
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,  
Andrzeja Pająka, Jana Marię Jackowskiego,  

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego  
i Wojciecha Skurkiewicza 
na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 listopada 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, do ministra gospodarki oraz 

do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! 
Zwróciła się do nas pani Justyna P. z Kalisza, były przedsiębiorca, i przedstawiła sprawę zniszczenia pro-

wadzonego przez nią przedsiębiorstwa handlowego na skutek zaskakującej interpretacji przepisów o podatku 
akcyzowym zastosowanych wobec sprzedawanego w jej firmie wyrobu określonego jako podpałka do grilla. 
Sprawa była prowadzona w Izbie Celnej w Poznaniu; sygnatura 390000-AK-9116-194/05. 

Wiemy, że w sprawie tej zapadły ostatecznie prawomocne decyzje administracyjne i sądowe, konsekwen-
cją których było obciążenie firmy pani Justyny P. należnościami podatkowymi w kwocie ponad 
500 tysięcy zł, co w konsekwencji doprowadziło do upadku jej firmy i zaprzestania przez nią prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ale mamy na tle tej sprawy kilka pytań do Pana Ministra Finansów. 

Po pierwsze, czy prawdą jest, że w urzędach skarbowych interpretacja opodatkowania podpałki do grilla 
podatkiem akcyzowym była dowolna i od jednych przedsiębiorców pobierano ten podatek, podczas gdy od 
innych nie? 

Po drugie, czy prawdziwy jest zarzut, że Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w 
Kaliszu, pismami z dnia 27 sierpnia 2003 r., sygn. KN4-7131/27/2003, oraz z dnia 26 sierpnia 2003 r., sygn. 
KN4-7131/28/2003, wytworzył u przedsiębiorców błędne przeświadczenie, że podpałka do grilla produko-
wana ze skażonego spirytusu, w którego cenie był już zapłacony podatek akcyzowy, nie podlega ponownemu 
opodatkowaniu akcyzą? 

Po trzecie, czy tego rodzaju dwukrotne opodatkowanie akcyzą spirytusu skażonego używanego do pro-
dukcji podpałki do grilla ma jakiekolwiek uzasadnienie ekonomiczne w sytuacji, gdy według szacunku 
przedsiębiorców powoduje około dziesięciokrotny wzrostu ceny tej podpałki? 

Po czwarte – i to pytanie kierujemy do Pana Ministra Finansów i do Ministra Gospodarki – czy wiadomo, 
ile przedsiębiorstw handlowych w Polsce upadło na skutek niespodziewanego dla nich obciążenia ponownie 
naliczonym podatkiem akcyzowym od sprzedawanej podpałki do grilla? 

Do Pana Prokuratora Generalnego zwracamy się zaś z prośbą o sprawdzenie w trybie nadzoru prawidło-
wości postępowania w sprawie V Ds 300/12 Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie w tej 
sprawie dotyczyło zarzutów działania w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej skażonym spirytu-
sem. Po siedmiu latach postępowanie wobec wielu osób objętych zarzutami zostało umorzone z powodu nie-
popełnienia przypisanych im przestępstw. Prosimy o refleksje prokuratora generalnego, jaka jest jego ocena 
takiego postępowania prokuratury warszawskiej, w której przez siedem lat nęka się ludzi, traci czas i pu-
bliczne pieniądze, żeby po siedmiu latach dojść do wniosku, iż żadne przestępstwo przez tych ludzi nie zosta-
ło popełnione. 

Z góry dziękujemy za przekazane wyjaśnienia. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Wojciech Skurkiewicz 




