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INFORMACJA PRASOWA 

 

   

Podejrzani o wielomilionowe wyłudzenie dotacji unijnych 

 

 Na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście w dniu  

23 października 2017 r. funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Łodzi  

Delegatury ABW w Katowicach, zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 27, 56, 70 

lat, którzy następnie usłyszeli zarzuty, dotyczące wyłudzenia dotacji z funduszy 

unijnych na łączną kwotę około 20 mln złotych. Dwaj z podejrzanych na wniosek 

prokuratury zostali aresztowani na 3 miesiące, co do najmłodszego z nich 

prokurator zastosował policyjny dozór.  

   Zatrzymania to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez 

Prokuraturę Rejonową Łódź - Śródmieście oraz ABW. Wszczęte ono zostało w 

związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia, w latach 2014-2015,  

przestępstwa oszustwa na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez 

osoby zarządzające spółką, która ubiegała się o dofinansowanie projektu na 

uruchomienie produkcji opakowań polipropylenowych. Jak ustalono, w proceder 

zaangażowanych było kilka podmiotów, w tym spółka  zarejestrowana na terenie 

Czech.  Ubiegając się o datacje, przedstawiciele spółki mającej realizować inwestycję 

posługiwali się zawierającymi poświadczenie nieprawdy dokumentami. Wyłudzenie 

około 20 milionów złotych nastąpiło poprzez zawyżenie wartości nieruchomości, na 

której miała  powstać nowoczesna fabryka oraz przedłożenie niezgodnych z 

rzeczywistym stanem rzeczy dokumentów, mających potwierdzać rzekomy zakup od 

czeskiej firmy części linii technologicznej.  
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 Zatrzymani zostali członkowie zarządu spółki, której przyznano  dotacje – to 

mężczyźni w wieku 56 i 70 lat.  Na wniosek prokuratury zostali oni tymczasowo 

aresztowani. Kolejny zatrzymany to 27 - letni prezes zarządu rzekomego  dostawcy 

urządzeń, które miały być wykorzystywane w produkcji. Co do niego prokurator 

zastosował policyjny dozór. Śledztwo ma charakter rozwojowy. 
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