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„WYPRALI” PONAD 5 MLN ZŁ, SPRZEDAJĄC ANABOLIKI
Data publikacji 17.03.2011

15 osób podejrzanych o nielegalny handel anabolikami wpadło w ręce kujawsko - pomorskich
policjantów, wspomaganych przez funkcjonariuszy Służby Celnej. Akcja przygotowana przez
policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z KWP w Bydgoszczy trwała trzy
dni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy. Zgromadzony w tej sprawie
materiał dowodowy pozwala przypuszczać, że podejrzani kupili, a następnie sprzedali środki
anaboliczne na kwotę ponad 5 mln złotych.
Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
otrzymali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z informacji przekazanych przez Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej wynikało, że w powiecie wąbrzeskim może dochodzić do procederu „prania brudnych
pieniędzy”. Po kilku tygodniach pracy policjanci wytypowali osoby, które mogły mieć związek z nielegalnym obrotem.
W dokładnie przygotowanej i zaplanowanej akcji wzięło udział kilkudziesięciu policjantów z pionu kryminalnego KWP w
Bydgoszczy, komendy z Torunia i Oddziału Prewencji Policji. Mundurowych wspomagali także funkcjonariusze Służby
Celnej.
Wcześnie rano funkcjonariusze weszli do 14 mieszkań i domów na terenie powiatu wąbrzeskiego. Zatrzymano tam 15
osób, w wieku od 29 do 59 lat, mieszkańców powiatu. W ich mieszkaniach policjanci zabezpieczyli środki anaboliczne,
które legalnie można nabyć w aptekach, jednak wyłącznie na receptę, a na wprowadzanie ich do obrotu wymagane są
stosowne zezwolenia.
Jak ustalili śledczy, nielegalny obrót tymi specyﬁkami odbywał się poprzez portale aukcyjne lub w bezpośredniej
sprzedaży. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwala przypuszczać, że podejrzani kupili, a następnie
sprzedali środki anaboliczne na kwotę ponad 5 mln złotych.
U podejrzanych policjanci zabezpieczyli 10 tys. dolarów i cztery samochody : BMW7, BMW X5, citroena C3 i renault
laguna.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, czym naruszyli prawo
farmaceutyczne oraz zarzuty prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego handlu. Grozi im kara do 8 lat więzienia.
Prokurator Okręgowy z Torunia zobowiązał sześciu podejrzanych do stawiania się w komendzie policji trzy razy w
tygodniu, stosując wobec nich dozór i zakaz opuszczania kraju.
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