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Kolejny akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym wyłudzeń w oparciu o nienależne  

zwolnienia lekarskie 

 

 Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Rejonowego akt 

oskarżenia przeciwko 10 osobom, oskarżając je o przestępstwa oszustwa, 

posługiwania się zawierającymi poświadczenie nieprawdy zaświadczeniami o 

niezdolności do pracy oraz o wręczanie łapówek. Oskarżonym grożą kary 

pozbawienia wolności do lat 10.  

 Aktem oskarżenia objętych zostało pięć kobiet w wieku od 27 do 45 lat oraz 

pięciu mężczyzn w wieku od 29 do 51 lat. Wszyscy oni uzyskiwali niezasadne 

zwolnienia lekarskie, wystawiane przez Ewę I. – lekarkę prowadzącą prywatny 

gabinet psychiatryczny, w zamian za wręczanie korzyści majątkowych. Dokumenty te 

były następnie podstawą do wyłudzenia świadczeń, wypłacanych przez pracodawców 

bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w postaci zasiłków chorobowych. Zarzucone 

poszczególnym oskarżonym oszustwa, oscylują w kwotach od 674, do nawet 11 500 

złotych.  

 Jak ustalono, miały miejsce sytuacje wystawiania zaświadczeń o niezdolności 

do pracy z powodu choroby dla osób, które faktycznie nie były pacjentami i nie 

leczyły się na wskazywane w nich dolegliwości. Najczęściej zwolnienia te były 

uzyskiwane w sytuacji zagrożenia utratą pracy lub, gdy możliwe było podjęcie 

dodatkowych zajęć zarobkowych, w okresie rzekomej niezdolności do pracy.  
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 Dotychczas w śledztwie, zarzuty usłyszało kilkaset osób. Aktualnie, co do 

jednego z lekarzy, skierowany został już akt oskarżenia.  Przeciwko pięciu, w tym 

Ewie I., śledztwo pozostaje w toku. Jeden z lekarzy usłyszał zarzuty w ostatnich 

dniach. Jest to 60 – letni internista zatrudniony w poradniach, a także jako lekarz 

sądowy. Usłyszał on zarzut dotyczący poświadczenia nieprawdy w jednym ze 

zwolnień lekarskich, przyjęcia za jego wystawienie łapówki w kwocie 80 złotych, a 

także pomocy do oszustwa na łączną kwotę 400 złotych.  

   

      

   Rzecznik Prasowy 

                   Prokuratury  Okręgowej 

       w Łodzi 

 

           Krzysztof Kopania 

 

  


