
Oświadczenie złożone 

przez senatora Piotra Zientarskiego 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

26 października br. wystąpiłem wspólnie z senator Grażyną Sztark do ministra sprawiedliwości, prokura-

tora generalnego z oświadczeniem senatorskim zawierającym kilka podstawowych pytań dotyczących tzw. 

konfiskaty rozszerzonej, w półtora roku po jej wejściu w życie. 

Wprowadzenie tego instrumentu prawnego miało służyć bardziej skutecznej walce z przestępczością 

o charakterze mafijnym. Chodziło m.in. o przestępstwa w zakresie wyłudzeń podatku VAT w ramach tzw. 

karuzel podatkowych, w tym o przestępstwo z art. 258 k.k. (zorganizowana grupa, związek przestępczy) lub 

o przestępstwo skarbowe w związku z art. 37 §1 pkt 5 k.k.s. (popełnienie przestępstwa skarbowego w zorga-

nizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego). Miał to być mecha-

nizm pozwalający na przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. 

Byłem przekonany, że taką szczegółową odpowiedź otrzymam, gdyż wielokrotnie w mediach słyszeliśmy 

zapewnienia, iż państwo nie jest już „teoretyczne”, a wymiar sprawiedliwości może pochwalić się konkret-

nymi danymi o skutecznej walce z przestępczością. Dlatego też ze zdziwieniem zapoznałem się z odpowie-

dzią I zastępcy prokuratora generalnego (znak PK I BP 053.193.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.), zgodnie 

z którą „system tworzenia i przetwarzania danych przez Prokuraturę Krajową nie pozwala na precyzyjne 

udzielenie informacji, a dane z systemów informatycznych prokuratury nie mogą być uznane za wymogi 

wynikające z ustawy o statystyce publicznej”. 

Takie stwierdzenie musi budzić niepokój, gdyż bardzo często z ust prominentnych przedstawicieli wymia-

ru sprawiedliwości słyszymy o danych potwierdzających skuteczniejszą walkę z przestępczością, prowadzoną 

przez obecny rząd. Czy zapewnienia te są wiarygodne i zgodne z ustawą o statystyce publicznej? Z jakich 

systemów informatycznych te dane są pozyskiwane? 

Wobec tego proszę Pana Premiera o odpowiedź na poniższe pytania, na które nie uzyskałem odpowiedzi 

od podległego Panu ministra sprawiedliwości. Być może rząd dysponuje takimi danymi. 

1. W ilu sprawach – i wobec ilu osób – dotyczących nieprawidłowości w podatku od towarów i usług 

(VAT) zapadły w sądach w latach 2015–2018 prawomocne wyroki skazujące na bezwzględną karę pozba-

wienia wolności? 

2. Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa z tytułu przepadku mienia oraz zwrotu korzyści majątkowej 

w tego typu sprawach? 

3. Ile wynosiła wartość zabezpieczonego mienia, a ile odzyskanego po wprowadzeniu „konfiskaty rozsze-

rzonej” w sprawach poruszanych w oświadczeniu? 

Piotr Zientarski 
 


