
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 79. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 maja 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia 

Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się powtórnie pani K. S., zam (…), prowadząca catering w M. Jak 

twierdzi, posiada wyrok sądowy zasądzający jej należności od (…) za zrealizowanie bonów żywnościowych 

dla górników kopalni „M.”. Rozpoczęła egzekucję komorniczą, ale niestety nie była ona skuteczna. Dlatego 

złożyła wniosek do sądu o wyjawienie majątku (…). W odpowiedzi (…) przedstawiło 5 faktur wystawionych 

na przedsiębiorstwo (...) SA na ok. 5–6 milionów zł. (…) początkowo potwierdził w piśmie do komornika, iż 

zalega dla (…) na kwotę ok. 3,8 miliona zł, jednak po jakimś czasie wycofał się z tego. 

Panie Ministrze, w tej sprawie złożyłem oświadczenie na 64. posiedzeniu Senatu RP odbywającym się w 

dniach 24–27 lipca 2018 r., prosząc o przeprowadzenie kontroli w zakresie podatku od towarów i usług oraz 

podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 r. w (…) SA (…) i udzielenie informacji o 

wynikach tej kontroli. 

W uzasadnieniu podkreśliłem, że (…) SA w M. posiada należności przysługujące od (…) SA na podsta-

wie: 

1) faktury nr (…) z 6.10.2014 r. na kwotę 294 677,50 zł, termin płatności 5.01.2015 r.; 

2) faktury nr (…) z 5.12.2014 r. na kwotę 1 577 475,00 zł, termin płatności 5.03.2015 r.; 

3) faktury nr (…) z 7.01.2015 r. na kwotę 1 930 903,20 zł, termin płatności 8.04.2015 r.; 

4) faktury nr (…) z 6.02.2015 r. na kwotę 1 598 606,40 zł, termin płatności 7.05.2015 r.; 

5) faktury nr (…) z 10.03.2015 r. na kwotę 543 660,00 zł, termin płatności 18.06.2015 r. 

Jak wspominałem, początkowo w trakcie egzekucji w piśmie, którego adresatem był komornik sądowy 

K.  S. z M., z 8.01.2015 r. (sygn. akt Km 40783/14 B. SA) firma (…) SA potwierdziła swoje zadłużenie wo-

bec (…) SA na sumę 3 803 055 zł (trzy miliony osiemset trzy tysiące pięćdziesiąt pięć zł). Jednakże po kilku 

miesiącach firma (…) SA zmieniła zdanie i odmówiła wypłaty. Odmowę uzasadniła tym, iż notą obciążenio-

wą nr (…) obciążyła (…) SA na kwotę 5 288 772,45 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt dwa zł czterdzieści pięć gr). Wskazała nawet, że (…) SA stało się teraz jej dłużni-

kiem na kwotę co najmniej kilku milionów złotych. Nie pokazała jednak tej noty. 

Ta odmowa naraża Skarb Państwa na znaczną utratę dochodów, ponieważ bezzasadnie zaniża podstawę 

podatku dochodowego od osób prawnych oraz pomniejsza podatek od towarów i usług o kilka lub kilkana-

ście milionów zł. Konieczne jest więc zweryfikowanie noty obciążeniowej nr (…) celem ustalenia zasadności 

jej wystawienia i ustalenia jej rzetelności. 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy i kiedy firma (…) SA przyjęła i potwierdziła pisemnie oraz 

zaksięgowała i rozliczyła w zakresie podatku od towarów i usług (pomniejszyła podatek należny o podatek 

naliczony) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (pomniejszyła podstawę opodatkowania o koszty 

uzyskania przychodów) wymienione wcześniej faktury (…) SA: 

1) nr (…) z 6.10.2014 r. na kwotę 294 677,50 zł, termin płatności 5.01.2015 r.; 

2) nr (…) z 5.12.2014 r. na kwotę 1 577 475,00 zł, termin płatności 5.03.2015 r.; 

3) nr (…)  z 7.01.2015 r. na kwotę 1 930 903,20 zł, termin płatności 8.04.2015 r.; 

4) nr (…) z 6.02.2015 r. na kwotę 1 598 606,40 zł, termin płatności 7.05.2015 r.; 

5) nr (…) z 10.03.2015 r. na kwotę 543 660,00 zł, termin płatności 18.06.2015 r. 

W tym celu niezbędne jest również zażądanie od (…) SA korespondencji z komornikiem sądowym K. S. 

w M. (sygn. akt Km 40783/14), noty obciążeniowej nr (…)oraz dokumentacji finansowo-księgowej za 2014, 

2015 i 2016 r., a następnie przesłuchanie członków zarządu na okoliczność rozliczeń z (…) SA w 2014, 2015 

i 2016 r., rzetelności ksiąg podatkowych i deklaracji, podstaw opodatkowania i prawidłowej wysokości po-

datku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 r. 

Panie Ministrze, w odpowiedzi na moje powyższe oświadczenie otrzymałem pismo od pana wiceministra 

Pawła Cybulskiego, że ta sprawa zostanie przekazana do załatwienia do miejscowej Izby Administracji Skar-

bowej w Katowicach (DNK7.054.2.2018). Rozumiem, że nie jest możliwe przekazanie mi szczegółowych 

informacji dotyczących podjętych czynności. Panią K. S. interesuje jednak, czy w ogóle podjęto jakieś czyn-



ności, skoro jako poszkodowana nie została dotąd powiadomiona, że jej sprawa jest badana. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 

 
 


