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INFORMACJA PRASOWA 

 

Oskarżony o popełnianie oszustw przy wykorzystaniu Internetu 

  

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna skierowała do Sądu Rejonowego dla 

Łodzi – Widzewa w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 53 – letniemu mężczyźnie, 

zarzucając mu popełnienie łącznie 42 przestępstw w tym oszustw, usiłowania 

oszustwa i czynów związanych z podrabianiem dokumentów. Wykorzystując 

Internet, działał na szkodę łącznie 16 instytucji pożyczkowych. Z przestępstwa 

uczynił stałe źródło dochodu i działał w warunkach recydywy. Grozi mu kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.  

Sformułowane w akcie oskarżenia zarzuty dotyczą okresu styczeń – sierpień 

2014 roku. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 53- latek dopuścił się szeregu oszustw, 

polegających na wyłudzeniu pożyczek za pośrednictwem Internetu. Jego łupem padły 

pieniądze w kwocie ponad 21 tysięcy złotych, natomiast ponad 10 700 próbował 

wyłudzić. W celu uzyskania pożyczek, zwykle w kwotach kilkuset złotych, wypełniał 

wnioski za pośrednictwem stron internetowych poszczególnych instytucji 

pożyczkowych. Zazwyczaj wykorzystywał dane osobowe trzech innych mężczyzn. 

Były to bezrobotne, przypadkowo poznane przez niego osoby, którym zaproponował 

pracę na parkingu. Na polecenie oskarżonego zakładali oni konta bankowe, na które 

miały być przelewane wynagrodzenia. Następnie 53 – latek uzyskał od nich dane 

umożliwiające dostęp do ich kont za pośrednictwem Internetu. Logował się na strony 

internetowe firm udzielających pożyczek, podając tym samym nieprawdziwe dane 

osobowe. Posługiwał się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu, wskazując 

jako rzekomych pracodawców firmy, które założone zostały na potrzeby jego 

przestępczej działalności. Pieniądze przelewane były przez instytucje pożyczkowe na 
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rachunki wskazane przez 53 – latka – zazwyczaj były to rachunki trzech rzekomo 

zatrudnionych mężczyzn. W kilkunastu przypadkach instytucje negatywnie oceniły 

składane wnioski o pożyczkę, choć w większości sytuacji pożyczki były udzielane. 

Wyłudzone pieniądze oskarżony wypłacał następnie z rachunków, najczęściej w 

bankomatach.  

Jak ponadto wynika z zebranych dowodów, 53 - latek związany był z 

podmiotem zajmującym się udzielaniem pożyczek. Zawierane przez niego umowy 

były niejednokrotnie podrabiane – podpisywał je bowiem w imieniu pożyczkodawcy, 

wykorzystując dane fikcyjnych osób. Przesłuchany po raz ostatni w śledztwie, 

podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Jednak we wcześniej składanych 

wyjaśnieniach opisał szczegóły przestępczego procederu.   
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