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Koleżanki i Koledzy!
Piszę te słowa 15 maja, na dworze zimno i plucha. Wszystko by się zgadzało, wszak Zimna Zośka to jest, gdyby nie to,
że prognozy przewidują takie atrakcje do końca miesiąca.
Ubiegłoroczny maj był najzimniejszy w historii pomiarów,
tegoroczny kwiecień był najzimniejszy w tym wieku, a tu
uczeni mężowie głoszą ocieplenie klimatu. Tak się składa,
że im większe jest ocieplenie klimatu, tym więcej wydaję na
ogrzewanie. Czas się nauczyć, że słowa znaczą coś wręcz
przeciwnego niż gołym okiem widać. Zatem jak słyszysz
o obniżeniu podatków, łap się za portfel, gdy politycy zapowiadają poszerzenie twoich praw i wolności – czas pakować
szczoteczkę do zębów. Podobnie oceniam najnowsze nowelizacje postępowania
cywilnego. Na przykład świadka składającego zeznania na piśmie i widzę już licytacje stron o to, kto temu świadkowi zeznania napisze albo przyjęcie jako zasady
prowadzenia rozpraw za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość; uczestniczyłem w takiej rozprawie w Leboszowicach, czyli we Wrocławiu: na
rozprawę po stronie przeciwnej przybył, a w zasadzie zameldował się w okienku
Zooma substytut, z przyczyny wyjawionej kilka chwil później, gdy podczas przesłuchiwania świadka, również w okienku Zooma, co chwila „rwało się” połączenie
aż do momentu, gdy ktoś tam przy konsoli zapomniał wyłączyć mikrofon i słychać
było, jak pani adwokat poucza kluczowego świadka co ma w następnym zdaniu
powiedzieć. Co zrobił sędzia? Nic, naciągnął maseczkę (był sam w studio udającym
salę sądową), chyba po to, nikt go na ulicy nie rozpoznał i gapił się w ekran monitora z niemą rozpaczą. Co zrobiliśmy my, pełnomocnik i pozwany po drugiej stronie? Nic. Mieliśmy wyłączone mikrofony, pomachaliśmy rączką do naszego obrazu
na ekranie, ale sędzia pewnie myślał, że pozdrawiamy go serdecznie. Już teraz nie
wpuszcza się „osób postronnych” do sądu; gdy ktoś przyjdzie z rodziną, ta zostaje
na deszczu i chłodzie, to w kolejnym kroku wstęp do sądu stronom również zostaje zakazany, ponieważ wygodniej sędziom będzie rozstrzygać na posiedzeniach
niejawnych przy kawie i ciasteczkach, realizując zasadę z art. 45 ust. 1 Konstytucji
o prawie każdego obywatela do jawnego, jakby nie było, rozpatrzenia jego sprawy… Ale kto by się tam przejmował Konstytucją. W tych okolicznościach przyrody,
dążąc do usprawnienia procesu sądowego, uznaję za genialny postulat wyrażony
w felietonie dr. Aleksandra Chmiela, by pisma procesowe wnosić pisane pismem
obrazkowym i w takiej samej formule publikować wyroki; na przykład taki znak: 
oznaczać będzie wyrok skazujący. Ułatwi to zdecydowanie wyrokowanie sędziom,
a stronom zrozumienie treści orzeczenia sądowego.
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Obraz świata, wyobrażenie o statusie i normach etycznych wykonywania naszego zawodu zmienia się szybciej, niż opisane na wstępie tempo kolejnego zlodowacenia. Winna temu jest nie tylko pandemia, przecież wirus był już w odwrocie
w lipcu ubiegłego roku, ale dążenie każdej władzy, by wiedzieć o nas wszystko,
a nawet jeszcze więcej. W związku z tym aktualny stał się postulat kierowany do
Krajowej Rady, by z programu nauczania aplikacji wykreślić bajki o tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Tutaj szczególnej uwadze polecam artykuł prof. dr
hab. Jadwigi Glumińskiej i dr. Marcina Lachowicza o obowiązkach radcy prawnego
w świetle przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Tak, wiem, dyrektywa unijna (tzw. MDR) i tak dalej, to nie my... ale dla mnie te regulacje to nic innego jak sytuowanie nas w pozycji zawodowego donosiciela. A ja naiwny kolejne
pokolenie aplikantów zachęcam do zajmowania się prawem podatkowym; a kysz!
Fuj!… Trzymać się od tego z daleka. Inna sprawa, nie są to jedyne przepisy nakazujące nam donosić do władz na swojego klienta, ale to temat na inne opowiadanie. Nie jest jednak tak, by był to problem nierozwiązywalny dla radców, chcących
zachować się etycznie: otóż nic nie stoi na przeszkodzie byśmy wszyscy, jak leci,
stali się kapłanami dowolnego wyznania i pomocy prawnej udzielali w ramach
spowiedzi, ta bowiem tajemnica jest bezwzględna i niewzruszalna.
Odnoszę wrażenie, że koledze Zenonowi Klatce ten nowy wspaniały świat
nie podoba się jeszcze bardziej, a tym bardziej nie podoba mu się wszystko co nas dotyczy, czemu daje wyraz w swoim stałym felietonie; mało tego:
ogarnięty pesymizmem nie proponuje konstruktywnych rozwiązań, jak ja powyżej na przykład. Miary totalnego upadku kultury dopełniła koleżanka Maria
Nogaj, która poinformowała Redakcję, że w tym numerze felietonu o muzyce
łagodzącej obyczaje nie będzie, a to z tej przyczyny, że koronawirus pożarł
filharmonie, opery i sale koncertowe, w związku z czym nie ma o czym pisać,
a jedyne dźwięki jakie słyszy, to te dobiegające z zepsutego telewizora. Postawa naszej koleżanki jest zbliżona do zachowania Naszego (Waszego) Korespondenta, który już wcześniej ogłosił, że „korespondent” to brzmi dumnie,
w związku z tym nie będzie on nadwyrężał etosu zawodu sprawozdając posiedzenia Krajowej Rady opowieściami o tym, co komu miga na ekranie monitora.
Pojęcie praw człowieka przewija się w bieżącym numerze kilkukrotnie, temat porusza Zenon Klatka, zajmuje stanowisko Komisja Praw Człowieka KRRP,
praw człowieka dotyczy felieton prof. dr hab. Tomasza Kubalicy. Trzeba powiedzieć, że Pan Profesor nie ułatwia. Chyba niektóre teksty powinno pisać się
drukowanymi literami. I na koniec okazuje się, że tak naprawdę ostatnie skrawki
„prawdziwej” rzeczywistości przejawiają się tylko w działalności Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Nie jestem pewien, czy to
nam dobrze wróży na przyszłość.
Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 16 kwietnia 2021 roku
w sprawie pogłębiającego się kryzysu praworządności
i praw człowieka w Polsce
Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża głębokie zaniepokojenie pogłębiającym się kryzysem praworządności i praw człowieka w Polsce,
który trwa od końca 2015 roku.
Komisja zwraca uwagę, że konsekwencje tego kryzysu dotykają bezpośrednio obywateli
Rzeczypospolitej i inne podmioty, nie mogące obecnie liczyć – w perspektywie systemowej – w ramach istniejącego w Polsce instrumentarium ochrony prawnej, ani na rzetelne
postępowania przygotowawcze przed organami ścigania, ani na sądową kontrolę nadużyć
władzy publicznej, ani też wreszcie na ochronę przed tymi nadużyciami.
Komisja stanowczo podkreśla, że ofiarami odebrania dostępu do środków ochrony prawnej
w Polsce nie są w pierwszym rzędzie sędziowie, prokuratorzy czy osoby wykonujące inne zawody prawnicze, które to osoby wspólnie tworzą wymiar sprawiedliwości largo sensu, lecz jednostki:
obywatele i przedsiębiorcy. Jest całkowicie niezrozumiałe z jakiego powodu konstytucyjne organy
polityczne państwa, które winny postrzegać realizację swoich zadań jako służbę tymże jednostkom,
wspólnie dezaktywują mechanizmy ochrony praworządności i w ten sposób zawłaszczają władzę
publiczną, która w Rzeczypospolitej nie należy do – siłą rzeczy epizodycznych – piastunów tychże
organów, lecz do Narodu, czyli wszystkich obywateli Rzeczypospolitej (art. 4 Konstytucji RP).
Komisja podkreśla, że stopniowe wydrążanie konstytucyjnych funkcji Trybunału Konstytucyjnego, następnie zaś prokuratury i w dalszej kolejności, w istotnym zakresie, również sądów
powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego, a obecnie także i Rzecznika Praw Obywatelskich, doprowadziło do sytuacji, w której jednymi organami mogącymi
realizować w rzeczywisty sposób zadania z zakresu zapewniania ochrony praw podstawowych podmiotów prywatnych w Polsce, cieszącymi się niekwestionowanym walorem niezależności i procesowej rzetelności, stały się sądy międzynarodowe: Europejski Trybunał Praw
Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Komisja przyjmuje tę sytuację z zaniepokojeniem, przypominając, że międzynarodowe
mechanizmy ochrony praw podstawowych opierają się na zasadzie pomocniczości i nie
mogą stanowić substytutu mechanizmów krajowych. Zapewnienie tych mechanizmów
jest konstytucyjnym obowiązkiem władz politycznych Rzeczypospolitej, zgodnie m.in. z art.
45, 77, 79 i 80 Konstytucji RP, art. 1, 6 i 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 19
ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych UE.
Komisja przypomina, że warunkiem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
zgodnie z tzw. kryteriami kopenhaskimi, jest zapewnienie rzeczywistych i skutecznych krajowych
instytucji chroniących demokrację i prawa podstawowe na poziomie nie niższym od standardów
obowiązujących w systemie Europejskiej Konwencji i Unii Europejskiej. Naruszanie tych kryteriów
może skutkować podjęciem w odniesieniu do Polski zarówno środków opisanych w art. 7 Traktatu
o Unii Europejskiej, w art. 258, 259 i 260 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i wynika6
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jących z prawa zwyczajowego, skodyfikowanych w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów,
w tym w jej art. 60 (wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu w następstwie jego naruszenia).
Działania podejmowane przez władze państwa, polegające na systemowym, ostentacyjnym
i uporczywym naruszaniu zasady praworządności, mogą oznaczać realizowaną w sensie faktycznym strategię prawnego wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej i aksjologicznego, konstytucyjnego oraz politycznego przeorientowania państwa w kierunku odmiennym niż europejski, który to
proces jest w trakcie materializowania się de iure. Jako przykład obrazujący takie działania Komisja
postrzega wniosek Prezesa Rady Ministrów w sprawie K 3/21 o zbadanie konstytucyjności prawa
pierwotnego Unii, pomimo tego, że przedstawione przez premiera zagadnienie zostało już rozstrzygnięte w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego w sprawach K 18/04 oraz SK 45/09. Celem
tego wniosku jest więc ubezskutecznienie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.
Komisja przypomina w tym kontekście, że utrata niepodległości Pierwszej Rzeczypospolitej
była spowodowana zjawiskami wewnętrznymi, które doprowadziły do dezintegracji struktur
państwa i jego zdolności do samostanowienia.
Należy wskazać, że decyzje władz politycznych państwa, a też i organów realizujących de facto
ich wolę, polegające na stosowaniu politycznych represji wobec Sędziów i Prokuratorów powszechnych jednostek Prokuratury np. uchyleniu immunitetu Sędziego Igora Tulei czy też na niezrozumiałym, procesie uzasadniania i oficjalnego publikowania orzeczenia w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży (sygn. K1/20), wskazują na pogłębianie się stanu niepraworządności w Polsce.
Komisja z najwyższym niepokojem przyjmuje rozstrzygnięcie z 15 kwietnia 2021 r. (sygn.K 20/20)
dotyczący rzekomej niezgodności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Komisja zwraca uwagę na jego wadliwość formalną dotyczącą udziału w jego wydaniu osób nieuprawnionych do orzekania oraz nielegalnych zmian składu orzekającego.
Wykreowano nieistniejącą wadliwość konstytucyjną, bo zakwestionowana prorogacja
stanowi normę gwarancyjną wobec art. 209 ust. 1 Konstytucji RP. Ustrojodawca założył
bowiem ciągłość działania konstytucyjnych organów państwa, w tym także Rzecznika
Praw Obywatelskich i temu celowi miał służyć uchylony przepis.
Komisja krytycznie ocenia instalowanie w niezależnych organach osób o jednoznacznych
politycznych uwikłaniach i prezentujących stanowiska sprzeczne z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi, w tym w międzynarodowych organach ochrony praw człowieka.
Przypominamy, że funkcje te powinny pełnić wyłącznie osoby o najwyższych kompetencjach, uczciwości i autorytecie zawodowym, cechujące się niezależnością. Komisja wzywa
władze Rzeczypospolitej Polskiej, polityczne de iure i de facto, realizujące w rzeczywistości
antykonstytucyjną i antyobywatelską strategię władz politycznych do natychmiastowego
zaniechania działań, których prawdopodobnym i nieodległym rezultatem może być opuszczenie przez Polskę (formalnie lub faktycznie) systemów integracji europejskiej.
Komisja przypomina, że rolą osób wykonujących zawody prawnicze i akademików
prawa jest służba obywatelom i ich prawom zgodnie z rotami złożonych ślubowań
i treścią ciążących na nas zobowiązań.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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WIADOMOŚCI Z IZBY

