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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

„Dziennik Gazeta Prawna” z 30 kwietnia br. opisał nasilającą się działalność mafii paliwowej, która spro-

wadza do Polski wielkie ilości nielegalnego paliwa i sprzedaje je już nie w ukryciu, ale na legalnie prowa-

dzonych stacjach benzynowych. Dzieje się tak przy całkowitej bierności organów państwa.  

Panie Premierze, jak to się dzieje, że państwo toleruje tak ogromną, niemal jawnie prowadzoną przestęp-

czą działalność? 

Jesteśmy pełni obaw, że bezkarna działalność mafii paliwowej nie tylko spowoduje miliardowe straty dla 

budżetu państwa, ale przyniesie też skutek w postaci upadku setek firm transportowych, które nieświadome 

kryminalnego procederu, działając w dobrej wierze, będą nabywać nielegalne paliwo. W przeszłości były już 

takie sytuacje – chodzi na przykład o doskonale znaną ministrowi finansów, wielokrotnie poruszaną w na-

szych oświadczeniach senatorskich sprawę przedsiębiorców transportowych województwa łódzkiego. Ucz-

ciwi przedsiębiorcy nieświadomie kupowali paliwo od mafii, a potem to na nich skrupiła się represyjna dzia-

łalność aparatu skarbowego, to właśnie wobec nich nastąpiło zakwestionowanie odliczeń podatkowych, a w 

konsekwencji obciążenie ich potężnymi zaległościami. 

Działania aparatu skarbowego wobec organizatorów przestępczego procederu były symboliczne – zajęto 

im majątek wartości około 150 tysięcy zł (o czym poinformował nas minister finansów w odpowiedzi na 

jedno z oświadczeń senatorskich) – zaś uczciwi przedsiębiorcy transportowi są niszczeni, doprowadzani do 

bankructwa bezwzględnymi działaniami represyjnymi aparatu skarbowego. 

Państwo wpuszcza mafię paliwową, toleruje jej bezkarną działalność, a potem represjonuje niewinne ofia-

ry tej działalności. Tak się działo do tej pory i obawiamy się, że obecna sytuacja zmierza do tego samego: 

represja spadnie nie na przestępców paliwowych, lecz na ich ofiary. Co Pan Premier i prokurator generalny 

zamierzają zrobić, aby ukrócić działalność mafii paliwowej w Polsce i aby kolejny raz za bezkarność prze-

stępców nie zapłacili polscy podatnicy oraz niewinne ofiary tej działalności? 
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