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ZABEZPIECZYLI LEKI WARTE 10 MLN ZŁOTYCH.
SUKCES POLICJI I KAS
Policja, KAS oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny uderzyli w grupę przestępczą zajmującą
się nielegalnym obrotem lekami, w tym tymi stosowanymi m.in. w leczeniu onkologicznym;
Przestępcy mieli przede wszystkim skupować deﬁcytowe leki i następnie sprzedawać je poza
granicami Polski;
Podczas przeszukania zabezpieczono leki o wstępnej wartości 10 milionów złotych.

Policjanci z Gdańska, a także funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego oraz z Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego pod nadzorem prokuratury, rozbili grupę przestępczą zajmującą się
nielegalną sprzedażą laków na zasadzie tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. W trakcie akcji
wymierzonej w przestępców udało się zabezpieczyć farmaceutyki warte 10 mln zł. Przestępcy wywozili
poza Polskę deﬁcytowe leki sprowadzając zagrożenie dla polskich pacjentów.
Policjanci z Gdańska, współpracując bezpośrednio z funkcjonariuszami Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pracowali nad sprawą dotyczącą
nielegalnej dystrybucji leków przez grupę przestępców. Z ustaleń policjantów wynika, że członkowie
grupy przestępczej w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, najpierw skupowali z aptek
deﬁcytowe leki, głównie ratujące życie, a następnie po zawyżonych cenach sprzedawali je m.in. za
granicę.
Jak wskazuje KAS, w ramach przestępczego procederu preparaty pozyskane przez apteki i hurtownie
w nielegalnym łańcuchu dystrybucji zamiast do polskich pacjentów, traﬁały do sieci eksportujących
leki za granicę. Niestety w ten sposób wyprowadzano z rodzimego rynku leki istotne dla życia
pacjentów. Z ustaleń policjantów wynika, że przez działanie grupy na polskim rynku powstawał deﬁcyt
leków stosowanych m.in. w leczeniu onkologicznym, kardiologicznym, po przeszczepowym, co
bezpośrednio wpływa na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów. Większość wywiezionych produktów
to, produkowane przez globalne koncerny, leki oryginalne i rozpoznawalne na rynkach europejskich.
Zgodnie z polskim prawem apteki mogą sprzedawać produkty lecznicze jedynie pacjentom, hurtownie
natomiast nie mogą zaopatrywać się w aptekach. W celu obejścia przepisów, nieuczciwi
przedsiębiorcy wykorzystali mechanizmy, na podstawie których leki z aptek traﬁały do hurtowni
eksportujących. Symulowano m.in. konieczność utylizacji leków przechowywanych w niewłaściwych
warunkach, błędy w zamówieniach, skutkujące cofnięciem towaru do hurtowni czy też wysyłanie
podstawionych pacjentów z plikami recept.
Praca funkcjonariuszy nad tą sprawą pozwoliła na określenie kilkudziesięciu podmiotów oraz lokali
wykorzystywanych przez członków typowanej grupy, w których wczoraj przeprowadzono
przeszukania. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz
przedstawicielami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wkroczyli do kilkudziesięciu mieszkań,
aptek na terenie Trójmiasta oraz Torunia. Przeszukaniu poddano również pomieszczenia zajmowane

przez ﬁrmy zamieszane w proceder, m.in. magazyn, w którym wbrew przepisom i warunkom
przechowywano leki.
Podczas przeszukania zabezpieczono leki o wstępnej wartości 10 milionów złotych, dokumentację
ﬁnansowo – księgową oraz sprzęt elektroniczny Ponadto dokonano blokady środków ﬁnansowych na
wszystkich ustalonych kontach bankowych należących do podmiotów związanych z przestępczym.
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