r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

OIRP KATOWICE CHARYTATYWNIE
Przed Wielkanocą dotarła do nas
szczególna prośba. Szczególna nawet w nadzwyczajnej sytuacji pandemicznej. Wielu z nas Covid-19 dotknął
w mniejszym lub większym stopniu.
Codziennie bombardowały nas informacje o kolejnych rekordach zakażeń.
Myślami byliśmy z chorymi i ich rodzinami. Z lekarzami i ratownikami. Jednak
to nie tylko chorzy i obciążona służba
zdrowia zbierali cięgi od koronawirusa,
prawdziwie ciężki czas był to (i pewnie ciągle jest) dla dzieci. Dzieci, które
nie mogły chodzić do szkoły, mimo że
chciały się uczyć. Chciały się uczyć, ale
w pandemicznej rzeczywistości po prostu nie mogły… bo nie miały na czym.
Poprosiliśmy koleżanki i kolegów,
aby zerknęli do szuflad, biurek, szaf
i piwnic, bo być może marnują się
w nich sprawne, ale już nie używane
laptopy lub tablety. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi ma bowiem
czternastu wychowanków w wieku
od czterech do trzynastu lat. Dzieciaki nie miały technicznych możliwości,
aby uczestniczyć w zajęciach zdalnych.
Brakowało im też ubrań i zabawek. Każ8

da pomoc w ich kierunku była więc na
miarę wielkanocnego zajączka.
Podczas tej spontanicznej akcji uruchomionej dzięki zaangażowaniu jednego z naszych kolegów i prowadzonej
w ciężkim czasie pandemii udało się
nam wesprzeć dom dziecka sprzętem
elektronicznym, ubraniami, zabawkami i środkami czystości. W naszą akcję
włączyli się nie tylko aplikanci radcowscy i radcy prawni, ale również klienci
naszych radczyń i radców. Za okazane
wsparcie prowadząca placówkę Siostra
Fidelis wraz z dziećmi przesłała serdecznie podziękowania. Dziękujemy i my,
ciesząc się z faktu, że w czasie tak niekorzystnym, udało się nam wszystkim
wywołać uśmiech na twarzach dzieci…
PACZKA DLA SENIORA
Z inicjatywy Komisji Seniora w koordynacji r.pr. Danuty Kubicy w marcu
rozpoczęła się w OIRP w Katowicach akcja: „Paczka dla Seniora”, mająca na celu
wsparcie najstarszych członków naszej
Izby w trudnym czasie pandemii. Paczki z upominkami docierały do naszych
korporantów, którzy ukończyli dziewięćdziesiąty rok życia z Gliwic, Chorzowa, Bytomia, Katowic, Bielska-Białej
i Tychów dzięki entuzjazmowi i wsparciu młodych radczyń i radców działających w komisji. Nasi młodsi koledzy
i koleżanki osobiście odwiedzali seniorki
i seniorów w ich domach, oczywiście
z zachowaniem środków ostrożności. Za
każdym razem spotykali się z serdecznym przyjęciem i wielką radością. Rada
Izby wspierając ten projekt podkreślała,
że to symboliczne wsparcie jest prze-

