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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Urzędy skarbowe w ciągu ostatnich dni zablokowały konta wielu firm, które padły ofiarą oszusta Z. K. 

oferującego przez kilka lat usługę tzw. outsourcingu pracowniczego. Z tej formy korzystały głównie małe  

i średnie firmy, w których występuje sezonowość zatrudnienia. Zawarły one umowy zgodnie z prawem  

i w dobrej wierze z legalnie działającymi podmiotami. Faktury płacone przez przedsiębiorców za usługę 

outsourcingu pracowniczego obejmowały wszelkie koszty pracy, a więc składki ZUS oraz podatki od 

wynagrodzeń. Żaden organ państwa nie stwierdził, aby ta forma organizacji zatrudnienia była nielegalna lub 

pozorna. Z. K. przez lata nie wywiązywał się z obowiązku płacenia składek ZUS, a następnie z tak 

„zaoszczędzonymi” pieniędzmi przeniósł się do Szwajcarii. Urzędy skarbowe wycofały faktury z obiegu 

prawnego i uznały, że one nie istniały, przez co skorygowano należne podatki. 

W okresie funkcjonowania Z. K. na rynku usług outsourcingowych urzędy skarbowe i ZUS doskonale 

wiedziały, że nie płaci on stosownych należności. Oszukani przedsiębiorcy takiej wiedzy nie mieli i nawet 

gdyby próbowali ją uzyskać, to na przeszkodzie stałaby tajemnica skarbowa. 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w tej sprawie kontrolę, której wynik jest jednoznaczny.  

To przedsiębiorcy stali się ofiarami działań firm outsourcingowych Z. K. za przyzwoleniem osób 

odpowiedzialnych za prawidłowe działanie organów państwa. Postępowanie w sprawie prowadzi również 

wrocławska prokuratura. Mimo niezakończenia postępowań prokuratorskich, mających przecież decydujący 

wpływ na sytuację przedsiębiorców, urzędy skarbowe zablokowały konta oszukanych firm i ściągają swoje 

należności, które winny być przecież ściągane od Z. K. 

Działania organów skarbowych mogą doprowadzić do upadku kilkuset polskich firm, co wiąże się z utratą 

tysięcy miejsc pracy. 

Zwracamy się do Pani Premier o pomoc w uratowaniu polskich firm oszukanych na przestrzeni ostatnich 

lat przez Z. K. przy biernej postawie ówczesnych urzędników państwowych. 
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