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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Trzech mężczyzn aresztowanych w związku z podrabianiem polskich  

i zagranicznych pieniędzy 

   

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sąd tymczasowo aresztował 

trzech mężczyzn w wieku 41, 44 i 54 lat, którzy usłyszeli zarzuty związane  

z podrabianiem pieniędzy polskich i zagranicznych w postaci banknotów  

o nominale 100 złotych oraz 50 funtów brytyjskich i 20 Euro. Podejrzanym grozi 

kara pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym od lat 5 albo 25 lat 

pozbawienia wolności.  

Przedstawione w tej sprawie zarzuty to efekt działań podjętych w dniu 25 

sierpnia 2017 roku przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Komendy 

Głównej Policji, którzy uzyskali informację, że w jednej z miejscowości powiatu 

zgierskiego funkcjonuje nielegalna linia do produkcji pieniędzy. Policjanci udali się 

pod wskazany adres, celem przeprowadzenia kontroli zabudowań. Przeprowadzone 

przeszukania doprowadziły do zabezpieczenia w garażu znajdującym się na terenie 

posesji komputerów oraz drukarek. Ponadto, ujawniono również arkusze papieru 

formatu A4 jednostronnie zadrukowane brytyjskimi środkami płatności o nominale 50 

funtów. W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono także banknoty  

o nominale 20 euro z dwustronnym nadrukiem posiadającym taki sam numer seryjny.  

Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 41, 44 i 54 lat. W oparciu  

o dokonane ustalenia, wszyscy usłyszeli zarzuty związane z podrabianiem polskich  

i zagranicznych banknotów. Podczas przesłuchania żaden z nich nie przyznał się do 

popełniania zarzucanego im czynu. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Trwają 



 2 

czynności mające na celu faktyczne określenie skali procederu i kręgu 

współdziałających osób.  

Na wniosek prokuratora, sąd aresztował podejrzanych na okres trzech miesięcy.   
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