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1. Podsumowanie
W ramach monitoringu przebadano 2727 wycinków prasowych zwierających frazy:
szara strefa paliw, nielegalny obrót paliwami, akcyza, opodatkowanie wyrobów
akcyzowych, nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi oraz przemyt wyrobów
akcyzowych. Badanie przeprowadzono dla 850 tys. stron internetowych oraz 1100
tytułów prasowych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.
W badanym okresie wprowadzono i zainicjowano kilka zmian prawnych,
najważniejsze opisane zostały w poniższym raporcie. Ministerstwo Finansów w
projekcie nowelizacji ustawy o akcyzie postulowało o zmiany w sposobie przyznawania
grzywien za przestępstwa podatkowe. Minimalna kara ma wynosić 100 proc.
uszczuplonego podatku. Ponadto Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację
ustawy o akcyzie na alkohol i wyroby tytoniowe podnoszącą o 10 proc. wysokość tego
podatku w odniesieniu do napojów alkoholowych i produktów tytoniowych.
W ramach Monitoringu Szarej Strefy w Polsce 2019 – IVQ przedstawiono również
działania służb na terenie kraju związane z likwidacją nielegalnego obrotu paliwami
oraz pozostałymi towarami objętymi podatkiem akcyzowym. Opisano największe
sukcesy służb w obszarze przejęć towarów akcyzowych, między innymi:
przechwycenie prawie 9 mln sztuk nielegalnych papierosów w Porcie w Gdyni,
przejęcie 346,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy na granicy
polsko-litewskiej czy udaremnienie przemytu prawie 450 tys. paczek papierosów,
których wartość oszacowano na 6,3 mln złotych. Przedstawiono również działania
funkcjonariuszy służb, którzy m.in. doprowadzili do likwidacji grupy przestępczej, która
wprowadziła na polski rynek 41 mln litrów nielegalnego paliwa, a także do likwidacji
mafii paliwowej, która mogła narazić Skarb Państwa na straty ok. 40 mln złotych.
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2. Metodologia badania
Celem poniższego raportu było zebranie najistotniejszych informacji i wydarzeń
z II kwartału 2019 roku (od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku)
związanych z szarą strefą w Polsce z perspektywy polskich mediów. Badanie polegało
na przeglądzie prasy oraz źródeł internetowych – zarówno tytułów ogólnopolskich, jak
i lokalnych. Wskazane media – łącznie 850 tys. stron internetowych oraz 1100 tytułów
prasowych – monitorowano w ramach monitoringu automatycznego pod kontem
wystąpienia następujących fraz:
➢

szara strefa paliw;

➢

nielegalny obrót paliwami;

➢

akcyza;

➢

opodatkowanie wyrobów akcyzowych;

➢

nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi;

➢

przemyt wyrobów akcyzowych.

