
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 79. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 maja 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz 

rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Zwracam się w imieniu pana S. J., zam. (…) z prośbą o interwencję i wzruszenie postępowania admini-

stracyjnego prowadzonego przez naczelnika Urzędu Skarbowego w M. (decyzja znak … z dnia 9 sierpnia 

2017 r.), a następnie przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (decyzja znak … z dnia 

21 grudnia 2017 r.), ostatecznie zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach z dnia 14 listopada 2018 r. (sygn. akt III SA/G1 240/18). 

Moim zdaniem pan S. J. został pokrzywdzony zapadłymi decyzjami i orzeczeniami poprzez nieuwzględ-

nienie całokształtu materiału dowodowego oraz jego sytuacji osobistej i majątkowej. Przede wszystkim zau-

ważyć należy, że organy podatkowe błędnie uznały, iż pan S. J. brał udział w tzw. karuzeli podatkowej. W 

przywołanych decyzjach same organy podatkowe stwierdziły, że pan S. J. płacił za wykonywanie na jego 

rzecz usługi przez panów R. L. oraz M. T. Jednakże w obowiązujących przepisach prawa nigdzie nie znajduje 

się zapis, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może działać przez pełnomocników. Dodatkowo 

organy podatkowe stwierdziły, że na niekorzyść pana S. J. świadczy okoliczność, iż wcześniej nie prowadził 

działalności gospodarczej w zakresie handlu olejem. Organy podatkowe w decyzjach liczących ponad 

50 stron każda wielokrotnie zaprzeczają własnym ustaleniom. W jednym miejscu zarzucają panu S. J., iż nie 

dostarczał oleju rzepakowego, a wystawione faktury były fakturami fikcyjnymi, zaś w drugim wskazują, iż 

olej był dostarczany do magazynu, a przy odbiorze był obecny kierowca oraz pracownicy. Olej był również 

ważony i poddawany badaniom laboratoryjnym. 

Kolejny zarzut związany z transakcjami, na który powołują się organy podatkowe, dotyczy tzw. neutrali-

zacji dokumentów. Procedura ta polega na podaniu w CMR zamiast danych faktycznego nabywcy lub od-

biorcy danych zleceniodawcy transportu lub wskazaniu innego adresu niż adres pierwszego dostawcy lub 

ostatecznego nabywcy. Organy pomijają przy tym całkowicie okoliczność, iż działanie takie jest w pełni le-

galne i dopuszczalne (zgodnie z art. 13 konwencji CMR) w sytuacjach, kiedy pośrednicy nie chcą, aby final-

ny odbiorca wiedział, skąd pochodzi zakupiony towar. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów (CMR) z 19 maja 1956 r. została przez Polskę podpisana i organy podatkowe muszą 

respektować jej postanowienia. Organy podatkowe nie wykazały, iż pan S. J. miał świadomość uczestnictwa 

w rzekomej karuzeli podatkowej ani też, iż nie zachował należytej staranności podczas doboru kontrahentów. 

Wręcz przeciwnie, w przywołanych decyzjach organy podnoszą okoliczności świadczące o realizacji dostaw, 

przywołując w związku z tym dokumenty oraz zeznania świadków. Wymagania, jakie zdaniem organów 

podatkowych, pan S. J. miał spełnić, aby według ich oceny wykazać należytą staranność, są absurdalne i nie-

jednokrotnie niemożliwe do spełnienia. Takie postępowanie nie tylko jest niezgodne z podstawowymi zasa-

dami prowadzenia postępowania podatkowego, ale również godzi w zaufanie obywateli do organów podat-

ków. Zauważyć należy także, że do dziś panu S. J. nie zostały postawione żadne zarzuty karne przez organy 

ścigania, które prowadzą postępowanie karne w zakresie obrotu olejem rzepakowym. 

Niezależnie od przedstawionej sytuacji pan S. J. został również pokrzywdzony orzeczeniem Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (dalej: WSA), który pozbawił go zagwarantowanego przez Kon-

stytucję Rzeczypospolitej Polskiej prawa do sądu. Po zakończeniu postępowania przed organami podatko-

wymi pan S. J. wniósł skargę do WSA, jak również wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych. Niestety, WSA 

odmówiło mu przyznania prawa do pomocy, nawet częściowo. W uzasadnieniu wniosku pan S. J. wskazy-

wał, iż cały jego majątek został zabezpieczony w postępowaniu egzekucyjnym, a jego dochody oraz dochody 

prowadzących z nim gospodarstwo domowe rodziców ledwo wystarczają na codzienne utrzymanie i zaspoko-

jenie podstawowych potrzeb. Sama okoliczność ponoszenia wydatków wyższych niż uzyskiwane dochody 

nie jest przesłanką odmowy przyznania zwolnienia. Ponadto w praktyce, jeżeli pojawiają się wątpliwości co 

do sytuacji rodzinnej, majątkowej i źródeł dochodu, sądy wzywają do złożenia osobistych wyjaśnień w tym 

zakresie. Jednakże WSA tego nie uczynił i zażądał wniesienia przez pana S. J. wpisu w wysokości 

27.728,00 zł. Wymogi postawione przez WSA obiektywnie uniemożliwiły panu S. J. sprostanie kosztom i 



skorzystanie z prawa do sądu. Jak wynika ze stanu faktycznego, pan S. J. nie był i w dalszym ciągu nie jest w 

stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku na utrzymaniu koniecznym dla siebie i rodziców. Do-

prowadziło to ostatecznie do wydania przez WSA w dniu 14 listopada 2018 r. postanowienia o odrzuceniu 

skargi. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan S. J. utracił możliwość uzyskania sprawiedliwego roz-

strzygnięcia, a cały jego majątek został zajęty w postępowaniu egzekucyjnym przez organy podatkowe. Takie 

niesprawiedliwe działania organów podatkowych oraz orzeczenia sądów bezpośrednio naruszające prawa 

obywateli nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o demokratycznym państwie i wymiarze sądownictwa. 

Mając na uwadze przedstawioną sytuację, a także wobec okoliczności, w jakich doszło do wydania decy-

zji oraz orzeczeń przez WSA, oraz sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań, proszę 

o zainteresowanie się niniejszą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań zmierzających do wzruszenia 

wskazanych postępowań oraz umożliwienie panu S. J. skorzystania z zagwarantowanego w Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej prawa do sądu. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiada-

niu naczelnika Urzędu Skarbowego w M., dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oraz Wo-

jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


