
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę  

na 84. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 sierpnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do 

ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz do ministra finansów 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r., zwracam 

się z prośbą o przedstawienie informacji oraz podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie. 

Jednym z aktualnych problemów zagrażających wpływom podatkowym do budżetu państwa jest wystę-

powanie przestępczego procederu związanego z unikaniem zapłaty należnego podatku. W wyniku takich 

działań do budżetu państwa polskiego nie zostaje odprowadzony należny podatek związany z dokonaniem 

czynności prawnej, w konsekwencji powoduje to, że uszczuplone zostają należności Skarbu Państwa. Nie-

jednokrotnie takie działania związane są z próbą omijania konieczności uzyskania od organów czy urzędów 

państwowych niezbędnych zezwoleń lub zgód na prowadzenie danego rodzaju działalności. 

W związku z powyższym z dużym zaniepokojeniem obserwuję zbiórki prowadzone przez pana T.S. na 

wyprodukowanie filmów o przypadkach pedofilii wśród duchownych, jak również doniesienia medialne w tej 

kwestii. Obecnie prowadzona zbiórka jest już trzecią tego typu formą uzyskania wsparcia finansowego przez 

pana S. na wyprodukowanie filmów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zbiórki prowadzone są głównie 

za pośrednictwem serwisu (…). Jednakże z wypowiedzi pana S., jak również z mediów, można uzyskać in-

formację, że zbiórka prowadzona jest również za pośrednictwem innych źródeł, m.in. poprzez spółkę (…) 

sp. z o.o. należącą do panów T. i M. S. (…). Zbiórki są ogłaszane publicznie (w szczególności w internecie), 

prowadzone są w różnych miejscach, spotykają się z dużym zainteresowaniem, a organizator uzyskuje 

ogromne środki od wpłacających i wspierających osób. Zachodzi więc uzasadnione pytanie, czy organizator 

zbiórek dopełnił wszelkich formalności dotyczących ich organizacji i czy są one prawidłowo rozliczane. 

Wskazuję, że analiza prowadzonych zbiórek może wskazywać na szereg wątpliwości co do ich organizacji 

czy należytego rozliczania. Z informacji medialnych wynika, że prowadzone zbiórki zostały określone przez 

ich organizatorów mianem zjawiska crowdfundingu. Mianem „crowdfunding” potocznie określa się tzw. 

finansowanie społecznościowe, które jest formą finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, 

która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finan-

sowane poprzez dużą liczbę wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Jednakże instytu-

cja crowdfundingu nie jest obecnie znana polskiemu systemowi prawa i nie jest w nim uregulowana. Oznacza 

to, że do działań tego typu należy stosować ogólne, powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej przepisy prawa. Można więc odnieść wrażenie, że uznanie zbiórki za rzekome i nieuregulowane 

w polskim prawie działanie crowdfundingowe jest celowym zabiegiem mającym na celu odwrócenie uwagi 

od faktu, że pozyskane w ten sposób wsparcie nie jest niczym innym niż powszechną zbiórką. W wyniku 

takich czynności może dojść do nieuprawnionego ominięcia obowiązujących przepisów o zbiórkach publicz-

nych, gdyż podmiot inicjujący takie działania mające na celu pozyskania wsparcia finansowego nie występu-

je o uzyskanie niezbędnych pozwoleń czy zgłoszeń na organizację zbiórki, jak również nie jest zobowiązany 

do wykonania obowiązków sprawozdawczych związanych z rozliczeniem zbiórki, do czego byłby zobowią-

zany, organizując prawidłową zbiórkę publiczną. W związku z szerokim kanałem źródeł zbiórki – tj. serwis 

(…), wpłaty na rzecz spółki (…) sp. z o.o. czy też może ewentualne inne źródła finansowania czy wsparcia – 

powstaje pytanie, czy w omawianym przypadku nie zachodziła konieczność zgłoszenia faktu zorganizowania 

zbiórek do MSWiA, aby uzyskać niezbędną zgodę na ich przeprowadzenie. 

Ponadto w związku z tym, że prowadzona zbiórka określana jest pojęciem crowdfundingu, a jak zostało 

wskazane powyżej, jest to instytucja nieuregulowana w polskim prawie, pojawia się również szereg wątpli-

wości co do prawidłowego rozliczania otrzymanych środków od osób wpłacających i zapłaty należnego po-

datku. Z analizy Regulaminu dotyczącego zbiórek udostępnionego na stronie serwisu (…) wynika, że zbiórka 

kierowana jest do niemal nieograniczonego kręgu osób. Wpłacającymi mogą być zarówno osoby pełnoletnie, 

jak i niepełnoletnie (po uzyskaniu zgody). Mogą to być również osoby prawne, jak i fizyczne, posiadające 

siedzibę czy też odpowiednio miejsce zamieszkania w Polsce, jak i za granicą. Zachodzi więc wątpliwość, 

jakim tytułem pan S. otrzymuje przekazane środki i czy prawidłowo rozlicza się z ich otrzymania. Z posta-



nowień wspomnianego powyżej Regulaminu wynika, że wsparcie za pośrednictwem serwisu P. udzielane jest 

dwojako – wsparcia udziela się: jako Mecenas (wsparcie przyjmuje postać darowizny) oraz jako Patron 