WIADOMOŚCI Z IZBY

de wszystkim ważnym gestem, zarówno dla organizatorów, jak i adresatów
przedsięwzięcia – nie zapominamy o naszych mentorach, wspaniałych prawnikach, z których doświadczeń czerpać
nigdy nie jest za późno. Potwierdzili to
zresztą nasi „kurierzy”, którzy zachwycili się bogactwem opowieści i anegdot
zasłyszanych podczas wizyt, co skłoniło ich do złożenia solennej obietnicy
zorganizowania osobistego spotkania
w bezpieczniejszych czasach.
AKADEMIA WIEDZY O PRAWIE
Z ogromną radością i dumą możemy przekazać, że zakończona w kwietniu VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego
przez Krajową Radę Radców Prawnych
w roku szkolnym 2020/2021 zakończyła
się dużym sukcesem dla uczniów z zakresu działania naszej Izby. W tym roku
III miejsce w finale uzyskał Karol Łanocha – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego
w Kętach. Jest to miejsce premiowane

nagrodą pieniężną i rzeczową.
Warto dodać, że uczeń ten zajął I miejsce w kraju w grupie
szkół
ponadpodstawowych
na etapie okręgowym. Ponadto VIII miejsce w finale w grupie szkół podstawowych zajął
Aleks Wadas – uczeń Szkoły
Podstawowej nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii
Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej. Laureatowi i finaliście
gratulujemy. Nasza Izba w uznaniu zasług również postanowiła dołączyć się
do nagród za osiągnięcia.
Tegoroczna „Akademia wiedzy
o prawie” w liczbach to: 3 etapy, setki
zgłoszeń, w sumie 863 uczestników, 3
komisje, 35 finalistów i 6 laureatów. Konkurs organizowany jest przez Krajową
Izbę Radców Prawnych przy aktywnym
udziale izb okręgowych. Z OIRP Katowice aktywny udział w przedsięwzięciu
brał r.pr. Grzegorz Chycki, koordynujący
program edukacji prawnej w naszej Izbie. Jak zapewniał nasz przedstawiciel
poziom konkursu był naprawdę wysoki, a zwycięzcy musieli wykazać się naprawdę rozległą i momentami bardzo
szczegółową wiedzą merytoryczną.
Celem konkursu jest oczywiście działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia
wiedzy o prawie wśród nastoletnich
Polaków, zarażenia ich prawnym bakcylem, zbudowania postawy praworządności i zwiększenia świadomości
prawnej. Oceniając poziom wiedzy
uczestników, można stwierdzić, że cele
konkursu są realizowane!