Na potrzeby badania ustalono, że dla prasy decydującą datą jest dzień wydania
danego tytułu, a dla Internetu dzień publikacji. Monitoring automatyczny uzupełniono
monitoringiem ręcznym pod kontem innych sformułowań mogących ujawnić pozostałe
informacje i wydarzenia mające związek z szarą strefą w Polsce.
W badanym okresie monitoring mediów odnalazł łącznie 2727 wycinków
prasowych zawierających badane frazy. Średnio każdego dnia publikowane było 29,6
wycinka prasowego.
W październiku wspomniane frazy wystąpiły w mediach 1007 razy, w listopadzie
948 razy, a w grudniu 772 razy. Częstotliwość wiadomości w październiku przedstawia
wykres 1., w listopadzie – wykres 2., a w grudniu – wykres 3. Wystąpienie frazy „szara
strefa paliw” – 137 razy, „nielegalny obrót paliwami” – 177 razy, „opodatkowanie
wyrobów akcyzowych” – 1 raz, „nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi” – 925 razy,
„przemyt wyrobów akcyzowych” – 1851 razy. Ze względu na możliwość oznaczenia
artykułu więcej niż jedną frazą powyższe wystąpienia nie sumują się do liczby
artykułów.
Najwięcej wycinków prasowych pochodzi z dni 21 października, 15 listopada oraz
27 listopada (kolejno 72, 87 oraz 73 artykułów o szukanej tematyce).
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3. Najistotniejsze zmiany prawa
Ministerstwo Finansów zapowiedziało chęć zmian w sposobie przyznawania
grzywien za przestępstwa podatkowe. Minimalna kara ma wynosić 100 proc.
uszczuplonego podatku. Zmiany te znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o
podatku akcyzowym oraz zmianie kodeksu karnego. Przeciwne takiemu rozwiązaniu
są Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Rządowe Centrum Legislacji.
Argumentują to niespotykanym dotąd wzrostem represyjności prawa karnego.
Dodatkowo dziś grzywnę nalicza się biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak:
motywacje, dochody sprawcy, jego warunki rodzinne. Ponadto wysokość kary
naliczana jest za pomocą stawek dziennych, które nie mogą przekroczyć
czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia. Podmioty przeciwne zmianom
wskazują, że w nowelizacji zasady wyliczania grzywien są po prostu pomijane.
[Dziennik Gazeta Prawna, 14.10.2019]

W 2020 roku wzrośnie akcyza na papierosy i alkohol. Projekt nowelizacji ustawy
o akcyzie został złożony w Sejmie przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zakłada
on wzrost akcyzy o 10 proc., co ma spowodować wzrost cen paczki papierosów o
1,02 złotych, tytoniu (50 g) o 1,69 złotych, cygar o masie 40 g o 40 gr/szt., a suszu
tytoniowego o 22,93 złotych/kg. Dzięki wzrostowi akcyzy wpływy do budżetu mają być
większe o 1,7 mld złotych. Projekt podwyżki nie został skonsultowany z
zainteresowanymi branżami, których przedstawiciele byli wcześniej informowani o
podwyżce w wysokości jedynie 3 proc. Branża przestrzegła, że wzrost cen
papierosów i alkoholu może przyczynić się do rozrostu szarej strefy, którą
konsekwentnie udało się zmniejszać przez ostatnie lata. [14.11.2019, wyborcza.pl]
Sejmowa komisja finansów publicznych do projektu podwyżki akcyzy dopisała
stawkę akcyzy na płyn do e-papierosów. Wyniesie ona 0,55 złotych za mililitr. Wpływy
do budżetu z tego tytułu mają wynieść 7,5 mln złotych rocznie. W 2020 roku, w
związku z obowiązywaniem do 30 czerwca zerowej stawki, wpływy będą o połowę
mniejsze. [pap.pl, 20.11.2019]
Akcyzą zostaną również objęte wyroby nowatorskie, w tym tzw. podgrzewacze
do tytoniu. Proponowana pierwotnie stawka 141,29 złotych za kilogram (i 31,41 proc.
średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia) została podniesiona
do 155,79 złotych za kilogram (i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży tytoniu do palenia). Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że akcyza na
podgrzewacze do tytoniu (a dokładnie wkłady do podgrzewaczy) jeszcze nie weszła
w życie, a już wzrosła. W życie wejdzie dopiero w połowie 2020 roku. Dla branży, ale
i dla użytkowników, ta podwyżka jest niepokojąca. Badania Ośrodka Badań
Klinicznych w Kajetanach oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN wykazały, że
chociaż palić nie należy, to w porównaniu do klasycznych papierosów podgrzewacze
tytoniu są mniej szkodliwe. [money.pl; 18.11.2019]
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Senat negatywnie ocenił ustawę podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby
tytoniowe. Wniosek o odrzucenie ustawy złożyli senatorowie KO, co poparła komisja
budżetu i finansów publicznych. Za odrzuceniem głosowało 51 senatorów, przeciw
było 46. [money.pl, 18.12.2019] Mimo zastrzeżeń ustawa została podpisana przez
Prezydenta oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2019 r. pod
poz. 2523. Tym samym zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

