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RAPORT – FINANSE W BRANŻY STALOWEJ

Przedsiębiorcy na linii frontu snej ma fii no wo jor skiej, któ ry zo stał sku -
tecz nie ska za ny był Char les „Luc ky” Lu cia -
no (1897 – 1962). Lu cia no zo stał po rwa ny
przez no wo jor ską po li cję ze sta nu Ar kan sas,
a na stęp nie ska za ny w opar ciu o ze zna nia
za stra szo nych pro sty tu tek i su te ne rów, któ -
rych wia ry god ność już na pierw szy rzut oka
bu dzi ła bar dzo po waż ne wąt pli wo ści. Na -
stęp nie wy mie rzo no mu dra koń ską i kom -
plet nie nie współ mier ną do udo wod nio ne go
czy nu, ka rę od 30 do 50 lat wię zie nia.

Pro blem nie tkwił w tym, że Lu cia no był
nie win ny – zo stał po rwa ny z Ar kan sas, po nie -
waż prze ku pił lo kal nych urzęd ni ków i nie le -
gal nie uni kał eks tra dy cji do No we go Jor ku.
Bez wzglę du na to, czy ze zna nia pro sty tu tek
by ły praw dzi we, czy też nie, praw do po dob -
nym jest, że Lu cia no miał swój udział w zy -
skach z no wo jor skich „do mów scha dzek”. Pro -
ble mem jest na to miast to, że im czę ściej apa -
rat pań stwo wy od wo łu je się do ta kich me tod,
tym więk sze jest ry zy ko po mył ki są do wej.

Ktoś mo że po chwa lić spryt or ga nów ści ga -
nia w wal ce z prze stęp czo ścią. War to jed nak
rów nież pa mię tać, że wia ry god ność wy ro ków
są do wych wy ni ka przede wszyst kim z re spek -
to wa nia for mal nych gwa ran cji wol no ści oby -
wa tel skich, ta kich jak do mnie ma nie nie win -
no ści czy za kaz wy ko rzy sta nia do wo dów po -
zy ska nych nie le gal nie. W spo ra dycz nych wy -
pad kach ta for mal na stro na wol no ści oby wa -
tel skich mo że spo wo do wać, że spraw ca wyj -
dzie wol ny, ale idąc na skró ty ni gdy nie ma my
pew no ści, czy wy rok jest spra wie dli wy.

Przy go to wać się do woj ny
Na woj nie nie szu ka się spra wie dli wo ści, ale
zwy cię stwa. Dla te go też spra wie dli wość nie
jest czymś, cze go moż na by ocze ki wać
od jed no stek li nio wych, któ re Skarb Pań stwa
rzu ca na li nię fron tu wal ki z wy łu dze nia mi
VAT, w po sta ci pra cow ni ków Urzę dów Skar -
bo wych, Urzę dów Kon tro li Skar bo wej i Izb
Skar bo wych.

Nie ma co po pa dać w sen ty men ta lizm
i uża lać się nad nie rze tel no ścią urzęd ni -
ków – na woj nie nie war to li czyć na uczci -
wość prze ciw ni ka, a trze ba być po pro stu sil -
niej szym i le piej przy go to wa nym. Na le ży też
pa mię tać, że hi sto rię pi szą zwy cięz cy, więc
hi sto ria z pew no ścią przy zna ra cję te mu, kto
wy gra. Nie ozna cza to, że ety ka w biz ne sie
nie jest istot na. Wy gry wa jąc woj nę mo że my
osią gnąć etycz ne ce le, ale za po mo cą ety ki
woj ny na pew no nie wy gra my. Trze ba
po pro stu wni kli wiej znać pra wo, za trud niać
lep szych fa chow ców i wy ko rzy sty wać każ dą
sła bość prze ciw ni ka.