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – WYSTĄPIENIE PROF. M. WYRZYKOWSIEGO
NA 48. EUROPEAN PRESIDENTS’ CONFERENCE OF LAWYERS • O POLSKIM KRYZYSIE KONSTYTUCYJNYM W WYPOWIEDZIACH PROFESORÓW
M. SAFJANA, E. ŁĘTOWSKIEJ I J. ZAJADŁO • O WIELOASPEKTOWYM KAZUSIE ETYCZNYM (GŁOS W NIEISTNIEJĄCEJ DYSKUSJI PRZEDZJAZDOWEJ) • ADAM BODNAR ZAKOŃCZYŁ SWOJĄ MISJĘ • WOKÓŁ WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI • LEKTURY • KRÓTKO • CYTATY NA KONIEC RUBRYKI
W czasach groźnego dla wymiaru sprawiedliwości kryzysu konstytucyjnego
szczególnie ważna jest postawa prawników. Dlatego w tym numerze poświęcam
większość naszej stałej rubryki wypowiedziom autorytetów prawniczych, które zawierają nie tylko analizę sytuacji, ale są również ostrzeżeniem.
Nie lekceważmy tych przemyśleń.
Nie bądź obojętny – wystąpienie prof M. Wyrzykowskiego
na 48. European Presidents’ Conference of Lawyers
„Dwa państwa – Węgry i Polska... zaczęły się ścigać w konkurencji tak złej, że
zwycięzca okazuje się największym przegranym... Zaczęło się prawie niezauważalnie. Wygrane wybory prezydenckie i parlamentarne przez tę samą opcję polityczną nie budziły żadnych wątpliwości..., ale już pierwsze zachowania zapaliły
czerwoną lampkę. Było to wyłączenie najistotniejszego bezpiecznika demokracji
konstytucyjnej jakim jest sąd konstytucyjny... Równolegle miała miejsce likwidacja służby cywilnej i zastąpienie partyjną nomenklaturą. Media publiczne zostały
całkowicie podporządkowane władzy politycznej. Władza publiczna całkowicie
przejęła i podporządkowała sobie prokuraturę. Prokuratura nie chce widzieć
gdzie rządowi koledzy łamią prawo... Proces legislacyjny stał się farsą... Parlament
jest wyłącznie mechaniczną maszynką do głosowania... Ustawa uchwalana jest
w ciągu kilku godzin, nierzadko o 5 rano, i wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Zwolnienie... niemal 40% składu Sądu Najwyższego pod pretekstem osiągnięcia...
wyznaczonego wieku emerytalnego... Izba Dyscyplinarna SN jest sądem specjalnym. Z tego powodu została zdyskwalifikowana jako sąd przez TSUE i SN... Celem
10
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zmian – cynicznie nazwanych „reformą” wymiaru sprawiedliwości – jest podporządkowanie sędziów i sądów władzy politycznej. Minister Sprawiedliwości,
będący zarazem Prokuratorem Generalnym, ma nieograniczone prawo mianowania i odwoływania prezesów sądów... W ustawie o SN... pojęcia „sąd dyscyplinarny”, „postępowanie dyscyplinarne”, „rzecznik dyscyplinarny” pojawiają się
596 razy!... Naruszenie pierwszy raz, pierwszej normy konstytucyjnej uruchamia
efekt domina: naruszenie konstytucji oznacza bowiem lawinowo narastające naruszenie demokracji, rządów prawa, wolności i praw jednostki. Społeczeństwo
traci fundament swej egzystencji. Państwo traci suwerenność..., tworzy się ciąg
technologiczny, w który włączone zostają kolejno wszystkie organy państwa, instytucje i procedury... Konstytucja... staje się fałszywym uzasadnieniem rzeczywistego nadużycia władzy... Jak to możliwe, że w procesie niszczenia porządku konstytucyjnego biorą udział prawnicy?... Dla budowania demokracji
konstytucyjnej konieczni są prawnicy, dla niszczenia demokracji konstytucyjnej wystarczą absolwenci wydziału prawa... Prawnik nie zgodzi się
na żaden szwindel argumentacyjny, czy to przez podstawianie zbliżonych
znaczeń pod trwale ustalone treści, czy przez utożsamianie pojęć językowo zbliżonych, ale merytorycznie różnych..., bo to jest forma kłamstwa...
ulubiona przez każdą populistyczną władzę... Dzisiaj to właśnie sędziowie są szykanowani, poddani postępowaniom dyscyplinarnym, są przedmiotem kampanii
oszczerstw... Następnym celem będą adwokaci. Za ich postawę w obronie
podstawowych wartości państwa konstytucyjnego. Za obronę – pro bono – sędziów i prokuratorów... adwokaci, a także radcowie prawni, bardzo solidnie
zapracowali na zemstę...
Jakie nauki możemy wyprowadzić z powstałej rzeczywistości konstytucyjnej:
• świadomość co tracimy gdy deprecjonowana jest konstytucja;
• świadomość, że początek upadku może być mało widoczny, pozornie uzasadniany trafną diagnozą potrzeby zmian... zmiany zawsze będą nazwane reformami...;
• najdłuższa wojna kiedyś się kończy. Wojna przeciwko konstytucji też się zakończy... Do odbudowy państwa konstytucyjnego nie można stosować metod
właściwych do jego burzenia. Odbudowa musi respektować zasady demokracji
i rządów prawa. Restauracja – to wiemy z historii – jest przeciwieństwem rewolucji;
• nie zostawiaj ludzi w potrzebie samych sobie... Tych którzy są prześladowani,
szykanowani, więzieni. Także za granicą...;
• Marian Turski dopisał do katalogu XI przykazanie – «nie bądź obojętny...»;
Nie bądź obojętny. Widmo państwa autorytarnego stoi u drzwi twojego domu.
Nie zapuka do drzwi. Wejdzie bez zaproszenia. I zostanie na długo»
To wystąpienie ma formułę znalezionego w 2033 r. listu emerytowanego
profesora prawa do syna prawnika – zawierającego rekapitulację ich rozmowy
z 2020 r. (Całe przemówienie w Palestrze nr 5/2020)
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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O polskim kryzysie konstytucyjnym w wypowiedziach
profesorów M. Safjana, E. Łętowskiej i J. Zajadło
Profesor M. Safjan pisze o prawie do skutecznej ochrony sądowej na tle
wyroku TSUE z 19/11/2011
„TSUE wskazuje wyraźnie, że nie każde uchybienie proceduralne... powinno prowadzić... do bezskuteczności samego aktu powołania i nieważności
orzeczeń wydanych w składzie z udziałem takiego sędziego... Istotne jest jednocześnie poszukiwanie właściwej równowagi pomiędzy charakterem (stopniem) uchybienia, a negatywnymi konsekwencjami, które wynikają z podważenia ważności powołania sędziego dla zasady bezpieczeństwa prawnego...,
a także dla efektywności drogi sądowej... Chodzi w szczególności o badanie
w jakim stopniu uchybienie w procedurze wyłaniania sędziego jest przejawem dążenia do wywierania politycznego wpływu... na ile może więc prowadzić do naruszenia gwarancji niezależności sędziowskiej... na osłabienie
autorytetu sędziego i stopnia zaufania opinii publicznej... Orzecznictwo TSUE
z ostatnich lat w sprawach polskich z pewnością stało się swoistym polem
doświadczalnym dla instrumentów ochrony rządów prawa... Jest imperatywem czasu obecnego zadbania o to, aby w sytuacji nadzwyczajnej zostały
podjęte atypowe, ale możliwie najbardziej skuteczne środki, które pozwolą
na utrzymanie integralności porządku prawnego Unii – obszaru wolności,
praw człowieka i rządów prawa”.
Profesor E. Łętowska pisze o tym czego uczą odpowiedzi na pytania
prejudycjalne dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości
„Polska – dręczona kryzysem konstytucyjnym... stała się głównym dostarczycielem przykładów systemowych naruszeń kształtującego się standardu...
Zmiany systemowe w zakresie wymiaru sprawiedliwości w Polsce wyrażają się
w wysiłkach wzmocnienia wpływu dwóch władz politycznych na sądownictwo
i zakwestionowania podziału władz wg formuły „władze równe i równoważące” (art.10 Konstytucji) i powrotem do prymatu władz politycznych. Jednocześnie są przejawem wyjątkowo zintensyfikowanego... „równania standardu do
dołu”, bez zmiany zasad czy to konstytucyjnych, a czasem nawet ustawowych...
Sprawy z Polski, z uwagi na ich liczbę, uporczywość i zakres naruszeń, czynią
z nich... udane tworzywo interpretacyjne dla TSUE... To że organizacja wymiaru
sprawiedliwości jest sprawą wewnętrzną państw członkowskich... nie jest równoznaczne z niedopuszczalnością określenia na poziomie UE minimalnych kryteriów wspólnych dotyczących sędziów i sądów... W wyroku pełnego składu
TK z 16/11/2011 rsk 45/09 powtórzono... ostrzeżenie: „Niewątpliwie orzeczenie
o niezgodności prawa unijnego z Konstytucją powinno mieć zatem charakter
ultima ratio i wystąpić jedynie wówczas kiedy zawiodłyby wszystkie inne spo12
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soby rozstrzygnięcia konfliktu z normami należącymi do unijnego porządku
prawnego”... W sytuacjach tego rodzaju istnieją 3 możliwości reakcji Polski na
wystąpienie niezgodności między Konstytucją a prawem unijnym:
a) dokonanie zmian w Konstytucji
b) podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach
unijnych
c) podjęcie decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej
Decyzję taką winien podjąć suweren, którym jest Naród polski lub organ władzy
państwowej, który w zgodzie z konstytucją może reprezentować Naród.”
Profesor J. Zajadło w artykule pt. „Nie biorąc prawa poważnie” (parafraza tytułu książki R. Dworkina „Biorąc prawo poważnie”) pisze na
kanwie uchwały składu połączonych izb SN z 23/01/2020:
„Istotą decyzjonistycznej filozofii polityki jest... przyjęcie całkowitego
prymatu polityki nad prawem... Rodzi się... hybrydowy fenomen ustrojowy... podwójnego państwa i ponadustawowego bezprawia – oto bowiem
zachowane są wprawdzie minimalne pozory porządku konstytucyjnego, ale
równocześnie i równolegle powstaje inny porządek, w którym prawo ma
znaczenie marginalne i pozorne...
Jan Woleński... zwrócił uwagę..., że rządzący zachowują wprawdzie pewne pozory ustawowego prawa, ale nad nim unoszą się polityczne realia ponadustawowego bezprawia. Owo ustawowe prawo jest wprawdzie uchwalane w dosyć
osobliwy sposób i w zadziwiającym tempie, ale i tak ostatecznie podstawowe
znaczenie mają pozaprawne i ponadustawowe dyrektywy płynące z tzw. centralnego ośrodka dyspozycji politycznej.”
Autor przytacza tu wypowiedź premiera Morawieckiego, że prawo nie jest
najważniejsze, a ważniejsza od prawa jest sprawiedliwość oraz wypowiedź ministra Szczerskiego – nie ma przepisu prawnego zakazującego działania poza
prawem, bo jest nakaz działania w ramach prawa.
W starożytnych Atenach wybierano 6000 obywateli do władzy sądowniczej.
Składali przysięgę, że będą głosować zgodnie z ustawami i uchwałami ateńskiego ludu; zajmować się tylko tą materią, której dotyczy rozstrzygana sprawa;
wsłuchiwać się bezstronnie w głosy obu stron sporu i osiągać jak najsłuszniejsze
rozstrzygnięcia. Całość kończyła klątwa jaką sędzia przyjmował na siebie w wypadku złamania przysięgi. Polscy sędziowie zobowiązani są do dokładnie tego
samego i na to samo przysięgają.
„Niestety aktualnie rządzący próbują wywrócić ten oczywisty porządek rzeczy i uczynić z sędziów, wbrew złożonemu przez nich ślubowaniu, posłusznych
wykonawców arbitralnej woli... władzy politycznej, a odpowiedzialność dyscyplinarną przekształcić w narzędzie łamania ich niezawisłości”.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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O wieloaspektowym kazusie etycznym (głos w nieistniejącej
dyskusji przedzjazdowej)
Gazeta Wyborcza (25/03/21) opisuje błyskotliwą i lukratywną karierę zawodową 37-letniego adwokata M. Zaborowskiego. Był on w latach 20052007 asystentem Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Z.
Ziobro. Ostatnio kandydował bezskutecznie do władz warszawskiej adwokatury. Jego kancelaria ma imponujące portfolio klientów (wielkie państwowe spółki, ale i sejm, ministerstwa). Są w niej również radcowie prawni. On
sam jest w radach nadzorczych kilku spółek, a obecnie reprezentuje zarówno Daniela Obajtka jak i ministra Ziobro oraz Orlen. Nie ma też on oporów
przed organizowaniem publicznego briefingu dotyczącego prowadzonych
spraw jak i przedstawianiem ich w mediach. Nie odpowiedział jednak na
pytanie gazety – czy nie widzi problemów w jednoczesnym reprezentowaniu Prokuratora Generalnego i stron postępowań karnych. Może rozważa
przegrane spory z mediami i sędziami o naruszenie dóbr osobistych.
Obraz dopełnia to, że jest wiceprezesem w radzie fundacji Odpowiedzialność Obywatelska (sic!) firmowanej przez D. Obajtka i propagującej społeczeństwo obywatelskie.
Język publicznych wystąpień mecenasa jest daleki od etycznej powściągliwości (np. „lincz medialny”). Jak widać ważne jest, by dobrze rozpocząć
zawodową karierę, a potem mieć szerokie horyzonty myślowe, rozległe
kwalifikacje i nieprzesadną wrażliwość.
Ale rodzą się dla nas pytania: Czy taki świetny kazus jest wykorzystywany
na wykładach z etyki zawodowej oraz, czy władze obu samorządów zawodowych czytają prasę?
Pewnie i redaktor naczelny naszego czasopisma chętnie opublikowałby
informację o postępowaniu wyjaśniającym i jego efektach.
Adam Bodnar zakończył swoją misję
W ostatnim oświadczeniu przekazał wyborcom PiS-u, że tracą właśnie
niezależny urząd, który zajmował się ich sprawami. Dodał też, że „robimy za
mało żeby ocalić demokrację. W DNA obecnej władzy wpisana jest niezdolność do kompromisu”.
W związku ze skandalicznym opuszczeniem sali sejmowej i sali senackiej w czasie jego ostatniego wystąpienia powiedział: „To władza decyduje dziś o tym, które instytucje zasługują na uwagę i szacunek. A są to
tylko te, które sobie podporządkowała.” Dodał również, że „nie doceniamy
tego, jak zachowują się sądy, które nieprzerwanie pełnią funkcję kontrolną
wobec władzy”.
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Wokół wymiaru sprawiedliwości
• Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 02/03/2021 uznał, że NSA
jest uprawniony do oceny, czy nowelizacja ustawy o KRS naruszyła prawo
unijne (jedność i skuteczność). Z pytaniami wystąpił NSA, a ustawodawca
próbował pozbawić go możliwości oceny zasad powoływania sędziów.
• Prokuratura Krajowa wystąpiła o uchylenie immunitetu trzem sędziom
Izby Karnej Sądu Najwyższego (nieumyślne niedopełnienie obowiązków).
Pierwsza Prezes M. Manowska oświadczyła, że nie ma do tego żadnych podstaw. Sprawa trafi do Izby Dyscyplinarnej.
• Pierwsza Prezes M. Manowska wystąpiła do TK o uznanie niekonstytucyjności wielu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż
„w sposób nieuprawniony poszerzają rozumienie podmiotów zobowiązanych do udostępniania” oraz zakres tych informacji (ze sfery prywatności
oraz danych osobowych).
• Rośnie wrażliwość ministra Ziobro i Prokuratora Krajowego Święczkowskiego na oceny ich działalności w mediach i listach do redakcji. Wszczyna się
więc z urzędu postępowanie o znieważenie (art. 212kk)
• Ale ci politycy mają dobrą pamięć. W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest wniosek prokuratury o uchyleniu immunitetu sędziemu tego sądu
W. Wróblowi za zaniechanie wydania nakazu zwolnienia z aresztu po uchyleniu wyroku skazującego. Postawiono zarzut spowodowania bezprawnego
przetrzymywania o ponad miesiąc w zakładzie karnym.
Lektury

