
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego i Jana Marię Jackowskiego 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Od środowisk polskich aptekarzy uzyskaliśmy informację, że w prokuraturze lubelskiej toczyło się śledz-

two w sprawie nadużyć w handlu lekami. Kilkadziesiąt aptek w całej Polsce, w tym kilka w Lublinie i woje-

wództwie lubelskim, zamawiało bardzo duże ilości leków, z których większość odsprzedawana była przez 

farmaceutów dwóm hurtowniom w Polsce. Te przekazywały je następnie hurtowni w Gnieźnie, a stamtąd leki 

trafiały za granicę. Śledztwo w sprawie tak zwanej afery związanej z wywozem leków za granicę umorzono 

wobec stwierdzenia, że działanie sprawców nie wyczerpało znamion przestępstwa z art. 127 prawa farmaceu-

tycznego. W ocenie prokuratorów wszystkie z zamieszanych w sprawę aptek posiadały zezwolenia na ich 

prowadzenie, podobnie było w wypadku sprawdzanych przez organy ścigania hurtowni. Zdaniem śledczych 

nie było zatem podstaw do przedstawienia tym osobom – farmaceutom sprzedającym leki hurtowniom ‒ za-

rzutów, albowiem przepis art. 127 prawa farmaceutycznego penalizuje jedynie prowadzenie apteki bez wy-

maganego zezwolenia i nie zawiera stwierdzenia „lub wbrew jego warunkom”. 

Ze znanych nam okoliczności sprawy wynika, że apteki te dokonywały zakupu hurtowych ilości leków od 

podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. W tym zakresie działały 

więc jeszcze zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednak zakupione 

wyroby medyczne i produkty lecznicze mogły one wydawać jedynie na podstawie recepty bądź bez recepty, 

na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych uprawnionych 

na podstawie odrębnych przepisów, o czym mówi art. 96 ust. 1 ustawy. 

Ponadto zakupione hurtowe ilości leków farmaceuci odsprzedawali innym hurtowniom, naruszając w ten 

sposób przepisy art. 88 i 96 prawa farmaceutycznego. W tym zakresie działali więc na podstawie art. 78 

ust. 1 pkt 3 ustawy. Niewątpliwie farmaceuci, sprzedając produkty lecznicze innym podmiotom uprawnio-

nym do ich zakupu, działali jak hurtownia farmaceutyczna, a na to nie mieli wymaganego prawem zezwole-

nia. 

Przepis art. 127 prawa farmaceutycznego określa, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto bez wy-

maganego zezwolenia podejmuje działalność w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub apteki 

ogólnodostępnej lub punktu aptecznego. W przedmiotowej sprawie farmaceuci uzyskali pozwolenie na pro-

wadzenie aptek, jednak nie posiadali wymaganego pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 

a takie w rzeczywistości prowadzili pod nazwą apteki. 

Dlatego też uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie, czy prokuratorzy prowadzący tę sprawę rozważali 

przedstawienie sprawcom zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 127 prawa farmaceutycznego, polegającego 

na podjęciu działalności w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a nie apteki, bez wymaganego 

zezwolenia. Jeżeli tak, to jakie były przesłanki zaniechania przedstawienia tych zarzutów, a jeżeli nie, to z 

jakich powodów zaniechano rozważenia tych okoliczności. 

Prosimy również o informację, jakie czynności procesowe podjęła Prokuratura Apelacyjna w Lublinie w 

celu ustalenia, czy działanie sprawców nie wyczerpało również znamion przestępstwa z art. 160 §1 k.k. 

Czy ustalono, jakie osoby w tym okresie bezskutecznie próbowały zakupić leki wywożone za granicę i 

czy niemożność zakupienia tych leków spowodowała niebezpieczeństwo utraty życia przez te osoby lub 

ciężkiego uszczerbku na ich zdrowiu? 
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