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21-latek oskarżony o próbę wyłudzenia 600 tys. złotych 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście oskarżyła 21-letniego 

mieszkańca Łodzi o próbę oszustwa na kwotę 600 tys. złotych. Taką właśnie sumę 

oskarżony usiłował wyłudzić z rachunku jednej z firm, przedkładając przy tym w 

banku podrobiony dokument w formie aktu notarialnego. Przestępstwo to 

zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 28 sierpnia 2014 roku oskarżony 

zgłosił się do łódzkiego oddziału jednego z banków z podrobionym protokołem 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poznańskiej spółki, który rzekomo 

sporządzony został w kancelarii notarialnej w Poznaniu . Z dokumentu tego wynikało, 

że rzekomo ustanowiony został prokurentem spółki i jest upoważniony do jej 

rachunku bankowego.  

 Przedkładając podrobiony akt notarialny, zwrócił się do pracownika banku o 

umieszczenie go w dokumentach bankowych jako osoby upoważnionej do 

dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku spółki. Następnego dnia, 21-

latek złożył w placówce bankowej notyfikację wypłaty z konta firmowego 600 tys. 

złotych. Wypłata pieniędzy miała nastąpić w dniu 3 września 2014 roku. W tym czasie 

sprawą zainteresowali się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.  

 Firma, którą oskarżony chciał oszukać, nie potwierdziła aby komukolwiek 

udzielała pełnomocnictwa i by powoływała prokurenta, a 21-latek nie miał z nią nic 

wspólnego. 

 Kiedy 3 września 2014 roku przyszedł wypłacić pieniądze, został zatrzymany 

przez policjantów. Następnie prokurator przedstawił mu zarzuty oszustwa i 

posługiwania się podrobionymi dokumentami. Na wniosek śródmiejskiej prokuratury 

został tymczasowo aresztowany.  
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 Przyznał się do zarzutów. Wyjaśnił, że działał „na zlecenie” mężczyzny, 

którego poznał, szukając pracy. Jego tożsamości nie zdołano ustalić. Szczegółowe 

dane spółki uzyskał w Wydziale KRS Sądu Rejonowego w Poznaniu. Współdziałający 

z nim mężczyzna przekazał mu podrobiony akt notarialny. Jak podał, aby się 

uwiarygodnić, że jest prokurentem znaczącej firmy, przed wizytą w banku zakupił za 1 

500 zł nowe ubranie, zegarek i torbę.  

 Oskarżony był już wcześniej karany. Psychiatrzy nie dopatrzyli się podstaw do 

kwestionowania jego poczytalności. 

 

Rzecznik Prasowy 

Prokuratury Okręgowej 

w Łodzi 

Krzysztof Kopania 