4. Szara strefa 2019 – działania służb i prokuratury
4.1. Paliwa
Dwóch Polaków, siedmiu Włochów i jednego Rumuna aresztowała włoska
policja, pod zarzutem przemytu paliwa. Grupa przemycała paliwo z Polski do Włoch.
W akcji o kryptonimie „Gasoline” policja zarekwirowała wiele pojazdów i cennych
przedmiotów oraz willę. Ustalono, że od września 2018 r do maja 2019 r przemytnicy
uniknęli opłacenia podatku w wysokości około miliona euro. [polsatnews.pl,
19.10.2019]

Funkcjonariusze KAS i CBŚP zlikwidowali grupę przestępczą, która wprowadziła
na polski rynek 41 mln litrów nielegalnego paliwa. Paliwo miało być transportowane w
tranzycie przez Polski do krajów nadbałtyckich. Paliwo w postaci oleju opałowego było
w rzeczywistości odbarwiane i rozprowadzane na terenie Polski jako olej napędowy.
Straty Skarbu Państwa oszacowane zostały na kwotę blisko 130 mln złotych.
[forbes.pl, 09.11.2019]

Krajowa administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Śledcze rozbiły mafię
paliwową, która nielegalnie handlowała olejem smarowym jako olejem napędowym i
wyłudzała podatki, w tym VAT. Wstępnie ustalono, że grupa mogła narazić Skarb
Państwa na straty ok. 40 mln złotych. Aresztowano tymczasowo sześć osób.
Członkowie grupy przestępczej wywodzili się z woj. Śląskiego i lubuskiego, ale działali
w niemal całej Polsce oraz m.in. na Węgrzech, Słowacji, w Niemczech i Asutrii.
W akcji wzięło udział 140 funkcjonariuszy Urzędów Celno-Skarbowych oraz 100
policjantów. Zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety. "Grupa sprzedawała taki olej
dla ostatecznych odbiorców z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten nigdy nie był
jednak odprowadzony dla Skarbu Państwa, bowiem do sprzedawanego paliwa
tworzono dokumentację handlową - nierzetelne faktury - wskazującą na rzekome
transakcje dokonywane przez szereg podmiotów, z których pierwszy był tzw.
znikającym podatnikiem" - mówił PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej
Górze Ewa Markowicz. [interia.pl, 13.11.2019]
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Ponad 100 funkcjonariuszy wzięło udział w rozbiciu zorganizowanej grupy
przestępczej związanej z branżą paliwową. Zatrzymano 9 osób, które w latach 20132016 naraziły Skarb Państwa na straty oszacowane na ponad 700 mln złotych.
Proceder polegał na fikcyjnym fakturowaniu towarów takich jak: olej napędowy, olej
smarowy, benzyna oraz olej rzepakowy. Grupa utworzyła sieć firm, które wprowadzały
faktury nie odpowiadające rzeczywistym transakcjom, następnie część firm
poświadczała odsprzedaż nieistniejącego towaru, a wystawcy likwidowali działalność.
[cba.gov.pl, 29.11.2019]

Policjanci CBŚ zatrzymali 11 osób za nielegalny obrót paliwem gazowym.
Zorganizowana grupa przestępcza podejrzewana jest o wprowadzenie do obrotu gazu
ziemnego jako napędowego bez odprowadzania podatków. W ujęciu podejrzanych
brało udział kilkuset policjantów z czterech województw. W okresie sześciu miesięcy
Skarb Państwa mógł być narażony na straty w wysokości 3 mln złotych. [radziolodz.pl,
03.12.2019.]

