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INFORMACJA PRASOWA 

 

Oskarżony o oszustwa przy sprzedaży podrobionych leków na potencję 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do Sądu Rejonowego  

w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 49 - letniemu mężczyźnie, oskarżając go  

o oszustwa na szkodę ponad 820 osób i kwotę przekraczającą 120 tys. zł,  

w związku z wprowadzaniem do obrotu, oferowanych do sprzedaży w Internecie,  

tabletek z podrobionymi znakami towarowymi, rzekomo wzmacniających 

potencję.  Mężczyzna będzie także odpowiadał za przywłaszczenie dowodu 

osobistego kobiety, której danej wykorzystywane były przy przestępstwach 

oszustwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12 . 

Jak wynika z dokonanych ustaleń, mężczyzna trudnił się przestępczym 

procederem niemal przez dwa lata tj. od października 2011 roku, do czerwca 2013 

roku. Zatrzymany został przez policję, w jednym z urzędów pocztowych w Łodzi,  

w czasie, gdy nadawał do swoich kolejnych klientów przesyłki z podrobionymi 

lekami. Podczas przeprowadzonego następnie przeszukania, zabezpieczono komputery 

i inne nośniki pamięci, na których znajdowały się szczegółowe dane, dotyczące 

wprowadzania do obrotu podrobionych środków medycznych, ich nabywców oraz 

kwot, na które opiewały poszczególne transakcje.  

Jak ustalono, podejrzany wykorzystując przywłaszczony dowód osobisty, 

nieznanej mu wcześniej kobiety, który rzekomo znalazł, uruchomił kilka domen 

internetowych, za pośrednictwem których można było bez recepty  nabyć 

proponowane specyfiki. Kobieta, której dane wykorzystano, potwierdziła zagubienie 

dowodu. Dokument ten posłużył także, do utworzenia kont, na które wpływały 

pieniądze za poszczególne transakcje. Wszystko wskazuje na to, że oskarżony sprzedał 
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bądź usiłował sprzedać ponad 2000 podrobionych tabletek. Początkowo utrzymywał, 

że były to pozyskane przez niego nieoficjalnie, produkty lecznicze. Przeprowadzona 

ekspertyza tabletek zabezpieczonych w chwili zatrzymania, w miejscu zamieszkania 

podejrzanego, a także wydanych przez część pokrzywdzonych, doprowadziła do 

stwierdzenia, że nie są one oryginalne. Nie były one szkodliwe i składały się głównie 

 z gipsu. Jak podał w późniejszym etapie śledztwa podejrzany, nabywał je od innych 

osób. Niestety, nie zdołano ustalić źródła ich pochodzenia i miejsca, gdzie je 

„wyprodukowano”.  

Mężczyzna prowadził swoją działalność w Łodzi, zaś pokrzywdzeni to 

mieszkańcy różnych części kraju. Nie wszystkie z osób znajdujących się na liście 

nabywców ujawnionej przy 49 – latku, potwierdziły fakt dokonywania transakcji.  

Podczas czynności dokonywanych bezpośrednio po zatrzymaniu, na jednym  

z zabezpieczonych u mężczyzny pendrive’ów, ujawniono materiały z pornografią 

dziecięcą. Dowody w tym zakresie wyłączono do odrębnego postępowania i już 

wcześniej skierowano wraz z aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Łodzi.  
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