Ro bert No gac ki, rad ca praw ny,
advisor Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec sp. z o.o.
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Uczciwi przedsiębiorcy działający
w branżach szczególnie narażonych

na wyłudzenia VAT toczą wojnę na dwa
fronty – walcząc jednocześnie

z  nieuczciwą konkurencją
oraz państwowym aparatem fiskalnym,

który zachowuje się w taki sposób,
jak gdyby chciał dokonać całkowitej

eksterminacji pewnych gałęzi biznesu.

i prze ku pu ją świad ków, ma ni pu lu ją fak ta mi
i pro wa dzą nie le gal ną in wi gi la cję.

By wa rów nież i tak, że zwal cza nie prze -
stęp czo ści zor ga ni zo wa nej od by wa się w ra -
mach li te ry pra wa, ale tyl ko wów czas, gdy ta
li te ra pra wa do star cza or ga nom ści ga nia in -
stru men ty, któ re bar dziej przy po mi na ją
pań stwo to ta li tar ne, niż de mo kra tycz ne pań -
stwo pra wa: do mnie ma nie wi ny, na gra dza -
nie wol no ścią kon fi den tów, moż li wość wie -
lo krot ne go ka ra nia za ten sam czyn, prze -
rzu ce nie od po wie dzial no ści na oso by bli skie
prze stęp cy, zaj mo wa nie ma jąt ku do mnie ma -
ne go prze stęp cy przed pra wo moc nym wy ro -
kiem stwier dza ją cym toż sa mość spraw cy.

Nie pi szę te go aby chwa lić bądź też kry ty -
ko wać, ale aby od no to wać ist nie nie ta kiej
pra wi dło wo ści. Pierw szym bos sem no wo cze -

Nie ste ty, uczci -
wi przed się bior -
cy znaj du ją się
w tej sy tu acji
mię dzy mło tem
a ko wa dłem, po -

nie waż or ga ny ści ga nia wy cho dzą z za ło że nia,
że nie da się zro bić omle tu bez roz bi cia ja jek,
a tam, gdzie drwa rą bią, tam wió ry le cą. Dla te -
go w imię ra cji sta nu, ja ką sta no wi li kwi da cja
wy łu dzeń VAT, sto su je się ma so we re pre sje
wo bec przed się bior ców, prze no sząc na nich
cię żar udo wad nia nia, że nie są wiel błą da mi.

Osa czo ne fir my
W isto cie rze czy uczci wi przed się bior cy
dzia ła ją cy w bran żach szcze gól nie na ra żo -
nych na wy łu dze nia VAT to czą woj nę na dwa
fron ty – wal cząc jed no cze śnie z nie uczci wą
kon ku ren cją oraz pań stwo wym apa ra tem fi -
skal nym, któ ry za cho wu je się w ta ki spo sób,
jak gdy by chciał do ko nać cał ko wi tej eks ter -
mi na cji pew nych ga łę zi biz ne su.

Prze wrot nie moż na po wie dzieć, że naj po -
waż niej szą bro nią or ga nów ści ga nia w wal ce
z prze stęp czo ścią zor ga ni zo wa ną jest fa bry ko -
wa nie oskar żeń, wy mu sza nie ze znań i ma ni -
pu lo wa nie ma te ria łem do wo do wym. Pra wi dło -
wość ta do ty czy nie tyl ko pol skie go po dwór ka.
Na wet hi sto ria naj słyn niej szych ro dzin ma fij -
nych po ka zu je, że or ga ny ści ga nia sku tecz nie
wal czą z prze stęp czo ścią zor ga ni zo wa ną tyl ko
wów czas, gdy sto su ją jej me to dy: za stra sza ją

Już od kilku lat państwo polskie prowadzi wojnę z przestępczością zorganizowaną,
która zajmuje się wyłudzeniami VAT. Oczywistym jest, że sama idea ukrócenia
tego procederu jest słuszna, a na jego istnieniu najwięcej tracą uczciwi przedsiębiorcy
działający w branżach, w których wyłudzenia są szczególnie częste. 