• Nr 5/2020 Palestry – Pisma Adwokatury Polskiej jest w całości poświęcony konse-

kwencjom dla polskiego porządku prawnego orzeczenia TSUE z 19/11/2019. Najważniejsze artykuły zostały przytoczone we fragmentach dzisiejszego numeru, a oprócz tego:
 S. Wronkowska-Jaśkiewicz o sporze kompetencyjnym pomiędzy Sejmem
oraz Prezydentem i SN
 M. Szpunar o stosowaniu prawa UE w sądach państw członkowskich
 M. Wrzołek-Romańczuk o statusie osoby powołanej formalnie na urząd sędziego po rekomendacji KRS
 A. Kappes, J. Skrzydło czy wyroki neo-sędziów są ważne?
 Z. Banaszczyk, J. Baszczeska o debacie nad pierwszeństwem prawa UE
Krótko

• Cztery nieskuteczne próby wybrania nowego Rzecznika Praw Obywatel-

skich (od września 2020 r. do połowy marca 2021 r.) Widać więc, że nie wszyscy
parlamentarzyści jednakowo dostrzegali naruszenia praworządności i nie doceniali wystąpień rzecznika.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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• Skomplikowana historia Górnego Śląska ciągle zbyt trudna. Po kilku latach od

odsłonięcia w Warszawie pomnika Wojciecha Korfantego odsłonięto go ostatnio
po raz drugi, ale już z napisem „polityk śląski”. Czy będzie dalszy ciąg? Np. „Piłsudski
– polityk litewski”.
• B. premier B. Szydło powołano do rady Muzeum Auschwitz-Birkenau, a więc
trzech dotychczasowych członków złożyło rezygnację.
• Delegowanie do innych jednostek sędziów i prokuratorów rozszerza się. Również córka głośnego sędziego TK Piotrowicza – prokurator z 4-letnim stażem została oddelegowana do Prokuratury Krajowej.
• Pod naciskiem mediów wicepremier Kaczyński nakazał Danielowi Obajtkowi
ujawnić majątek. Dobrze zrobił, bo okazało się, że majątek obejmuje własność lub
współwłasność 38 nieruchomości.
• T. Greniuch prezes wrocławskiego oddziału IPN został zwolniony po ujawnieniu zdjęć, na których podnosił rękę w nazistowskim pozdrowieniu.
• Pan Prezydent zabrał głos, a w gazecie napisano: „vacuum przemówiło”. I to
jak! Powiedział o działalności byłego RPO A. Bodnara, że jest antypaństwowa (sic!)
antypolska, oraz że ma poważne wątpliwości co do jego rzeczywistych kwalifikacji
na tę funkcję. Z protestem przeciwko tej wypowiedzi wystąpił zarząd Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka. Fundacja nie wyraziła wątpliwości co do kwalifikacji na
urząd prezydenta.
Cytat na koniec rubryki
„Wywołuje się w ludziach przekonanie, że sędziowie działają na szkodę społeczeństwa; organizuje się nagonki na lekarzy, nauczycieli, naukowców... Antyelitarny element rządów populistycznych, które w Polsce uosabia PIS, w USA Trump,
a w Turcji Erdogan ma w sobie silny potencjał niszczenia autorytetu instytucji... (Politykom) zależy na tworzeniu narracji antyelitarnej, bo liczą na to, że to ich wyniesie
do władzy. Efektem ubocznym jest wzrost myślenia spiskowego.”


Profesor M. Bilewicz – kierownik Centrum Badań Nad Uprzedzeniami U.W.
Zenon Klatka
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Obowiązki radcy prawnego
w świetle przepisów o raportowaniu
schematów podatkowych (MDR)
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic UŚ
Dr Marcin Lachowicz UW

1. Wprowadzenie
Ustawowy obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych już na etapie procesu legislacyjnego wzbudzał
wiele emocji i sprzeciwu wśród przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Polskie przepisy zawierają bowiem rozszerzony katalog 24 cech rozpoznawczych, w przeciwieństwie do 15 zawartych w Dyrektywie Rady 2018/822, wskazujących na potencjalne zastosowanie danego schematu podatkowego. Tylko 11 cech rozpoznawczych
wymaga wystąpienia tzw. potencjalnej korzyści podatkowej, natomiast w przypadku
pozostałych cech, raportowanie nie wymaga wystąpienia takiej korzyści.
W opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z
dnia 4 września 2018 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. odniesiono się krytycznie
do przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Podkreślano
zwłaszcza, że zakres regulacji ma bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu przez
radców prawnych, którym nadano status „promotorów” i zobowiązano de facto do
dokonywania oceny, czy w danym przypadku powstaje schemat podatkowy podlegający raportowaniu. Jest to tym bardziej trudne, ponieważ ustawodawca posługuje
się zwrotami niedookreślonymi bądź nie występującymi dotąd w innych regulacjach,
co dodatkowo utrudnia właściwą subsumpcję przepisów. Największe wątpliwości
wzbudziła jednak kwestia tajemnicy zawodowej, bowiem zakres przekazywanych
danych może pozwalać na identyfikację korzystającego, co w konsekwencji może doprowadzić klientów do przekonania, że mają do czynienia z „donosicielami”. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest atrybutem i immanentną cechą zawodu radcy prawnego, a jego
naruszenie grozi odpowiedzialnością dyscyplinarną. Podobne stanowisko zajęły też
samorządy doradców podatkowych i adwokatów. Czy przepisy dotyczące raportowania stanowią zagrożenie dla fundamentalnych gwarancji bezpiecznego oraz zgodnego z interesem obywateli wykonywania zawodów zaufania publicznego? Wydaje
się, że tak, bowiem podatnicy jako klienci przedstawicieli tych zawodów powinni czuć
się bezpiecznie i pozostawać w przekonaniu, że informacje powierzone doradcom
(promotorom) pozostaną w tajemnicy i nie zostaną wykorzystane przeciwko nim.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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2. Wdrażanie dyrektywy DAC61 do polskiego systemu podatkowego
Przepisy nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych obowiązują już ponad dwu lat. W praktyce rozwiązanie to określane jest akronimem
MDR od angielskiej nazwy – mandatory disclosure rules. Obowiązkowi raportowania
schematów podatkowych poświęcono dodany z początkiem 2019 roku Rozdział
11a w ramach Działu III Ordynacji podatkowej2. Przepisy te wprowadzone zostały
na podstawie Ustawy nowelizującej z 2018 r.3.
Celem Ustawy nowelizującej było m.in. częściowe wdrożenie dyrektywy DAC6
nakładającej na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia MDR.
Polska była pierwszym państwem członkowskim, które wdrożyło DAC6. Pozostała
część wdrożenia tej dyrektywy, dotycząca automatycznej wymiany informacji podatkowych, weszła w życie w dniu 1 lipca 2020 r. na podstawie Ustawy nowelizującej z roku 20204. Regulacje zawarte w przepisach ustawy o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami5 pozostają poza zakresem niniejszego artykułu,
bowiem znajdują się tam normy prawne odnoszące się głównie do obowiązków
organów KAS, ale także zobowiązujące do ponownego zgłaszania informacji o schematach podatkowych transgranicznych. Jednakże obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych zostały zawieszone z powodu COVID-196.
Zakres polskich uregulowań MDR wykracza poza minimalny standard DAC6. Uregulowane w przepisach o.p. raportowanie schematów podatkowych dotyczy szerszego niż
w DAC6 zakresu podatków, wprowadza dodatkowe cechy rozpoznawcze (tzw. hallmarki)
oraz ma zastosowanie nie tylko do transgranicznych schematów podatkowych. Polskie
podejście było określane nawet jako „najtrudniejsze prawo wdrożeniowe”7. Wydaje się, że
Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w
zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz.U. UE L 139/1; dalej: DAC6).
2
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1325 ze
zm.; dalej: Ordynacja podatkowa lub o.p.).
3
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.; dalej: Ustawa nowelizująca z 2018 r.).
4
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z
innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 ze zm.; dalej: Ustawa
nowelizująca z 2020 r.).
5
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(Dz.U. z 2017 poz. 648 ze zm.).
6
Zob. art. 31y Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 34 ze zm.; dalej Ustawa COVID).
7
Zob. K. Resenig, The Current State of DAC-6 Implementation in the European Union,
European Taxation grudzień 2020, p. 528.
1
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tak szeroki zakres i podejście do problematyki raportowania schematów podatkowych
było wynikiem odmiennego spojrzenia na te uregulowania względem prawodawcy unijnego oraz wynikało z kontekstu, w tym okresu, w którym wprowadzano te uregulowania.
Przepisy MDR stanowią bowiem uzupełnienie innych, wprowadzanych w ostatnich latach regulacji, których wspólnym celem było uszczelnienie systemu podatkowego (m.in.
zmiany w obrębie podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, regulacje
dotyczące systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej [tzw. STIR] oraz wprowadzenie ogólnej zasady przeciwdziałania unikaniu opodatkowania)8.
O istotności zmian wynikających z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych świadczy m.in. wyjątkowy proces konsultacyjny prowadzony przez Ministerstwo Finansów. Warto odnotować, że w październiku 2017 r. (tzn. jeszcze przed uchwaleniem DAC6) rozpoczęło
konsultacje podatkowe „w sprawie planowanych zmian w prawie, których celem
będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania
schematów podatkowych”9. W ramach konsultacji przedstawiono 26-stronicową
ankietę, która zawierała alternatywne rozwiązania dla poszczególnych elementów
konstrukcyjnych systemu raportowania oraz zwrócono się o zgłaszanie uwag w tym
zakresie10. Ministerstwo Finansów wystąpiło w tej sprawie m.in. do samorządów zawodowych zrzeszających osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, w tym
do Krajowej Rady Radców Prawnych. Otrzymane odpowiedzi zostały opublikowane
wraz z raportem podsumowującym konsultacje podatkowe11. Projektodawcy nie podzielili jednak większości obaw zgłoszonych w trakcie konsultacji.
Elementem procesu wdrażania nowych rozwiązań były również kolejne konsultacje
podatkowe rozpoczęte po podpisaniu Ustawy nowelizującej z 2018 r. przez Prezydenta RP. W dniu 16 listopada 2018 r. rozpoczęto bowiem konsultacje „w sprawie planowanych objaśnień dotyczących stosowania przepisów wprowadzających obowiązek

