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4 osoby podejrzane o fałszowanie dokumentów i wyłudzenie blisko pół miliona 

złotych z refundacji leków 

   

Na polecenie bałuckiej prokuratury zatrzymano 65 – letniego mężczyznę  

i trzy kobiety w wieku 40, 67 i 73 lat, którzy działając w zorganizowanej grupy 

przestępczej, dokonali oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia. Na 

wniosek prokuratora, sąd tymczasowo aresztował – 40 – letnią kobietę, 

właścicielkę jednej z łódzkich aptek. Wobec pozostałych podejrzanych 

zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.  Grozi im kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.  

Wśród podejrzanych jest 65 – letni mężczyzna – lekarz, 40 – letnia właścicielka 

jednej z łódzkich aptek, oraz jej dwie pracownice – farmaceutki w wieku 67 i 73 lat.  

Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym 

zarzut kierowania tą grupą przedstawiony został 40 – letniej kobiecie.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, grupa  działała w okresie od stycznia 2012 

do sierpnia 2015 roku. 65 – letni lekarz w zamian za udzielanie mu korzyści 

majątkowej, wystawiał poświadczające nieprawdę recepty na leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, na podstawie 

których pracownice apteki ewidencjowały ich fikcyjną sprzedaż. Następnie, 40 – letnia 

kobieta posługując się fałszywi dokumentami występowała do Narodowego Funduszu 

Zdrowia o refundację leków. W ten sposób grupa przestępcza doprowadziła NFZ do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie blisko pół miliona złotych.  
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Przesłuchana przez prokuratora 40 – latka, przyznała się do  popełnienia 

zarzucanych jej czynów i wyjaśniła, że dane podane w treści recept były m.in. danymi 

osób, które przychodziły do apteki i prosiły o sprzedanie im leków, mimo że nie 

posiadały na nie recept. Wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy  

w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy z możliwością 

złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 000 złotych.   

 

 

                     Rzecznik Prasowy 

                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 

 

       Krzysztof Kopania 


