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Податкова перевірка Фундації «Відкритий Діалог» була проведена за запитом тодішнього 

міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського. Справа була передана в Митно-

казначейську установу в Лодзі, яку раніше очолював Томаш Ващиковський, брат голови 

Міністерства закордонних справ. 

Податкові органи провели аудит Фундації «Відкритий Діалог» за 14 місяців. У кінці липня 

2017 року Маріуш Камінський, міністр, координатор роботи спецслужб, особисто звернувся 

до управління з проханням «вивчити якомога детальніше» роботу організації, очолюваної 

Людмилою Козловською. У відповідь на його прохання Вітольд Ващиковський, міністр 

закордонних справ, який спостерігав за роботою Фундації, зажадав проведення перевірки. 

Викликає інтерес той факт, що справа була передана в Митно-казначейську установу в Лодзі, 

а не в управління Мазовецького воєводства в Варшаві, хоча офіс Фундації «Відкритий Діалог» 

зареєстрований у Варшаві. Управління в Лодзі, як і інші управління, входить в структуру 

Державної податкової адміністрації. Раніше цей відділ носив назву Управління з податкових 

перевірок, і до 28 лютого 2017 року його очолював Томаш Ващиковський, брат міністра, який 

в даний час продовжує працювати в Митно-казначейській установі в Лодзі. 

Також варто нагадати, що колишній голова Міністерства закордонних справ був одним  

з основних критиків діяльності Фундації. «Надійшла низка серйозних звинувачень на адресу 

Фундації «Відкритий Діалог»: звинувачення у присвоєнні коштів, приховуванні великого 

прибутку та підривній діяльності. У Міністерства внутрішньої безпеки є обґрунтовані підозри. 

Зрештою, вони підготували основні положення плану повалення уряду Польщі», – заявив 

Вітольд Ващиковський в інтерв'ю DGP у вересні минулого року. 

Ми звернулися з питанням щодо того, чи був притягнений брат міністра до аудиту 

бухгалтерської документації Фундації «Відкритий Діалог» і компанії Бартоша Крамека 

(чоловіка Козловської) Silk Road Biuro Analiz i Informacji. Прес-служба Державної податкової 

адміністрації дала таку відповідь: «Томаш Ващиковський обіймає посаду голови 

Департаменту з контролю митно-податкової діяльності при Митно-казначейській установі 

в Лодзі. Він не брав участі в будь-яких перевірках, пов'язаних з обговорюваним питанням». 

Результати перевірки діяльності Фундації показали, що ця перевірка фактично була 

проведена другим контрольним департаментом. 

Коли почалася перевірка діяльності Фундації «Відкритий Діалог», брат міністра вже не 

очолював податкове управління. В такому випадку, чому аудит Фундації проводили органи 

Лодзі? У Державній податковій адміністрації замість відповіді процитували положення 

закону, згідно з яким голова кожної митно-казначейської установи має право проводити 



перевірку будь-якої організації в межах країни. – Після реформи податкової адміністрації 

цілком звичайним випадком є передача справи в митно-податкове управління іншого 

воєводства. Прикладом є розгляд справи у Вулька-Косовській недалеко від Варшави, яка 

знаходиться в юрисдикції Митно-казначейської установи в Білостоці, а реалізовані товари, 

що надходять з незаконних джерел, відправляються на склад неподалік від Сувалок», – 

сказав наш співрозмовник з Міністерства фінансів. 

 

Джерело: Dziennik Gazeta Prawna 

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/601138,waszczykowski-brat-otwarty-dialog-
kontrola-ludmyla-kozlowska.html 
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