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Oskarżeni o przestępstwa związane z nielegalnym wytwarzaniem wyrobów 

tytoniowych i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w 

kwocie około 1,6 mln złotych 

  

 Prokuratura Okr ęgowa w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia 

przeciwko trzem mężczyznom w wieku od 37 do 40 lat. 37 – latka oskarżono o 

przestępstwa związane z nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, a 

dwóch pozostałych mężczyzn o czyny związane z udzielaniem pomocy do 

produkcji wyrobów tytoniowych. Ponadto, zarzucono im narażenie Skarbu 

Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie blisko 1 600 000 złotych. 

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. 

 Jak wynika z poczynionych ustaleń, na terenie posesji położonej w 

miejscowości Cesarka w gminie Stryków, począwszy  stycznia do 7 marca  2013 roku 

funkcjonowała nielegalna fabryka papierosów.  

 W dniu 7 marca ubiegłego roku, funkcjonariusze CBŚ dokonali przeszukania 

pomieszczeń znajdujących się na terenie posesji, w takcie którego zatrzymali 10 

mężczyzn, w tym 8 obywateli Macedonii. Mężczyźni przebywali na terenie hali, gdzie 

była ustawiona kompletna linia produkcyjna przystosowana do wyrobu i 

konfekcjonowania papierosów. Zabezpieczono także między innymi: kartony 

zawierające tytoń w łącznej ilości przekraczającej 2,2 tony, banderole, opakowania ze 

znakami towarowymi znanych marek tytoniowych, filtry i papierosy w ilości ponad 

160 000 sztuk oraz ponad 97 000 sztuk papierosów – odpadów produkcyjnych. W 
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trakcie czynności policyjnych, funkcjonariusze ujęli kolejnego mężczyznę, który 

pojawił się na terenie posesji. W toku śledztwa ustalono, że jest nim 37 – latek, 

odpowiedzialny za zorganizowanie działalności.  

 37 – letni mężczyzna do pomocy w produkcji wyrobów zatrudnił 38 – latka i 40 

– latka, których zadaniem było dozorowanie posesji na terenie której znajdowała się 

fabryka oraz nadzorowanie pracy zatrudnionych tam 8 Macedończyków, którzy 

obsługiwali linię służącą do produkcji i pakowania papierosów.  

 Z zebranych dowodów wynika, że 37 – latek uzyskał informację o możliwości 

wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Cesarka z ogłoszenia prasowego. W 

połowie października 2012 roku, na okres do 15 sierpnia 2013 roku zawarł umowę 

dzierżawy, ustalając wysokość czynszu na kwotę 7000 złotych. Wydzierżawiający 

uzyskali przy tym zapewnienie, że będzie tam prowadzona produkcja paszy dla koni. 

Tymczasem, w wydzierżawionych pomieszczeniach oskarżony umieścił kompletną 

linię technologiczną do wytwarzania i pakowania papierosów, którą jak podał, zakupił 

od Rosjan po cenie złomu, gdyż były to stare maszyny. Jak wynika z opinii wydanej 

przez powołanego biegłego, zabezpieczone maszyny do produkcji papierosów są 

maszynami produkcji przemysłowej MK8 firmy „Molius” Co Ltd. Natomiast maszyny 

do pakowania zostały wyprodukowane w Czechach. Wszystkie one stanowią 

kompletną linię do produkcji papierosów z filtrem z gotowej mieszanki tytoniowej 

wraz z operacjami pakowania w opakowania jednostkowe (20 papierosów w paczce) i 

zbiorcze (po 10 paczek papierosów). Jak stwierdził biegły, były one sprawne 

techniczne.  

 Po zakupie maszyn, 37 – letni mężczyzna kontynuował czynności mające na 

celu uruchomienie produkcji, nabywając „podrobione” opakowania, banderole, 

surowce i inne potrzebne przedmioty. Z relacji oskarżonego wynika, że za 

pośrednictwem Rosjan, od którym kupił maszyny, uzyskał kontakt z 

Macedończykami. Kiedy ci, w drugiej połowie stycznia 2013 roku, zostali 

przywiezieni do Polski, odebrał ich i przywiózł do Cesarki, gdzie mieli pracować 

bezpośrednio przy produkcji. Zostali zakwaterowani w jednym z pomieszczeń na 

piętrze w budynku, w którym miała zostać uruchomiona produkcja. Mieli nie 
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opuszczać terenu nieruchomości. Zakupy były im dostarczane przez pozostałych 2 

oskarżonych.  Proces produkcji udało się uruchomić dopiero na kilka dni przed 

przeszukaniem. 

 Przesłuchany przez prokuratora 37 – latek przyznał się do zarzucanych mu 

czynów. Był on już  wcześniej karany.  

 38 – letni mężczyzna przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów, tj. do 

tego, że dozorował teren posesji.  

 40 – latek natomiast, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, wyjaśnił że 

nikt nie wprowadził go w jego obowiązki, zajmował jedynie budynek przy bramie, 

którą miał otwierać i zamykać. Nie widział na terenie posesji żadnych papierosów ani  

produktów służących do ich produkcji.  
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