Zob. przykładowo Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. Efekty uszczelniania systemu podatkowego w Polsce w latach 2016-2018. Raport jest dostępny pod adresem: https://pie.net.
pl/wp-content/uploads/2019/02/PIE-Raport_uszczelnienia.pdf (dostęp: 16/05/2021).
9
Zob. zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - https://mf-arch2.mf.gov.
pl/documents/764034/ 6150082/Pismo+przewodnie+M.+Paw%C5%82a+Gruzy+%281%29.pdf
(dostęp: 16/05/2021).
10
Ankieta jest dostępna pod adresem: https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/
6150082/20102017 +Ankieta+w+sprawie+MDR.docx (dostęp: 16/05/2021).
11
Odpowiedzi otrzymane w ramach konsultacji podatkowych, w tym odpowiedź Krajowej
Rady Radców Prawnych oraz raport z konsultacji dostępne są na stronie internetowej: https://
mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/raport-z-konsultacji-podatkowych-w-sprawie-mandatory-disclosure-rules (dostęp: 16/05/2021).
8
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raportowania schematów podatkowych”12. Wydanie objaśnień podatkowych
uzasadniane było m.in. nawiązaniem do praktyki innych państw, które wdrożyły
wcześniej przepisy MDR – tj. Wielkiej Brytanii i Irlandii. Efektem tych konsultacji
było opublikowanie „Objaśnień podatkowych MDR”13.
Ministerstwo Finansów kontynuowało dyskusję z interesariuszami również po wejściu w życie przepisów MDR poprzez powołanie formalnego organu – Forum MDR14.
Po pierwszym posiedzeniu Forum MDR (które odbyło się w dniu 21 października 2019
r.) powołano cztery grupy robocze w celu przygotowania propozycji odnoszących się
m.in. do zmian w Objaśnieniach podatkowych MDR. W latach 2020 i 2021 nie odbyły
się jednak posiedzenia Forum MDR, choć od października 2020 r. możliwe jest organizowanie posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej15.
Mimo szerokiego procesu konsultacji i komunikacji podjętego przez Ministerstwo Finansów, przepisy MDR są nadal przedmiotem krytyki16. Główne argumenty przeciwko
nim dotyczą niejednoznaczności, wysokich sankcji, dublowania się obowiązków wynikających z MDR z innymi obowiązkami sprawozdawczymi (np. dotyczącymi poboru
podatku u źródła) oraz kwestiami związanymi z tajemnicą zawodową. W tym zakresie
przypomnieć trzeba, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących
MDR w zakresie naruszenia tajemnicy zawodowej doradców podatkowych17. Trybunał
Konstytucyjny do chwili obecnej nie rozpoznał jeszcze tej sprawy.
Podczas konsultacji podatkowych oraz w trakcie wprowadzania rozwiązań MDR
wielokrotnie podkreślano, że projektodawcom chodzi o realizację licznych celów, w
tym: szybkiego dostępu organów podatkowych do informacji w zakresie potencjalZob. zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - https://mf-arch2.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=273b150d-da12-4f81-a74a9d3796d35028&groupId=764034 (dostęp: 16/05/2021).
13
Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r. Informacje o schematach podatkowych (MDR) – dalej Objaśnienia podatkowe MDR. Dokument objaśnień dostępny jest pod
adresem: https://www.podatki.gov.pl/media/4417/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-mdr-z-dnia-31-01-2019.pdf (dostęp: 16/05/2021).
14
Informacje o Forum MDR i dotychczasowej aktywności dostępne są pod adresem: https://
www.podatki.gov.pl/ mdr/forum-mdr/o-forum-mdr/ (dostęp: 16/05/2021).
15
Zob. Zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR) (Dz.Urz.Min. FFiPR z 2020 poz. 8). Dokument zarządzenia dostępny jest
pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ documents/764034/6907974/Dz.+Urz.+Min.+FFiPR.+z+dnia
+23+pa%C5%BAdziernika+2020+r.+-+poz.+8+- (dostęp 16/05/2021).
16
A. Ladziński, D. Wasiluk, O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej
konsekwencjach, PP 2019/5/9-16 oraz J. Jankowski, Przepisy o MDR – nieodzowna konieczność czy
skrajna nieproporcjonalność?, MOPOD 2019, Nr 8.
17
Wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów MDR dostępny jest pod adresem: https://krdp.pl/files/newsall/6259.pdf (dostęp 16/05/2021).
12
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nie agresywnego planowania podatkowego; wykorzystanie zgłoszonych danych i
informacji do podjęcia kroków ustawodawczych; poprawy oceny ryzyka podatkowego i typowania do kontroli w celu lepszego wykorzystywania przez administrację
podatkową posiadanych zasobów w celu ochrony dochodów budżetu państwa.
W uzasadnieniu do projektu przepisów wprowadzających do polskiego systemu
prawnego MDR wprost wskazano, że cel ochrony interesu publicznego wymagałby wprowadzenia tych rozwiązań także w przypadku braku obowiązku transpozycji
DAC618. Niewątpliwie dodatkowym celem omawianych regulacji była chęć uzyskania
efektu odstraszającego. Zgodnie z oceną skutków regulacji, która została zawarta w
propozycji MDR, efekt finansowy przewidywanego odstraszającego wpływu MDR
na korzystających i promotorów dla budżetu publicznego w pierwszym roku powinien wynieść ok. 684 mln PLN – czyli prawie 90% całego efektu finansowego MDR19.
3. Co podlega raportowaniu?
a. Definicja schematu podatkowego i jego rodzaje
Co do zasady, zaraportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej:
Szef KAS) podlegają schematy podatkowe. Przepisy MDR jedynie wyjątkowo zwalniają schematy podatkowe z obowiązku zaraportowania20. Schematem podatkowym
(zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 o.p.) jest uzgodnienie, które:
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.
Poszczególne elementy definicji schematu podatkowego zostały opisane w słowniczku regulacji MDR – tj. w art. 86a § 1 Ordynacji podatkowej.
Uzgodnieniem jest czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w
tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najZob. s. 102 uzasadnienia do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 2860. Uzasadnienie
oraz projekt przepisów dostępne są pod adresem - https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=2860 (dostęp 16/05/2021).
19
Zob. s. 500-501 pliku dostępnego pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/90
60A2C883ED1DE4C12583130069CECC/%24File/2860.%20cz%20I.pdf, w którym ujęto Ocenę Skutków Regulacji do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 2860 (dostęp 16/05/2021).
20
Zob. przykładowo art. 86a §5 o.p. przewidujący wyłączenie z obowiązku raportowania w
stosunku do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne gdy korzystający nie spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego lub gdy korzystający jest stroną
umowy o współdziałanie (jeżeli w ramach audytu wstępnego Szef KAS potwierdził wykonywanie
przez niego obowiązków MDR).
18
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mniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na
powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.
Jak doprecyzowano w Objaśnieniach podatkowych MDR przy ustalaniu czy
dana sytuacja stanowi uzgodnienie istotne są okoliczności konkretnego przypadku. Niemniej jednak w definicji po wyrazie „czynność” ustawodawca celowo nie
posługuje się znanym z prawa cywilnego kwantyfikatorem „prawna”. Oznacza to,
że określenie „czynność” dotyczy zarówno czynności prawnych (w tym czynności jednostronnych), jak i czynności faktycznych, np. uzgodnienie stanowić mogą
czynności związane z wyborem określonej formy opodatkowania, umożliwiające
wykonanie lub zmierzające do wykonania uzgodnienia. Dodatkowo w przypadku
relacji pomiędzy doradcą a jego klientem uzgodnieniem będzie generalnie przedmiot prac doradcy, a nie same czynności lub efekty jego prac (tzn. uzgodnieniem
nie będzie opinia prawna dotycząca konsekwencji podatkowych planowanej
czynności, może nim zaś być komentowana w opinii czynność)21.
Cechy rozpoznawcze (tzw. hallmarki) to – mówiąc generalnie – pewnego typu
właściwości uzgodnienia. Mogą one wskazywać na np. zasady rozliczeń na zasadzie
tzw. success fee – tzn. ustalenie wynagrodzenia z uwzględnieniem wartości osiągniętej korzyści podatkowej – specyficznej klauzuli poufności pomiędzy doradcą a jego
klientem. Cechy rozpoznawcze (zwłaszcza szczególne cechy rozpoznawcze22 oraz
inne szczególne cechy rozpoznawcze23) odnoszą się do typów transakcji, ich wartości,
stron danego zdarzenia (np. płatności na rzecz nierezydenta). Polską specyfiką są inne
szczególne cechy rozpoznawcze oraz trzy ostatnie ogólne cechy rozpoznawcze – zob.
art. 86a § 1 pkt 6 lit i-k Ordynacji podatkowej24. Szczególne cechy rozpoznawcze oraz
ogólne cechy rozpoznawcze (ujęte w literach od a do h art. 86a § 1 pkt 6 o.p.) stanowią
implementację na grunt krajowy hallmarków wynikających z DAC6. W tym zakresie,
z biegiem czasu i pojawianiem się orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zakres rozumienia cech rozpoznawczych uregulowanych w DAC6 będzie zbliżany
w poszczególnych państwach członkowskich. Obecnie zasady interpretowania tych
wszystkich cech rozpoznawczych i ich zakresu odnaleźć można w Objaśnieniach podatkowych MDR. Tematyce tej poświęcono w Objaśnieniach prawie dwadzieścia stron
i nie wydaje się celowym ich powtarzanie w niniejszym artykule25.
W przypadku ogólnych cech rozpoznawczych dla zaistnienia schematu podatkowego niezbędne jest również spełnienie kryterium głównej korzyści. ZgodZob. s. 16 Objaśnień podatkowych MDR.
Zob. art. 86a § 1 pkt 13 Ordynacji podatkowej.
23
Zob. art. 86a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
24
M. Erlich-Smurzyńska, J. Pietrzyk, Polskie regulacje w zakresie schematów podatkowych, Temidium 2020/1/52-54 oraz D. Walerjan, Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) - wybrane problemy, Pr.As.2019/3/77-89.
25
Zob. s. 68-85 Objaśnień podatkowych MDR.
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nie z art. 86a § 2 Ordynacji podatkowej kryterium to uważa się za spełnione, jeżeli
na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot
działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania,
z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej
lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub
jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z
wykonaniem uzgodnienia. W samej nazwie oraz w definicji tego terminu użyto
wyrażenia „korzyść podatkowa”. W przepisach Ordynacji podatkowej pojęcie to
zostało zdefiniowane – zob. art. 3 pkt 18 o.p. Co istotne, na gruncie przepisów
odnoszących się do raportowania schematów podatkowych ogólna definicja korzyści podatkowej została dodatkowo rozbudowana o zdarzenia opisane w art.
86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji przez korzyść podatkową dla celów
MDR rozumieć należy: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie
powstania zobowiązania podatkowego, obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do
zwrotu podatku, zawyżenie kwoty nadpłaty, zawyżenie kwoty zwrotu podatku, brak
obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z niepowstania zobowiązania podatkowego, odsunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego
lub obniżenia jego wysokości, podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego
nad należnym – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług – do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz niepowstanie
obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku sporządzania i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych.
Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w Objaśnieniach podatkowych
MDR, korzyść podatkowa może powstać także na podstawie regulacji podatkowych
obowiązujących w innych niż Polska krajach26. Przyjmuje się także, że klient i jego
doradca wiedzą, w którym przypadku uzgodnienie ma na celu osiągnięcie korzyści
podatkowej lub kiedy osiągnięcie korzyści podatkowej jest jednym z głównych celów uzgodnienia, a wspomagający – przy uwzględnieniu zawodowego charakteru
ich działalności – również mogą być w stanie to ocenić27.
W przepisach Ordynacji podatkowej zdefiniowano dwa rodzaje schematów podatkowych – schemat podatkowy transgraniczny28 oraz schemat podatkowy standaryzowany29. Podział na te dwa rodzaje schematów odbywa się według odmiennych
kryteriów. W efekcie nie są to definicje rozłączne przy czym schemat podatkowy
transgraniczny może być jednocześnie schematem podatkowym standaryzowanym.
26
27
28
29

