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Wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Marcina P. – 

podejrzanego w sprawie dot. Amber Gold 

 

 

 Prokuratura Okr ęgowa w Łodzi skierowała do Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Marcina P. o kolejne 

3 miesiące tj. do 28 lutego 2014 roku. W ocenie prokuratury dalsze aresztowanie 

podejrzanego jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego biegu śledztwa, 

zwłaszcza z uwagi na grożącą mu surową karę i zachodzącą z jego strony obawę 

matactwa. Jednocześnie szczególna zawiłość postępowania, jego bardzo szeroki 

zakres, konieczność realizacji czynności poza granicami kraju, powodują, że 

zakończenie śledztwa dotychczas nie było możliwe. 

 W ostatnich dniach po raz kolejny przesłuchano Katarzynę i Marcina P. 

Zmodyfikowane zostały przedstawione im dotychczas zarzuty. Wzrosła ujęta w nich 

ogólna liczba pokrzywdzonych i aktualnie wynosi ona 10251 osób. Sprecyzowano 

dane osobowe kolejnych pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa oszustwa. Obecnie 

z imienia i nazwiska określonych w nich zostało 6129 osób.  

 Podejrzani nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Podczas ostatnich 

przesłuchań odmówili składania wyjaśnień. Obojgu grożą kary pozbawienia wolności 

w wymiarze do lat 15. Areszt wobec Katarzyny P. został przedłużony do 15 stycznia 

2014 roku.  

 Mimo zebrania bardzo obszernego materiału dowodowego, który zawiera się w 

15 tysiącach tomów akt, w dalszym ciągu wymaga on uzupełnienia. Nad sprawą 
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pracuje grupa ośmiu prokuratorów oraz funkcjonariusze ABW. Nadto 20 ekspertów z 

Zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Spółki Ernst & Young Audit sp. z o.o. 

pracuje nad powierzoną im kompleksową opinią finansowo – księgową, dot. Amber 

Gold. 
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