
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego i Dorotę Czudowską 

na 70. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lutego 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do prokuratora generalne-

go Andrzeja Seremeta 

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Ministrze! 

Prosimy Państwa o zapoznanie się ze sprawą pana Zbigniewa A. – sprawa (…) w Łodzi oraz sprawa (…) 

– związaną z niesprawiedliwym traktowaniem podatników i karaniem ich za niepopełnione przez nich czyny. 

Ta sprawa, naszym zdaniem, jest ilustracją niesprawiedliwości dotykającej pana A. i wielu innych polskich 

podatników. 

Pan A., przedsiębiorca prowadzący handel paliwami, jest typową ofiarą tak zwanej mafii paliwowej. Ku-

pował paliwo od przestępców, którzy zostali za to skazani, jemu jednak nie przypisano żadnej odpowiedzial-

ności ani winy, w jego postępowaniu wobec władz podatkowych nie było żadnego nadużycia, nie było żad-

nego fałszerstwa dokumentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał panu A. rację, lecz NSA po kasa-

cji uchylił korzystny dla podatnika wyrok i wyraził bardzo niebezpieczny, naszym zdaniem, pogląd, to jest że 

nie ma znaczenia, z punktu widzenia przywołanych uregulowań podatkowych, to, czy podatnik w sposób 

zawiniony czy niezawiniony (ze względu na brak dokumentów źródłowych) dokonywał rozliczenia kosztów 

uzyskania przychodu na podstawie faktur nierzetelnych.  

Takie podejście NSA narusza zasadę zaufania do państwa, a także zasadę demokratycznego państwa 

prawnego. Nie do przyjęcia jest bowiem sytuacja, że podatnik działający uczciwie, w dobrej wierze, niepono-

szący żadnej winy ponosi konsekwencje cudzych nadużyć i działań przestępczych. Te konsekwencje powin-

ny obciążać przestępcę albo państwo, które dopuściło do przestępstwa, tolerując dokonywany na wielką skalę 

przemyt paliw. To sprawca powinien ponosić konsekwencje przestępstwa, a nie ofiara. NSA wywodzi, że 

transakcje zakupu paliwa były fikcyjne, bo rzeczywistym sprzedawcą paliwa były inne podmioty niż te, które 

wystawiały faktury (o czym podatnik nie wiedział). Trudno się z tym zgodzić. To raczej władza skarbowa 

uprawia fikcję, uznając, że nie miały miejsca transakcje, które w rzeczywistości zostały dokonane, bo prze-

cież pan A. nabywał paliwo. 

Jeszcze raz prosimy o zanalizowanie tej sprawy przez dwa najważniejsze w Polsce organy odpowiedzialne 

za strzeżenie praworządności. Nie może być tak, że uczciwy obywatel i niewinny człowiek cierpi i jest nisz-

czony za to, że padł ofiarą przestępstwa. Taka sytuacja prowadzi do wielkich krzywd i przeczy elementarne-

mu poczuciu sprawiedliwości. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Dorota Czudowska 

 