Zob. s. 19 Objaśnień podatkowych MDR.
Zob. s. 20 Objaśnień podatkowych MDR.
Zob. art. 86a § 1 pkt 12 Ordynacji podatkowej.
Zob. art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej.
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Przedstawiając zagadnienie to w możliwie prosty sposób, schematem podatkowym
transgranicznym jest schemat podatkowy, dla którego obowiązek raportowania wynika z DAC6. Schematem takim będzie więc schemat podatkowy, który spełniać będzie cechy rozpoznawcze uregulowane w tej dyrektywie oraz dodatkowo wypełni
kryterium transgraniczne30 (którego zakres również wynika z przepisów DAC6). Schematem podatkowym standaryzowanym jest zaś schemat podatkowy, który jest możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego klienta bez konieczności
zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego. Zagadnienie to
starano się doprecyzować w Objaśnieniach podatkowych MDR. Zgodnie z informacjami tam zawartymi ocena tego, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia
ze schematem podatkowym standaryzowanym należy do doradcy lub klienta. To te
podmioty muszą stwierdzić, czy schemat podatkowy będzie możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego podmiotu (tzn. czy istnieje hipotetyczna
możliwość jego udostępnienia lub wdrożenia przez inne podmioty bez modyfikacji
istoty schematu). Ocena taka powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem charakteru poszczególnych czynności. Nie będzie istotną zmianą założeń schematu podatkowego standaryzowanego np. zmiana wysokości korzyści podatkowej,
która jest skutkiem podjętych działań i wynikać może ze skali działalności klienta lub
posiadanych przez niego aktywów, czy też zmiana wartości transakcji31.
Podział na schematy podatkowe transgraniczne i schematy podatkowe inne niż
transgraniczne (tzw. schematy krajowe) ma istotne znaczenie praktyczne. W odniesieniu do schematów podatkowych transgranicznych, których obowiązek gromadzenia
przez Polskę wynika z przepisów unijnych i dla których w uregulowaniach DAC6 – jako
minimalnym standardzie – nie przewidziano uregulowań wyłączających raportowanie,
nie są stosowane zwolnienia z raportowania. Jednocześnie w stosunku do schematów
podatkowych transgranicznych zastosowanie znajdują, wynikające z przepisów DAC6,
okresy sprawozdawcze (w tym opisany w kolejnym punkcie retrospektywny skutek
stosowania DAC6) oraz odmienne uregulowania dotyczące odroczenia terminów raportowania na skutek COVID. Podział na schematy podatkowe standaryzowane i schematy podatkowe inne niż standaryzowane (tzw. schematy podatkowe szyte na miarę)
ma istotne znaczenie z perspektywy tajemnicy zawodowej i obowiązku raportowania.
b. Okres za który należy raportować schematy podatkowe
W przepisach DAC6 przewidziano retrospektywne raportowanie schematów podatkowych transgranicznych. Datę graniczną tego raportowania ustalono na dzień 25
czerwca 2018 r. – tzn. na gruncie DAC6 powstawał obowiązek zbierania przez państwa
30
31
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Zob. s. 23 Objaśnień podatkowych MDR.
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członkowskie UE informacji o schematach podatkowych transgranicznych, jeżeli pierwszej
czynności związanej z wdrożeniem takiego schematu dokonano po 25 czerwca 2018 r.
Rozwiązanie to zostało przyjęte przez polskiego ustawodawcę – zob. art. 28 Ustawy
nowelizującej z 2018 r. Z uwagi na fakt, że w momencie opracowywania przez polską
administrację skarbową szczegółowych danych podlegających raportowaniu w ramach elektronicznej schemy (tj. w końcówce 2018 r.), nie były znane szczegółowe wymagania zawarte w tzw. schemie unijnej, w Ustawie nowelizującej z 2020 r. odnowiono
obowiązek raportowania schematów podatkowych transgranicznych z uwzględnieniem powyższej daty granicznej w podziale na poszczególne podmioty zobowiązane
do raportowania32. Jednocześnie, z uwagi na trudności związane ze skutkami COVID,
wprowadzone zostały uregulowania odraczające terminy wynikające z Ustawy nowelizującej z 2020 r.33. Odroczone terminy ponownego raportowania schematów podatkowych transgranicznych upływały w okresie od końca stycznia do końca kwietnia 2021 r.
Co istotne, w Ustawie nowelizującej z 2018 r. polski ustawodawca, wzorując się
na rozwiązaniach DAC6, wprowadził również retrospektywny obowiązek raportowania schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne.
W tym przypadku datą graniczną, po której dokonanie pierwszej czynności związane z wdrożeniem schematu podatkowego był dzień 1 listopada 2018 r. Aktualnie
w przypadku schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne znajdujemy się w okresie zawieszenia raportowania – zob. art. 31y ust. 1
Ustawy o COVID. Obowiązek bieżącego raportowania tzw. schematów krajowych
zostanie przywrócony po upływie trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
Kiedy radca prawny zobowiązany może być do raportowania
a. Kolejność raportowania
Uregulowania MDR znajdujące się w przepisach Ordynacji podatkowej przewidują
trzy typy podmiotów, na które nakładany jest obowiązek sprawozdawczy w ramach
MDR. Są to promotorzy, korzystający i wspomagający. Kolejność, w jakiej zostali oni
wymienieni wskazuje również na preferowaną przez ustawodawcę kolejność raportowania schematów podatkowych – tzn. zgodnie z przepisami o.p. preferowane jest
raportowanie dokonywane przez promotora (czyli – w pewnym uproszczeniu – podmiot, który wymyślił dane rozwiązanie). W sytuacji, w której dany schemat podatkowy
został samodzielnie wymyślony u podatnika/korzystającego lub też promotor (zobowiązany do zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej) nie został zwolniony z obowiązku zachowania tej tajemnicy, obowiązek raportowania przechodzi na
Zob. art. 13 Ustawy nowelizującej z 2020 r.
Zob. art. 31y Ustawy COVID oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i
wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162).
32

