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Marek N. tymczasowo aresztowany na 3 miesiące 

 

 

 Dzisiaj, Sąd Rejonowy w Łodzi tymczasowo aresztował na 3 miesiące 

Marka N. pozostającego pod zarzutami znęcania, narażenia na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo życia i zdrowia podopiecznych i oszustwa. Podejrzanemu grozi 

kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.  

 Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała wniosek o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania w stosunku do Marka N. uznając, że jedynie izolacyjny 

środek zapobiegawczy jest w stanie prawidłowo zabezpieczyć bieg prowadzonego 

śledztwa. W szczególności za aresztowaniem przemawiała grożąca podejrzanemu 

surowa kara, zachodząca obawa matactwa oraz ukrywania się podejrzanego. Sąd 

podzielił zaprezentowaną argumentację i aresztował podejrzanego na okres  

3 miesięcy.  

 Aktualnie Marek N. pozostaje pod zarzutem popełnienia przestępstwa 

polegającego na znęcaniu się nad 19 podopiecznymi Domu Schronienia w Zgierzu  

i narażania życia i zdrowia 5 z nich na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Ponadto, 

zarzucono mu przestępstwo, dotyczące usiłowania doprowadzenia Urzędu Gminy  

w Oporowie do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 700 złotych. 

Kolejny zarzut dotyczy popełnienia w 2012 roku oszustwa na kwotę ponad 25 tys 

złotych, na szkodę podopiecznego placówki, którą wówczas prowadził Marek N.  

w Działach Czarnowskich.  
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Do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi dołączone 

zostało postępowanie, które toczyło się dotychczas w Prokuraturze Okręgowej 

Warszawa – Praga. Dotyczy ono, wcześniejszego okresu kiedy to Marek N. prowadził 

placówkę w Działach Czarnowskich.  

Analiza  materiałów zebranych przez prokuraturę warszawską, dostarczyła 

podstaw do poszerzenia zarzutów, o kolejne przestępstwo oszustwa. Dotychczas  

w śledztwie tym zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, obejmujący wiele 

wątków. Jego poszerzenie pozwoli na wyciąganie wniosków, co do dalszego 

poszerzenia zarzutów przedstawionych Markowi N.  

   Oczekujemy także na ostateczne wyniki sekcji zwłok osób, które zmarły po 

przewiezieniu z Domu Schronienia do zgierskich szpitali.  

 Postępowanie jest bardzo obszerne. Badane będą także kolejne wątki.  
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