
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do minister finan-

sów Teresy Czerwińskiej 

Kilka dni temu „Gazeta Wyborcza” poinformowała, jakoby austriacki przedsiębiorca Gerald Birgfellner 

miał przekazać za wiedzą prezesa Jarosława Kaczyńskiego i w siedzibie PiS 50 tysięcy zł dla członka rady 

fundacji „Srebrna” R. S. w zamian za jego zgodę w imieniu fundacji na rozpoczęcie przedsięwzięcia dewelo-

perskiego. Tak utrzymuje ów biznesmen. Jeśli więc ów biznesmen ma rację, że przekazał w kopercie 

50 tysięcy zł komuś na Nowogrodzkiej, to wydaje mi się, że wystąpił w związku z tym obowiązek podatko-

wy, jako że pojawiła się darowizna.  

Oczywiście może to być od tego podatku zwolnione, bo np. Austriak przekazał to byłemu ks. R. S. jako 

darowiznę na cele kultu religijnego, ale jeśli tak jest, to musi on to wykazać. Pierwszą przeszkodą jest tu 

choćby to, że ks. S., jak się wydaje, nie wykonuje w tej chwili żadnej działalności religijnej. Austriak mógł 

też przekazać te pieniądze jako pieniądze swojej żony, która przekazałaby je swojemu ojcu, panu T., czyli 

jego teściowi, ale też musi to wykazać. Wydaje się, że w każdym innym przypadku urząd skarbowy powinien 

się zgłosić po stosowny podatek. Zresztą, jak wiemy, za obecnego rządu administracja skarbowa działa na 

tyle szybko, że zjawia się niemal natychmiast.  

Jest więc pytanie, czy w tej sprawie zadziałał już stosowny urząd skarbowy, czy ten urząd skarbowy zapy-

tał już Austriaka, komu tę darowiznę przekazał, aby mógł do tej osoby się zgłosić po stosowny podatek. I kto 

jest tą osobą – R. S., były ksiądz, prezes Jarosław Kaczyński? A może pani B. S.? Bo jeśli zięć kuzyna zo-

stawił te pieniądze w sekretariacie prezesa, to pewnie na ręce owej zacnej osoby. 

Pytań jest zresztą więcej. Jeśli darowizna była gotówką – a wtedy musi być podatek – to chciałbym także 

się dowiedzieć, kto go zapłacił, kiedy i czy o czasie, czy w czasie 14 dni złożone zostało odpowiednie zezna-

nie podatkowe. Potrzebuję pilnej informacji o tym, co w tej sprawie zrobili przedstawiciele Krajowej Admi-

nistracji Skarbowej. 

Jan Filip Libicki 
 


