
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Chciałbym zwrócić Pana uwagę na następującą sprawę i prosić o podjęcie działań w celu jej wyjaśnienia. 

Do mojego biura zgłosiło się kilkunastu mieszkańców miasta i gminy Łęczyca z prośbą o zainteresowanie 

się przedstawioną przez nich kwestią i podjęcie działań w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. 

Zarówno ze złożonych przez zainteresowanych wyjaśnień, jak i z przedstawionych przez nich 

dokumentów jasno wynika, iż doszło do popełnienia na ich szkodę przestępstw oszustwa, których miała 

dopuścić się mieszkanka (…), pani G. B. Wydaje się, iż organy ścigania nie zadziałały w sprawie właściwie, 

a obowiązujące przepisy prawa pozwoliły na doprowadzenie do pokrzywdzenia niewinnych obywateli. 

Ponownie nie sprawdziło się uproszczone elektroniczne postępowanie przed Sądem Rejonowym Lublin-

Zachód w Lublinie. 

Sposób postępowania pani G. B. w każdym przypadku był niemalże taki sam: posługując się danymi 

osobowymi innych mieszkańców gminy i miasta Łęczyca, w tym numerami PESEL, pani B. zawierała  

w formie elektronicznej umowy pożyczki. 

Część wykorzystanych przez nią danych osobowych rzekomych wnioskodawców była nieprawidłowa. 

Nieprawidłowości dotyczyły co do zasady adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, numeru telefonu 

komórkowego, adresu e-mail, serii i numeru dokumentu tożsamości wnioskodawcy. Dodatkowo każda  

z umów opatrzonych była sfałszowanym podpisem wnioskodawcy. 

Podejrzana za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej należącej do 

pożyczkodawcy dokonywała rejestracji, podczas której zobowiązana była do odznaczenia odpowiednich pól. 

Krokiem niezbędnym do zakończenia procesu rejestracji było uiszczenie opłaty 1 gr lub 1 zł na rachunek 

bankowy pożyczkodawcy (z tytułem „potwierdzam rejestrację i zgadzam się na umowę pożyczki”) 

wskazany w informacji zwrotnej przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu 

rejestracji i potwierdzającej fakt zarejestrowania wniosku. 

Pożyczkodawca przesyłał na adres korespondencyjny podany przez rejestrującego podczas rejestracji na 

stronie internetowej 2 egzemplarze umowy pożyczki. Jeden podpisany egzemplarz odsyłany był do 

pożyczkodawcy. 

Na podstawie wykonanego przelewu pożyczkodawca dokonywać miał weryfikacji pożyczkobiorcy 

poprzez dane widniejące na przelewie zrealizowanym z rachunku bankowego. 

Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na rachunku pożyczkodawcy i przeprowadzeniu odpowiednich 

czynności weryfikacyjnych środki we wnioskowanej wysokości były uruchamiane i wypłacane na rachunek 

bankowy, z którego nastąpiła wpłata opłaty rejestracyjnej. 

Wobec braku zapłaty kolejnych rat pożyczki, po zastosowaniu procedury windykacyjnej – dobrowolnych 

wezwań do zapłaty kierowanych na niewłaściwy, fikcyjny adres zamieszkania – pożyczkodawca kierował 

sprawę do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, który wydawał nakaz zapłaty 

w postępowaniu upominawczym. 

Wobec posłużenia się prawidłowym numerem PESEL, ale fikcyjnym adresem zamieszkania pozwanego 

rzekomego dłużnika dochodziło do wydania tytułów wykonawczych, na podstawie których wierzyciele 

prowadzili egzekucje przeciwko rzekomym dłużnikom – pokrzywdzonym w sprawie. Osoby te na własny 

koszt musiały podejmować działania prawne w celu wstrzymania i umorzenia postępowania egzekucyjnego. 

Co więcej, bardzo często komornikom sądowym udawało się wyegzekwować całość bądź część 

należności przed wyjaśnieniem sprawy przez pokrzywdzonych. Często osoby te z dnia na dzień pozostawały 

bez środków do życia – zajęte rachunki bankowe, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę.  

Z poczuciem bezprawności i pokrzywdzenia przez organy wymiaru sprawiedliwości musieli sami walczyć  

o ujawnienie prawdy i odzyskanie straconych środków finansowych. 

Osoby pokrzywdzone, które zgłosiły się do mnie z prośbą o pomoc, nie były w stanie stwierdzić, w jaki 

sposób doszło do pozyskania przez podejrzaną ich danych osobowych, jednakże z całą stanowczością 

zapewniły, iż nigdy nie udostępniały swojego numeru PESEL ani innych danych osobowych pani G. B. 



Jednym z podejmowanych kroków prawnych przez pokrzywdzonych było natychmiastowe 

zawiadomienie organów ścigania – funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy –  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na ich szkodę. 

Pomimo iż organom ścigania udało się ustalić dane osobowe osoby podejrzanej o popełnianie 

zarzucanych czynów, do dnia obecnego nie udało się zapobiec popełnianiu przez nią kolejnych przestępstw. 

Zaznaczam, iż proceder trwał od 2013 r., a podejrzana potrafiła zawrzeć na rzecz jednego 

pokrzywdzonego kilka umów pożyczek w bardzo krótkich odstępach czasu. Mimo to w 2017 r. sprawa w 

dalszym ciągu jest na etapie postępowania przygotowawczego. 

Podejrzana przebywa na wolności i w dalszym ciągu krzywdzi niewinne osoby, zaś Prokuratura 

Rejonowa w Łęczycy jedynie zawiesza i podejmuje prowadzone od lat postępowania przygotowawcze.  

Z przedstawionych informacji wynika, iż wobec podejrzanej nie zastosowano żadnego środka 

zapobiegawczego. 

W związku z tym proszę o podjęcie działań w celu wyjaśnienia: 

1) czy Prokuratura Rejonowa w Łęczycy prawidłowo prowadzi postępowania przygotowawcze 

przeciwko G. B., podejrzanej o dokonanie szeregu oszustw na szkodę różnych osób fizycznych i instytucji 

finansowych, między innymi poprzez wprowadzanie w błąd różnych instytucji finansowych, posługiwanie 

się danymi osobowymi poszkodowanych przy zawieraniu umów pożyczek, doprowadzanie do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem instytucji finansowych i fałszowanie podpisów, 

2) czy w sprawie podejmowane są działania w celu jak najszybszego zakończenia postępowania 

przygotowawczego i złożenia w sądzie aktu oskarżenia, 

3) czy w sytuacji, gdy podejrzana w dalszym ciągu popełnia kolejne przestępstwa oszustwa, z uwagi na 

stopień społecznej szkodliwości popełnianych przez nią czynów, w sprawie nie zachodzą przesłanki do 

zastosowania środków zapobiegawczych, 

4) czy Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy nie można zarzucić opieszałości w działaniu, prowadzenia 

postępowania w sposób przewlekły, zwłaszcza iż zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia kolejnych 

przestępstw składane są co najmniej od 2014 r., a postępowanie nie zostało zakończone. Co więcej 

pokrzywdzona dalej przebywa na wolności, jest sąsiadką wielu z pokrzywdzonych, którzy niemal każdego 

dnia zmuszeni są przebywać z nią w tym samym środowisku i do dnia dzisiejszego nie zostali przez nią 

przeproszeni za wyrządzoną im krzywdę. Istotna jest też tu duża liczba pokrzywdzonych i rozmiar 

wyrządzonej im szkody. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 


