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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2009 r. w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz w

16 spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a także w podmiotach z nimi powiąza-
nych przeprowadzono kontrolę skarbową, a w części tych podmiotów – także kontrolę podatkową.
Kontrole te zostały przeprowadzone w oparciu o program sporządzony przez Departament Kontroli
Skarbowej Ministerstwa Finansów i miały na celu zweryfikowanie prawidłowości rozliczeń z bu-
dżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przez KSKOK oraz poszczególne
SKOK, a także podmioty powiązane (pismo Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finan-
sów nr KS4/851/3/ZKM/09/3468 z dnia 20 maja 2009 r.)

W rezultacie przeprowadzonej kontroli w odniesieniu do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w dokumencie „Wynik
kontroli” z dnia 16 grudnia 2009 r. stwierdził, że „w zakresie rozliczenia zadeklarowanego przez
Kasę Krajową podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. nieprawidłowości nie stwierdzo-
no”. Nadto nie sformułował on żadnych wniosków i wskazań dotyczących ewentualnych nieprawi-
dłowości. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do pozostałych kontrolowanych podmio-
tów.

Tymczasem w sprawozdaniu z kontroli koordynowanej (sygn. UKS2291/W2T/45/18/09/26/904)
będącym swoistym podsumowaniem kontroli przeprowadzonych w ww. podmiotach sformułowano
daleko idące wnioski odnośnie rzekomych nieprawidłowości, jakich mają dopuszczać się zarówno
poszczególne SKOK, jak i sama Kasa Krajowa. Podkreślenia wymaga przy tym to, że wnioski te nie
tylko nie pokrywają się z wnioskami kontroli, ale wręcz stoją z nimi w rażącej sprzeczności. Nadto
treść sprawozdania daleko wykracza poza ocenę kwestii skarbowych i podatkowych, a w znacznej
części koncentruje się na interpretacji przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych i formułowaniu uwag de lege ferenda, do czego organy kontroli skarbowej – przy-
najmniej w tym zakresie – nie są umocowane. Organy kontroli skarbowej uzurpują sobie także
kompetencje organu antymonopolowego, ponieważ stwierdzą arbitralnie, że Kasa Krajowa dopusz-
cza się działań monopolistycznych.

W odniesieniu do kwestii samej konstrukcji sprawozdania pod względem formalnoprawnym na-
leży przede wszystkim wskazać, że dokument ten nie został opatrzony datą dzienną, a nadto nie jest
jasne, kto był jego adresatem, gdyż w rubryce „otrzymują” miejsce oznaczone jako „nr 1” jest puste,
zaś w miejscu oznaczonym jako „nr 2” znajduje się jedynie adnotacja „ad acta”. Wyjaśnienie tej
kwestii ma niebagatelne znaczenie z uwagi na fakt, iż sprawozdanie to z jednej strony nie zostało
udostępnione podmiotom zainteresowanym, tj. Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
Kredytowej i innym podmiotom kontrolowanym, z drugiej zaś – zostało udostępnione dziennika-
rzom i stało się podstawą publikacji naruszających dobre imię Kasy Krajowej i innych podmiotów
systemu SKOK.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o kontroli skarbowej informacje
gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową, zaś infor-
macje wynikające z akt kontroli udostępnia się wyłącznie podmiotom wskazanym enumeratywnie w
ustawie. Wśród tych podmiotów ustawa nie wymienia dziennikarzy, prasy ani innych mediów, co
prowadzi do wniosku, że materiały wbrew przepisom ustawy zostały udostępnione podmiotom nie-
uprawnionym.

Podobne zastrzeżenia należy wyjaśnić także w odniesieniu do noty sygnalizacyjnej z dnia
2 września 2009 r. skierowanej do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za pośred-
nictwem generalnego inspektora kontroli skarbowej.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie następujących kwestii. Jaka była podstawa praw-
na sporządzenia omawianego sprawozdania i dla jakich celów zostało ono sporządzone? Jaki był cel
sporządzenia noty sygnalizacyjnej? Na jakiej podstawie sformułowano wnioski zawarte w sprawoz-
daniu oraz w nocie sygnalizacyjnej? Dlaczego treść tych dokumentów nie pokrywa się z wnioskami
z kontroli? Dlaczego sprawozdanie oraz nota sygnalizacyjna nie zostały udostępnione podmiotom



kontrolowanym? Kto był adresatem sprawozdania? W jakich okolicznościach i przez kogo doku-
menty te zostały udostępnione mediom? Jakie środki podjęto w celu ustalenia osób, które ujawniły
tajemnicę skarbową? Jakie konsekwencje te osoby poniosły oraz jakie środki zastosowano w celu
uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości?

Henryk Cioch