Mazowieccy funkcjonariusze zatrzymali pięć osób podejrzewanych o
wprowadzenie do obrotu nielegalnego paliwa. Straty Skarbu Państwa wyceniono na
9 mln złotych. Do zatrzymań doszło w województwach łódzkim i śląskim. Przestępcy
wystawiali i posługiwali się fikcyjnymi fakturami VAT, dokumentującymi dostawę paliw
na rzecz podmiotu z Czech. [tvn24.pl, 10.12.2019]

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali jednego z prezesów spółki, która
zajmowała się wprowadzeniem do obrotu paliwa jako preparatu antykorozyjnego.
Straty budżetu państwa wyceniono na ok. 18 mln złotych. [radiomaryja.pl, 11.12.2019.]

4.2. Tytoń i wyroby tytoniowe
Zatrzymano dwóch obywateli Armenii, czterech obywateli Ukrainy oraz czterech
Polaków związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej
nielegalnego wytwarzania papierosów. W związku ze sprawą przeszukano 10 miejsc
w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Nie były to pierwsze zatrzymania,
Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wszczął postępowanie już
w styczniu tego roku. Przywódcy
przedstawiono zarzut kierowania grupą
przestępczą, natomiast pozostałym podejrzanym – zarzuty rozprowadzania
nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa, w związku ze sprzedażą towarów
bez akcyzy oszacowano na 44 mln zł. [pk.gov.pl 11.10.2019]
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56-letni Polak został złapany na próbie przemytu 16 ton suszu tytoniowego.
Prowadzoną przez niego ciężarówkę zatrzymali funkcjonariusze KAS niedaleko
granicy z Litwą. Urzędnicy przeskanowali pojazd urządzeniem RTG, a potem
szczegółowo sprawdzili zwartość naczepy. Znaleziono 99 pudeł z suszem tytoniowym
o łącznej wadze ponad 16 ton bez wymaganych dokumentów oraz zgłoszenia w
systemie SENT. Skarb Państwa mógł stracić ponad 8 mln zł. [polskieradio24.pl,
17.10.2019]

Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wraz z
Policjantami CBŚP dokonali przechwycenia prawie 9 mln sztuk nielegalnych
papierosów. Kontrabanda była ukryta w kontenerze na statku z Azji. Służby otrzymały
informacje o próbie przemytu, w związku z czym przeprowadziły dokładną kontrolę
kontenera, dzięki której wykryto 8,9 mln papierosów. Skarb Państwa został narażony
na straty wysokości ok. 10,5 mln zł. [tvp.info, 21.10.2019]

Funkcjonariusze KAS przejęli 346,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi
znakami akcyzy. Do przechwycenia nielegalnego towaru doszło w miejscowości
Budzisk na granicy polsko-litewskiej. Towar wykryto podczas kontroli drogowej
ciężarówki kierowanej przez 57-letniego Białorusina. Skarb Państwa straciłby ponad
7,5 mln zł. [niezalezna.pl, 24.10.2019]

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowe udaremnili przemyt prawie 450 tys.
paczek papierosów. Przejęcia dokonali na przejściu granicznym w Koroszczynie. W
białoruskiej ciężarówce zgodnie z dokumentami przewozowymi powinny być
przewożone metalowe drzwi. Zamiast tego wykryto kontrabandę, której wartość
oszacowano 6,3 mln zł. [tvp.info 28.10.2019]

Funkcjonariusze z Polski wzięli udział w międzynarodowej akcji mającej na celu
rozbicie grupy handlarzy nielegalnych papierosów działającej na terenie Unii
Europejskiej. W ramach akcji doszło do zatrzymania 18 osób różnej narodowości w
siedmiu krajach. Dodatkowo dokonano 29 przeszukań. Szacowane straty
spowodowane działalnością grupy oszacowano są na ok. 70 mln euro. To kolejny
sukces współpracy międzynarodowej służb – od zeszłego roku zlikwidowano kilka
nielegalnych fabryk papierosów na terenie Polski, Czech i Holandii. [polsatnews.pl
28.10.2019]

