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 Akt oskarżenia w sprawie, dotyczącej nieprawidłowości w MPO 

 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, skierowała do Sądu Rejonowego w Łodzi, akt 

oskarżenia w sprawie, w której badane były nieprawidłowości w MPO – Łódź sp.z o.o. 

 Objętych nim zostało 7 osób, przy czym 6 z nich to byli członkowie władz spółki, 

zaś sformułowane zarzuty dotyczą okresu : styczeń 2005r. - styczeń 2010 r. 

  

Były prezes zarządu tej spółki i jej dyrektor generalny oskarżony został o popełnienie 6 

przestępstw, w tym o :  

– łapownictwo - polegające na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 115 

307 PLN, 

– działanie na szkodę spółki, przejawiające się między innymi wykorzystywaniem, w 

godzinach pracy, pracowników i sprzętu MPO, do wykonywania różnego rodzaju prac 

na terenie jego nieruchomości oraz w lokalu, do którego tytuł prawny przysługiwał jego 

matce, a także rozwiązaniami przyjętym w zakresie sprzedaży przez zarządzaną spółkę 

surowców wtórnych, sprowadzającymi się do wprowadzenia pośrednika pomiędzy 

nabywcami, a MPO tj. firmy zarejestrowanej na dane matki współoskarżonej Katarzyny 

B., która z zyskiem sprzedawała surowce wtórne zakupione po niższej cenie od MPO. 

– oszustwo na szkodę MPO, dotyczące kwoty nie mniejszej niż 13 318 PLN, a pozostające 

w związku z nieprawidłowościami w rozliczaniu : kosztów użytkowania dla celów 

służbowych prywatnego samochodu oraz wyjazdów służbowych.  

 Ponadto Grzegorz K. oskarżony został o płatną protekcję, tzw. ustawianie przetargów 

i fałszywe oskarżenie dwóch pracowników MPO o popełnienie przestępstw.  

 Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat dziesięciu. 

 

Pozostali oskarżeni w tej sprawie to : 

– Urszula T. - była członek zarządu spółki, której zarzucono między innymi działanie na 

szkodę spółki, usunięcia dokumentów MPO – którymi nie miała prawa wyłącznie 

rozporządzać, fałszywe oskarżenie dwóch pracowników MPO o popełnienie 

przestępstw, składanie fałszywych zeznań. 

– Jan O. - były Zastępca Dyrektora Generalnego MPO Łódź sp .z o. o., co do którego 

sformułowano zarzuty związane z działaniem na szkodę spółki, fałszywym oskarżeniem 

oraz składaniem fałszywych zeznań. 

– Paweł J. - były przewodniczący rady nadzorczej oraz Jacek W. i Małgorzata D. - jej byli 



 

 

członkowie, którym zarzucono przestępstwo związane z działaniem na szkodę spółki. 

– Katarzyna B. - oskarżona o pomoc Grzegorzowi K. w działaniu na szkodę spółki, 

oszustwo na szkodę Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Łęczyca sp. z o. o., gdzie sprawowała funkcje prezesa oraz o przestępstwo związane z 

ustawianiem przetargu, organizowanego przez MPO, na zagospodarowanie odpadów 

biodegradowalnych. 

  
 

 

            Rzecznik Prasowy 

       Prokuratury Okręgowej  

                   w Łodzi 

 

             Krzysztof Kopania 


