
 
 
 

Łódź ,  dn ia  12  maja  2016  r .  

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY   

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Syn kobiety, której zmumifikowane zwłoki odnalezione zostały w jej 

mieszkaniu, podejrzany w związku z bezzasadnym pobieraniem emerytury 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew wyjaśnia okoliczności śmierci 

kobiety, której zmumifikowane zwłoki odnaleziono w dniu 9 maja 2016 roku,  

w jednym z mieszkań przy ulicy Milionowej w Łodzi. Prawdopodobnie to ciało 73 

– latki, która zamieszkiwała lokal wspólnie z synem.  

W dniu 9 maja 2016 roku funkcjonariusze policji w związku z otrzymaną 

informacją przekazaną przez pracownika MOPS - u, weszli do mieszkania na parterze 

przy ulicy Milionowej. Pod wskazanym adresem miała znajdować się starsza, 

niepełnosprawna kobieta, która od dłuższego czasu nie była widziana przez lokatorów 

i pracownika MOPS-u. Wewnątrz lokalu policjanci zastali 58 – letniego mężczyznę – 

syna kobiety. Początkowo twierdził, że nie wie gdzie jest jego matka, a następnie 

oświadczył że została zabrana do szpitala. W jednym z pomieszczeń funkcjonariusze 

ujawnili zwłoki kobiety w zaawansowanym stanie rozkładu, przykryte prześcieradłem.  

58 – latek potwierdził, iż jest to jego matka, która obecnie śpi. Nie potrafił określić 

kiedy kobieta zmarła, twierdził że się nią opiekuje i robi jej posiłki.  

Prokurator i medyk sądowy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Ze 

względu na zmiany pośmiertne i zmumifikowanie zwłok nie było możliwe ustalenie 

przyczyny, ani daty śmierci. Nie ujawniono ran i innych uszkodzeń ciała, które 

doprowadziły do śmierci. Wstępna ocena wskazuje, że zgon mógł nastąpić około  

6 miesięcy temu. Szczegółowe ustalenia możliwe będą dopiero po przeprowadzeniu 

sądowo – lekarskiej sekcji zwłok. 
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Przy 58 – latku znaleziono pieniądze w kwocie 250 złotych i 600 Euro, a także 

potwierdzenia wypłaty świadczeń ZUS, pobranych przez niego w imieniu kobiety,  

okresie od lipca 2014 do maja 2016 r. Mężczyzna prawdopodobnie od co najmniej 

kilku miesięcy pobierał emeryturę za matkę. Za uzyskane w ten sposób pieniądze 

dokonywał zakupu walut obcych. Został zatrzymany. Usłyszał zarzut oszustwa na 

szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w kwocie blisko 11 tys. złotych. Podczas 

przesłuchania, 58 – latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 

Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.  
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