12
Monitoring Szarej Strefy w Polsce 2019
Styczeń 2020

Po kilkumiesięcznym śledztwie policjanci z wydziału do walki z przestępczością
zorganizowaną rozbili grupę specjalizującą się w nielegalnym sprowadzaniu
papierosów zza wschodniej granicy, a następnie wprowadzaniu ich na rynek przez
drobnych handlarzy. W związku z akcją zatrzymano 10 osób. Grupa działała przez
kilka miesięcy i wprowadziła na rynek ok 265 tys. paczek papierosów, przez co budżet
państwa stracił ok. 5,8 mln zł. [malopolska.policja.gov.pl, 21.11.2019 r.]

Policja rozbiła 20-osobową grupę zajmującą się nielegalnym przemytem,
produkcją oraz handlem papierosami. W trakcie przeszukań w 45 miejscach na
terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego funkcjonariusze
znaleźli prawie 95 tys. kartonów papierosów bez akcyzy. Dodatkowo odnaleziono 1,2
tony krajanki tytoniowej, 500 litrów spirytusu i maszyny do produkcji nielegalnych
wyrobów. Wstępnie oszacowane straty dla Skarbu Państwa wyniosły 35 mln zł.
[policja.pl, 27.11. 2019]

Na terenie gminy Sadkowice (woj. łódzkie) zlikwidowano nielegalną fabrykę
papierosów, a w gminach Promna (woj. mazowieckie) i Stromiec (woj. mazowieckie)
magazyny nielegalnych wyrobów tytoniowych i półproduktów do produkcji
papierosów. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5 ton krajanki
tytoniowej, 48,8 tys. paczek papierosów. Straty Skarbu Państwa oszacowano na
blisko 6,2 mln zł. W związku ze sprawą zatrzymano 7 osób. [portalsamorzadowy.pl,
04.12.2019]

5 osób zostało zatrzymane w związku z działaniem zorganizowanej grupy
przestępczej zajmującej się obrotem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Wspólna
akcja policji oraz SG umożliwiła przeszukanie 10 wytypowanych adresów, gdzie
zabezpieczono między innymi 3,5 tys. paczek papierosów. Całkowite straty Skarbu
Państwa wynikające z działania grupy (wprowadzenie na rynek ponad 225 tys. paczek
papierosów) spowodowały uszczuplenia należności Skarbu Państwa w wysokości 5,5
mln zł. [portalspozywczy.pl, 20.12.2019; rzeszow.wyborcza.pl, 21.12.2019]

4.3. Alkohol i inne wyroby akcyzowe
PAP poinformowała o zabezpieczeniu przez celników z Mazowieckiego Urzędu
Celno-Skarbowego nielegalnego tytoniu i alkoholu o wartości 1,5 mln zł. Straty dla
państwa wycenione zostały na 2 mln zl. [PAP, 1.10.2019]
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Polsat news poinformowało o odkryciu 8 tys. litrów zacieru i 170 litrów gotowego
alkoholu przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w leśnej bimbrowni
k. Szudziałowa (Podlaskie). W ramach akcji przeszukane zostały trzy posesje - jedna
w okolicach Białegostoku, dwie w gminie Gródek. Tam funkcjonariusze znaleźli łącznie
ponad 630 litrów alkoholu w butelkach i plastikowych kanistrach oraz etykiety, korki i
puste butelki przygotowane do konfekcjonowania bimbru. [polsatnews.pl, 14.10.2019]

5. Inne wiadomości
5.1. Paliwa
PKN Orlen ogłosił plan promocji na ościennych dla Polski rynkach. W efekcie do
2023 roku logotypy Orlenu, obok logotypów marek, pojawią się na 584 Stacjach Star
w Niemczech oraz 421 Stacji Benzina w Czechach i na Słowacji. [money.pl,
08.10.2019]

