
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Przemysława Błaszczyka,  

Andrzeja Matusiewicza, Wiesława Dobkowskiego, Macieja Klimę, 

Marka Martynowskiego, Waldemara Kraskę,  
Jerzego Chróścikowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,  

Roberta Mamątowa, Henryka Górskiego,  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka,  

Andrzeja Pająka i Kazimierza Jaworskiego 
na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do ministra spraw wewnętrznych Bar-
tłomieja Sienkiewicza 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! 
Dziękujemy Ministrowi Finansów za odpowiedź – znak: CA5/036/12/8/WGL/13/571/RWPD-49786/2013 

– z dnia 24 czerwca 2013 r. na nasze oświadczenie złożone na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja br., 
dotyczące działań przeciwko tak zwanej mafii paliwowej. 

Ucieszyła nas informacja, że organy skarbowe w ostatnich trzech latach przeprowadziły kontrole w 1063 

podmiotach zajmujących się obrotem paliwami. W przypadku aż 494 podmiotów stwierdzono nieprawidło-
wości dotyczące podatku akcyzowego, VAT i podatków dochodowych. Jest to rzeczywiście wielka aktyw-
ność organów skarbowych, z tym że dotycząca raczej ofiar niż sprawców procederu nielegalnego sprowadza-
nia paliw. Wiemy, z jaką aktywnością organy skarbowe ścigają na przykład przedsiębiorców transportowych, 

którzy nieświadomie, bez złej woli nabywali paliwo pochodzące z nielegalnych dostaw. Wiele z takich firm 

działania organów skarbowych doprowadziły do bankructwa. Można powiedzieć, że ofiary nie są bezkarne, 

ale nam chodzi o sprawców, o osoby i firmy, które nielegalnie sprowadzają do Polski paliwa, i pytamy, jakie 

są osiągnięcia organów skarbowych, jeśli chodzi o nich. 
Pytamy zatem, ile przypadków nielegalnego przywozu paliwa do Polski ujawniły organy celne, jakie to 

były ilości paliwa, w stosunku do ilu osób zostały wdrożone postępowania karne czy karnoskarbowe, jakie 

były efekty finansowe tych postępowań. 
O to samo pytamy też Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Wewnętrznych – jakie są efekty i zakres 

działań przeciwko sprawcom i organizatorom przestępstw, tak zwanej mafii paliwowej, a więc tych, którzy 

sprowadzają na terytorium Polski nielegalne paliwo, co w tym zakresie robią organy finansowe, policja, służ-

by specjalne, prokuratura? Czy w tym zakresie służby państwowe odnoszą jakieś sukcesy? 
Pytamy o to, bo na podstawie dotychczasowych obserwacji odnosimy wrażenie, poparte faktami, że orga-

ny państwowe skutecznie radzą sobie ze ściganiem nabywców nielegalnego paliwa, a więc ofiar mafii pali-
wowej, a są całkowicie bezradne wobec osób będących organizatorami i sprawcami tego kryminalnego pro-
cederu. 

 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
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