
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

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

się przedstawioną przez nich sprawą i podjęcie działań w celu jak najszybszego jej wyjaśnienia. 

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 (…), wykorzystując instrumenty przewidziane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

Według posiadanych informacji sposób postępowania w każdym przypadku był niemalże taki sam. 

Posługując się danymi osobowymi innych mieszkańców gminy i miasta Łęczyca, w tym numerami PESEL, 

osoba nieuprawniona zawierała w formie elektronicznej umowy pożyczki. Część podawanych 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 oraz 

serii i numeru dokumentu tożsamości wnioskodawcy. Każda z umów opatrzona była sfałszowanym 

podpisem wnioskodawcy. 

Nieuprawniona 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 wynoszącej 1 grosz 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, 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 miał dokonywać weryfikacji danych 

pożyczkobiorcy widniejących na przelewie zrealizowanym z rachunki bankowego. 

Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na rachunku pożyczkodawcy środki we wnioskowanej wysokości 

były uruchamiane i wypłacane na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata opłaty rejestracyjnej. 

Z pism pożyczkodawców wynika, iż przed uruchomieniem środków finansowych mieli oni dokonywać 

odpowiednich czynności weryfikacyjnych, a nawet oceny wiarygodności pożyczkobiorcy poprzez 

sprawdzenie odpowiednich informacji, między innymi w Biurze Informacji Gospodarczej. 

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 i aparat finansowy 

pokrzywdzeni musieli sami walczyć o ujawnienie prawdy i odzyskanie utraconych środków finansowych. 

Zaznaczam, iż osoby pokrzywdzone, które zgłosiły się do mnie z prośbą o pomoc, zapewniły mnie, że 

nigdy nie udostępniały swojego numeru PESEL ani innych danych osobowych osobom nieuprawnionym. 

Wśród ujawnionych mi pożyczkodawców są: Vivus Finance Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 

nr 0000418977), Net Credit Sp. z o.o. w Warszawie, Takto Sp. z o.o. we Wrocławiu, Regita Sp. z o.o.  



w Warszawie, Ferratum Bank Limited w Warszawie, Meritum Bank ICB SA w Gdańsku, Payday Loans Sp. 

z o.o. SKA w Warszawie (KRS nr 0000485889). 

Warto zwrócić uwagę, iż opisany proceder trwał od 2013 r., a osoba nieuprawniona potrafiła zawrzeć na 

rzecz jednego pokrzywdzonego kilka umów pożyczki w bardzo krótkich odstępach czasu. 

Z pewnością wielkim ułatwieniem w udzielaniu nieuprawnionej kolejnych pożyczek było to, iż zgodnie  

z umową pożyczkobiorca po uregulowaniu należności z pierwszej umowy pożyczki mógł składać kolejne 

wnioski o pożyczkę. 

Zgodnie z postanowieniami umów pożyczki pożyczkobiorca przy tworzeniu profilu klienta powinien 

podać prawdziwe dane oraz wykonać przelew z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest 

pożyczkobiorca. Pożyczkodawca po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej oraz po zweryfikowaniu danych 

podanych podczas tworzenia profilu klienta na stronie internetowej miał prawo odmówić rejestracji. 

Nie ulega wątpliwości, iż uregulowania prawne w opisanych sprawach zawiodły. Przy wykorzystaniu 

jedynie prawdziwego numeru PESEL oraz imienia i nazwiska doszło do udzielenia pożyczek osobie 

nieuprawnionej, posługującej się nieprawdziwym adresem zamieszkania i adresem do korespondencji, 

nieprawdziwym numerem telefonu oraz adresem e-mail. 

Proceder ten, według mojej wiedzy, dotyczy około 200 poszkodowanych osób w mieście Łęczyca,  

a sprawcą jest jedna pani. W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w celu ustalenia, czy w świetle 

przedstawionych informacji obowiązujące przepisy prawa zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rynku 

finansowego, a w szczególności: 

1) czy wskazani pożyczkodawcy w sposób należyty korzystają z instrumentów służących do zawierania 

na odległość umów pożyczek, kredytu? 

2) czy podmioty te należycie weryfikują podawane im dane pożyczkobiorców? 

3) czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość/obowiązek zastosowania procedur 

wykluczających możliwość zawierania umów pożyczek na odległość, w formie elektronicznej, poza siedzibą 

pożyczkodawcy przez osoby nieuprawnione? Jeśli tak, proszę o wskazanie tych procedur. 

4) jakie wymagania muszą spełnić zainteresowane podmioty, aby móc funkcjonować na rynku usług 

finansowych i bezpiecznie świadczyć usługi finansowe za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 


