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INFORMACJA PRASOWA 
 

37-letni mężczyzna oskarżony oszustwa na szkodę  777  osób z różnych regionów 

Polski 

  

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Batuty skierowała do sądu akt oskarżenia, 

w którym zarzuciła 37-latkowi popełnienie łącznie 777 przestępstw oszustwa na 

szkodę mieszkańców różnych regionów Polski. Jego 20-letni wspólnik oskarżony 

został o 339 oszustw. Oskarżeni wprowadzili pokrzywdzonych w błąd twierdząc, 

że prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pożyczek. Ich łupem padały 

pieniądze przekazywane im jako rzekoma prowizja za udzielenie w przyszłości 

pożyczek. Obydwu mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat 8. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, począwszy od 2011r., 37-latek zajął się 

przestępczą działalnością, polegającą na popełnianiu oszustw. Dawał on ogłoszenia 

o udzielaniu kredytu,  w telegazecie oraz rozlepiał je na słupach. Podawał w nich 

numery telefonów komórkowych, na które dzwoniły osoby zainteresowane pożyczką. 

W trakcie rozmowy telefonicznej, oskarżony uzyskiwał od rozmówców ich dane, 

a następnie informował, że udzieli im pożyczki lub kredytu, ale najpierw 

zainteresowana osoba musi dokonać wpłaty kwoty stanowiącej 1 procent sumy 

kredytu, a także równowartość kosztów przesyłki. Twierdził, że dopiero po uiszczeniu 

tych opłat przysłana zostanie umowa kredytowa i pieniądze. Chętnych nie brakowało. 

Oskarżony nie podawał swoich danych. Instruował jednak pokrzywdzone osoby, by 

udały się na pocztę i przekazały pieniądze przelewem „błyskawica”. Przesyłce 

nadawany był numer identyfikacyjny, którego podanie przez oskarżonego w urzędzie 

pocztowym, do którego dotarła przesyłka, umożliwiało podjęcie przekazanej kwoty. 

Wypłaty pieniędzy dokonywane były w urzędach pocztowych na terenie Łodzi. 
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Ofiarami przestępstwa są osoby z terenu całej Polski, a między innymi mieszkańcy 

Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Katowic, Tych, Gdyni, Świnoujścia, 

Bydgoszczy, Szczecina, Białegostoku, Cieszyna, Chełma, Koszalina i wielu innych 

miejscowości. Utracone przez nich kwoty oscylują w granicach od kilkudziesięciu, do 

240zł. 

 W 2012r. wspólnikiem 37-latka został znajomy mu młody mężczyzna. W lipcu 

2012r. zniszczeniu uległ dowód osobisty 37-latka, dlatego też pieniądze z poczty 

odbierał przede wszystkim jego młodszy wspólnik. Pokrzywdzeni najczęściej nie 

składali zawiadomień o przestępstwie. Proceder trwał do kwietnia ubiegłego roku. 

 Na trop przestępczej działalności wpadli łódzcy policjanci, którzy dokonując 

zatrzymania 37-latka, w związku z poszukiwaniami do innego postępowania, w jego 

mieszkaniu w Łodzi na terenie Dzielnicy Bałuty odnaleźli liczne telefony komórkowe, 

wydrukowane ogłoszenia o udzieleniu kredytów z numerami telefonów, kartki 

z notatkami, karty telefoniczne oraz 4 zeszyty z zapiskami dotyczącymi, nazwisk 

i adresów osób, które chciały uzyskać kredyt. Ponadto, doszło do zabezpieczenia 

podrobionych pieczątek jednej ze spółek oraz zaświadczeń o zatrudnieniu. Jak 

następnie ustalono, oskarżony dopuścił się innych oszustw. W zakresie tych 

czynności, zarzuty w śledztwie usłyszeli i ujęci w akcie oskarżenia zostali 3 inni 

wspólnicy 37-latka, w tym 51-letnia kobieta i 2 mężczyźni w wieku 42 i 50-lat. W tym 

zakresie, oszustwa dotyczyły przede wszystkim telefonów komórkowych 

i nabywanych na raty sprzętów RTV. Niemal bezpośrednio po ich zakupie, były one 

sprzedawane innym osobom, a raty kredytowe lub poszczególne należności na rzecz 

operatorów telefonii komórkowej pozostawały nieuregulowane. 

 37-latek przyznał się do zarzutów. Twierdzi, ze rozpoczął dokonywanie 

oszustw zaraz po tym jak sam stał się ofiarą popełnionego w ten sam sposób 

przestępstwa. 
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