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21 – latka oskarżona o podszywanie się pod tożsamość 189 osób podczas 

głosowania nad budżetem obywatelskim 

   

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu skierowała do miejscowego sądu akt 

oskarżenia przeciwko 21 – letniej mieszkance Głowna, która bezprawnie 

wykorzystała dane 189 osób głosując elektronicznie w sprawie budżetu 

obywatelskiego miasta Głowna na 2018 roku, na realizację projektu o nazwie 

Parki Fitness z Wieżą Kalisteniczną. Zarzucone kobiece przestępstwo zagrożone 

jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3. 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył Burmistrz 

Głowna w oparciu o informacje z których wynikało, że niektórzy mieszkańcy chcąc 

oddać głos w sprawie budżetu obywatelskiego napotkali na komunikat, z którego 

wynikało, że nie jest możliwe ponowne głosowanie na tę samą osobę. Wszystko zatem 

wskazywało na to, że dane tych osób bez ich wiedzy wykorzystał ktoś inny.  

Wszczęte zostało postępowanie. Wystąpiono o dane umożliwiające 

identyfikacje komputera, przy wykorzystaniu którego mogło dojść do popełnienia 

przestępstwa. Po nagłośnieniu sprawy przez lokalne media zgłosiła się 21 – letnia 

mieszkanka Głowna – studentka, która przyznała, że to ona wykorzystała dane aż tylu 

osób, ponieważ bardzo zależało jej na budowie parku fitness.  

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanej także przyznała się do zarzutów. 

Jak ustalono, aby uzyskać zamierzony efekt, oddawała głosy za inne osoby w dniach 4 

i 5 listopada 2017 korzystając w miejscu zamieszkania z  komputera stacjonarnego. 

Wykorzystywane dane osobowe rzekomo dużo wcześniej uzyskała od swojej 
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koleżanki, której tożsamości nie ujawniła. Okoliczności, w których weszła  

w ich posiadanie, nie udało się jednoznacznie ustalić.  
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