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3 osoby podejrzane między innymi o wyłudzenie dotacji na finansowanie 

placówek oświatowych 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 3 członkom 

zarządu, jednej z korporacji prowadzącej kilka placówek oświatowych w Łodzi, 

zarzuty dotyczące wyłudzenia dotacji z Urzędu Miasta Łodzi oraz poświadczania 

nieprawdy w dokumentach. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w 

wymiarze do lat 8.    

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzani wchodzili w skład zarządu 

korporacji, która prowadziła na terenie Łodzi siedem placówek oświatowych. W 

oparciu o dane pozyskane przez policję, w 2013 roku prokuratura śródmiejska 

wszczęła śledztwo, dotyczące wyłudzenia dotacji przyznawanych przez Urząd Miasta 

Łodzi na funkcjonowanie tychże placówek. Zebrane na obecnym etapie dowody dały 

podstawy do przedstawienia podejrzanym zarzutów, związanych z 2 takimi 

placówkami tj. policealnymi szkołami o profilu medycznym. 

 Trwają dalsze ustalenia. Przedstawione zarzuty dotyczą kwoty łącznej 

przekraczającej 210 000 złotych. Proceder polegał na uzyskiwaniu dotacji na 

kształcenie osób, które faktycznie nie były uczniami tych szkół. Stwierdzono przy tym 

przypadki, ze poszczególne osoby były wykazywane w rozliczeniach równolegle jako 

słuchacze kilku szkół prowadzonych przez korporacje.  
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 W związku z ubieganiem się o dofinansowanie, dochodziło do poświadczania 

nieprawdy w dokumentach takich chociażby jak informacje o faktycznej liczbie 

uczniów, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, czy zaświadczenia lekarskie, dotyczące 

zdolności do kształcenia się w szkole o profilu medycznym.  

 Wszystko wskazuje na to, że tego typu działania przynosiły zamierzony efekt 

przez niemal 5 lat. Gromadzone są kolejne dowody, zwłaszcza podejmowane są 

czynności mające na celu ustalenie kręgu osobowego słuchaczy poszczególnych szkół 

i ujawnianie sytuacji, w których wykazywane jako słuchacze osoby, faktycznie nimi 

nie były.  
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