Ministerstwo Finansów podsumowało 4 lata działalności (2015-2019).
Wprowadzony przez MF Pakiet Paliwowy uporządkował zasady przewozów paliw do
kraju i znacznie ograniczył szarą strefę. W porównaniu z rokiem 2018, w 2019 roku
zaobserwowano wzrost legalnej konsumpcji benzyn silnikowych o 12 proc, legalnej
konsumpcji olejów napędowych o 15 proc., a zadeklarowanych kwot podatku
akcyzowego o 6,4 proc. [paliwa.pl, 08.10.2019]

Naczelny Sąd Administracyjny wystosował pytanie do Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie legalności Pakietu Paliwowego. TS UE odpowie na
pytanie, czy wprowadzony Pakiet Paliwowy nie narusza unijnej dyrektywy VAT.
[podatki.gazetaprawna.pl, 04.11.2019]

PERN rozstrzygnął przetarg na budowę sześciu zbiorników na paliwa w bazach
w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. Przedsięwzięcie stanowi
element realizacji II etapu rozbudowy pojemności magazynowej PERN na produkty
naftowe, a dzięki niemu pojemność baz magazynowych zwiększy się o 126 tys. m3.
Inwestowanie w nowe pojemności ma służyć legalnemu obrotowi paliwami oraz
zwiększać bezpieczeństwo energetyczne kraju. [money.pl, 11.10.2019]

5.2. Tytoń i wyroby tytoniowe
Komisja Europejska wydała raport dotyczący egzekwowania praw własności
intelektualnej w 2018 roku. Z raportu wynika, że w państwach UE wykrywa się coraz
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mniej podróbek, bo coraz częściej są one przesyłane w małych ilościach w przesyłkach
pocztowych i kurierskich. W zeszłym roku blisko 85% podrobionych towarów wykryto
właśnie w przesyłkach. Blisko 15% zatrzymanych podróbek stanowiły papierosy, które
były najczęściej przemycanymi towarami. Co ciekawe do Europy trafiały głównie
papierosy podrabiane w Kambodży. [Dziennik Gazeta Prawna; 03.10.2019]

Na przejściu Kuźnicy (woj. podlaskie) zainstalowano RTG pociągów towarowych.
Inwestycja o wartości ponad 18 mln zł ma usprawnić i przyspieszyć odprawy, ale także
zwiększyć wykrywalność przemycanych towarów. To pierwszy tego rodzaju sprzęt w
województwie podlaskim – zaznaczył podczas konferencji prasowej B. Paszkowki –
Wojewoda podlaski. Kolejny skaner ma stanąć na przejściu kolejowym w
Siemianówce. [wgospodarce.pl, 09.10.2019]

Ukraiński Instytut Społeczno-Ekonomicznej Transformacji opublikował raport,
z którego wynika, że największe straty budżetowe powstają w wyniku kontrabandy (od
ok. 33 do prawie 50 mld zł rocznie), na kolejnych miejscach znajduje się
wyprowadzenie zysków do rajów podatkowych oraz praca w szarej strefie. Autorzy
raportu podkreślili, że szara strefa na Ukrainie to gównie wielki biznes, a podejmowane
ostatnio działania uszczelniające dotyczą małych przedsiębiorców. „Pierwsze miejsca
zajmują schematy organizowane przez potężnych graczy - nieformalny import
bazujący na naruszeniu regulacji celnych, kontrabandzie i korupcji na granicy […]" relacjonował analityk Instytutu. W raporcie oszacowano również, że tylko w sierpniu i
wrześniu 2019 roku z powodu korupcji w służbie celnej Skarb Państwa na Ukrainie
stracił ci najmniej 2,4 mld złotych, głównie w wyniku zaniżania wartości celnej towaru,
„szarego importu” (przemycaniu niewielkich partii towarów akcyzowych z zapłatą
celnikowi za kilogram kontrabandy) i „czarnej kontrabandy” (przepuszczania przez
granicę ładunków z pominięciem kontroli). [biznes.interia.pl, 01.12.2019; forsal.pl,
05.12.2019]