(wsparcie stałe, cykliczne, związane z otrzymaniem przez użytkownika świadczeń). Pojawia się więc uzasad-

nione pytanie, czy wobec tak szerokiego kręgu osób wpłacających oraz kilku podmiotów po stronie odbior-

ców środków [m.in. pan S., (…) sp. z o.o.] otrzymane darowizny zostały prawidłowo rozliczone i czy został 

odprowadzony należny podatek. Można również odnieść wrażenie, że wsparcie w zamian za otrzymanie 

wskazywanych przez pana S. świadczeń może być próbą uniknięcia prawidłowego zakwalifikowania i rozli-

czenia czynności czy też zapłaty podatku od darowizn, gdyż korzyści z oferowanych przez pana S. świadczeń 

(np. dyplom, plakat z autografem) są nieadekwatne do dokonanych wpłat. 

Nie wiadomo również, w jakiej roli przy zbiórkach występuje pan S. oraz w jaki sposób rozlicza pozyska-

ne środki i odprowadza należne podatki – czy działa w swoim imieniu jako osoba fizyczna, czy może w ra-

mach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, czy też jako spółka (…) sp. z o.o. Zgodnie z zapi-

sami Regulaminu serwisu (…) część środków powinna być rozliczana jako darowizny, jednakże z oświad-

czeń pana S. wynika, że część wpłat kwalifikowana jest jako należne mu wynagrodzenie: „Do tej pory cała 

kwota wsparcia Patronów była wykorzystana na cele produkcyjne. Część przeznaczona na nasze wynagro-

dzenia pobierana będzie dopiero od momentu startu nowej zbiórki, czyli 18.07.2019. Dlatego postanowiliśmy 

zwrócić się do grona aktualnych Patronów z pytaniem i prośbą, czy część z uzbieranych środków możemy 

przeznaczyć na pokrycie naszych prywatnych, domowych budżetów W specjalnych ankietach na zamknię-

tych grupach dla Patronów i w dedykowanym poście na (…) zdecydowana większość Patronów optowała za 

możliwością przekazania – mówiąc wprost – na nasze życie 21% miesięcznej sumy wsparcia” (źródło: […]).  

W mojej ocenie z powyższych oświadczeń pana S. wynika, że nastąpiła zmiana przeznaczania tych środ-

ków, w związku z tym część należności nie powinna być rozliczona jako darowizny na cele związane z pro-

dukcją filmu, tylko jako wynagrodzenie za wykonanie pewnych usług, z czym wiąże się konieczność wysta-

wienia faktur, lub powinna być rozliczona jako darowizny na cele czysto prywatne. Powyższa kwestia wy-

maga weryfikacji i sprawdzenia poprawności dokonanych działań. 

Zwracam ponadto uwagę na fakt, że część zbiórek może być zorganizowana w taki sposób, że wpłacający 

mogą nie wiedzieć, na który z filmów przeznaczane są przekazywane środki i jak zostaną rozliczone, gdyż 

zgodnie ze wskazywanym na profilu pana S. na portalu Facebook tytułem przelewu do wpłat wpłacane na 

konto spółki (…) sp. z o.o. środki są „darowiznami na film dokumentalny” (…). Nie jest jednak jednoznacz-

nie określone, którego filmu dotyczy wpłata i do kiedy zbiórka jest prowadzona. 

Wszystkie opisane powyżej działania budzą uzasadnione wątpliwości, czy – wobec tak licznego kręgu 

osób wpłacających oraz szeregu podmiotów po stronie odbiorców środków – prowadzone zbiórki zostały 

prawidłowo rozliczone i czy w związku z tym odprowadzone zostały właściwe podatki. Kwestia ta, w związ-

ku z ogromnymi kwotami uzyskiwanymi z prowadzonych zbiórek (wstępny budżet obecnie produkowanego 

filmu pan S. szacuje na ok. 1 mln zł), ma istotne znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego 

w związku z prowadzoną przez rząd polityką uszczelniania wpływów podatkowych i walki z nieprawidłowo-

ściami w zapłacie podatków. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy prowadzone, wyżej wymienione zbiórki zostały zgłoszone do odpowiednich organów lub urzędów 

państwowych lub uzyskały niezbędne zgody na ich przeprowadzenie i nie naruszają obowiązujących przepi-

sów prawa? 

2. Jakie działania nadzorcze Ministerstwo Finansów oraz MSWiA przeprowadziły w związku z prowa-

dzeniem wyżej wymienionych zbiórek? 

3. Czy zostały przeprowadzone przez odpowiednie urzędy lub organy działania kontrolujące prawidło-

wość prowadzonych zbiórek i sposób ich rozliczenia, w szczególności w kwestiach podatkowych? 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