6 grudnia odbyło się spotkanie w celu oceny stanu wspólnego odcinka granicy
państwowej dla Odcinka Kętrzyńskiego i Bałtyckiego oraz Kaliningradzkiego. W
spotkaniu uczestniczyli komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej, pełnomocnik graniczny Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Kętrzyńskiego
i komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, pełnomocnik graniczny
Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Bałtyckiego, a ze strony rosyjskiej pełnomocnik
graniczny Federacji Rosyjskiej Odcinka Kaliningradzkiego. Podczas spotkania
rozmawiano również o zagrożeniach związanych z nielegalną migracją, przemytem
towarów akcyzowych oraz metodach współpracy w celu zapewnienia właściwego
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poziomu bezpieczeństwa. Omówiono i podpisano plany współdziałania na 2020 rok.
[olsztyn24.com, 07.12.2019; elblag.net, 08.12.2019]

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała okres od stycznia do listopada
2019 roku. Znacząco spadła liczba prób nielegalnego przewozu towarów akcyzowych,
funkcjonariusze ujawnili ponad 55 tys. prób przemytu i przejęli 1,2 mld sztuk
papierosów, 1,4 mln litrów alkoholu oraz 424 tys. litrów paliwa. Zatrzymano również
820 tys. sztuk podrobionych towarów. [wgospodarce.pl, 19.12.2019] Szef KAS
wskazał także na zlikwidowano 24 nielegalne fabryki wyrobów tytoniowych.
[portalsamorzadowy.pl, 24.12.2019]

W wywiadzie dla PAP dyrektor Europejskiej Agencji Straży Granicznej i
Przybrzeżnej Frontex zapowiedział, że do 2027 roku planowanie jest powołanie prawie
20 tys. funkcjonariuszy, z czego 3 tys. będą stanowić pracownicy kontaktowi. Ma to
zapewnić większe bezpieczeństwo granic UE szczególnie w obszarze ograniczenia
nielegalnej migracji, handlu ludźmi i przemytu. Podkreślił również rosnący budżet
Fortexu – do 94 mln euro w 2015 roku do 440 mln euro w 2020 roku. Na 2021 rok
planowany jest budżet 1 mld euro, a w 2027 roku – 2 mld euro. [pap.pl, 23.12.2019]

6. Raporty branżowe i raporty dotyczące szarej strefy
6.1. Raport Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej
przygotowało raport pt.: „Branża pogrzebowa w Polsce.
Diagnoza i Wyzwania”
6.1. Raport o szarej strefie w branży pogrzebowej

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej przygotowało raport pt.:
„Branża pogrzebowa w Polsce. Diagnoza i Wyzwania” w której poruszyło problem
szarej strefy w branży cmentarnej. Z informacji podanych w raporcie wynika, że z tytułu
samego nielegalnego zatrudnienia w firmach pogrzebowych Skarb Państwa rocznie
traci 99,3 mln złotych z tytułu PIT oraz 705,1 mln złotych z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne Jak wynika z raportu, starty sektora finansów
publicznych z tytułu funkcjonowania szarej strefy na rynku pogrzebowym w 2019 roku
sięgają kwoty 950 mln złotych.
Pełen raport dostępny jest na stronie:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-10-14/bimbrownia-w-lesnej-gluszy-a-wniej-tysiace-litrow-zacieru/
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6.2. Raport o szarej strefie elektroodpadów

6.2. Raport Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i

Elektronicznego SA, Cyfrowej Polski oraz Związków
Pracodawców AGD pt.: „Gospodarka elektrośmieciami.
Wyzwania na lata 2019-2023”

Jak wynika z raportu dotyczącego elektrodpadów, szacuje się, że wartości szarej
strefy w gospodarce tego sektora wynosi rocznie ok. 750 mln złotych.
Raport dostępny jest na stronie:
http://www.popihn.pl/raposrty2.php
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