33
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korzystającego. Potencjalnie schemat podatkowy będzie podlegać raportowaniu
przez podmiot, który wyświadcza pewne usługi w stosunku do danego schematu
podatkowego – tzn. przez wspomagającego – jeśli nie został on zaraportowany na
wcześniejszym etapie przez promotora i korzystającego.
W dalszej części analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje, w których wystąpić może radca prawny. Generalnie założyć należy, że w praktyce osoby wykonujące
ten zawód występować będą w charakterze promotora lub wspomagającego. Możliwe są jednak również sytuacje, w których radca prawny zatrudniony będzie u podatnika, który posiadać będzie cechy do uznania go za korzystającego.
b. Radca prawny jako promotor oraz tajemnica zawodowa a obowiązki MDR
W przepisach Ordynacji podatkowej zdefiniowano pojęcie promotora, pod którym
rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej, doradzającego klientom, również
w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu
na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub
zarządza wdrażaniem uzgodnienia. Są to bowiem czynności typowe dla promotora34.
Wśród wymienionych w definicji zawodów zaufania publicznego wskazano wprost
na radcę prawnego. Jednak wykonywanie tego zawodu nie stanowi samo w sobie
przesłanki uznania za promotora. Istotne jest czy w ramach wykonywanych czynności następuje opracowywanie, oferowanie, udostępnienie, wdrożenie lub zarządzenie
wdrożeniem uzgodnienia. Oceny każdorazowo dokonać należy z uwzględnieniem
funkcji pełnionych przez dany podmiot. Generalnie uznać też trzeba, że osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego i wykonująca swoje obowiązki zawodowe jako
doradca wewnętrzny (tzw. in-house) generalnie nie będzie uznawana za promotora. W
sytuacji, w której taki doradca wewnętrzny, będąc zatrudniony w jednym podmiocie,
będzie również wykonywać czynności typowe dla promotora na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, to z zasady będzie on uznany za promotora35.
W sytuacji, w której radca prawny (współ)prowadzi własną kancelarię i w ramach
świadczonych usług dotyczących zagadnień podatkowych wykonuje czynności typowe dla promotora, to świadczone przez niego usługi wypełniać będą definicję
promotora. W sytuacji, w której w stosunku do danego radcy prawnego spełnione
będą przesłanki do uznania go za promotora i jednocześnie uzgodnienie, którego
dotyczyć będą jego usługi wypełniać będzie definicję schematu podatkowego, powstawać może obowiązek zaraportowania takiego schematu. O tym, czy w rzeczywistości dojdzie w danej sytuacji do powstania obowiązku zaraportowania schematu
34
35
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Zob. art. 86a § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej.
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podatkowego przez tego radcę prawnego zadecydują zwłaszcza rodzaj schematu
podatkowego oraz zagadnienia dotyczące ewentualnego zwolnienia radcy prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
W przypadku, w którym w konkretnej sytuacji schemat podatkowy będzie schematem podatkowym innym niż schemat podatkowy transgraniczny, konieczne jest
uwzględnienie kryterium kwalifikowanego korzystającego36. Zgodnie bowiem z art.
86a § 5 pkt 1 o.p. w zw. z § 4 tego artykułu, gdy dla korzystającego z takiego tzw. schematu krajowego nie będzie spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego w
ogóle nie będzie powstawać obowiązek raportowania.
Jak wskazano w Objaśnieniach podatkowych MDR, przepisy nie nakładają na promotora (lub wspomagającego) obowiązku podejmowania dodatkowych czynności w celu
weryfikacji czy doszło do spełnienia przez korzystającego kryterium kwalifikowanego
korzystającego. Nie ma obowiązku aktywnego (niemieszczącego się w granicach staranności generalnie przyjmowanej w stosunkach biznesowych) poszukiwania tej informacji. Jednak w sytuacji, w której promotor (wspomagający) np. przed zawarciem umowy
dokonał weryfikacji sytuacji finansowej korzystającego lub sytuacja ta jest powszechnie
znana (np. korzystający jest polską spółką publiczną), promotor (lub wspomagający) nie
mogą tych informacji pominąć przy weryfikacji czy doszło do spełnienia tego kryterium37.
W sytuacji, w której radca prawny występuje w roli promotora w stosunku do schematu podatkowego transgranicznego lub w stosunku do tzw. schematu podatkowego
krajowego (i spełnione jest kryterium kwalifikowanego korzystającego) co do zasady po
stronie radcy prawnego aktualizuje się obowiązek sprawozdawczy. W takiej sytuacji radca prawny nie będzie zobowiązany do zaraportowania schematu podatkowego jeśli nie
zostanie zwolniony z tajemnicy zawodowej i jednocześnie dany schemat podatkowy nie
jest schematem podatkowym standaryzowanym. W przypadku schematu podatkowego
standaryzowanego brak zwolnienia radcy prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy
zawodowej wpływa jedynie na zakres informacji przekazywanych do Szefa KAS. W przyZgodnie z art. 86a § 4 o.p. kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000
000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości
rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli korzystający jest podmiotem
powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z takim podmiotem. W przypadku podmiotów, które nie prowadzą
ksiąg rachunkowych, przychody i koszty ustala się odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych w odpowiednich latach podatkowych, a wartość aktywów zgodnie z ich wartością rynkową w odpowiednich latach kalendarzowych.
37
Zob. s. 15 Objaśnień podatkowych MDR.
36
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padku schematu podatkowego standaryzowanego promotor (nawet w sytuacji, w której
nie został zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej) zobowiązany jest bowiem do
zaraportowania schematu bez wskazywania na dane identyfikujące korzystającego i inne
podmioty zaangażowane w dany schemat podatkowy. Podejście takie wynika z założenia
przyjętego przez polskiego ustawodawcę, że schematy podatkowe standaryzowane tworzone są w oderwaniu od informacji uzyskiwanych od klientów/korzystających, a zatem
ich raportowanie nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej38.
Raportowanie schematu podatkowego następuje w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej
czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego, w zależności od tego,
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej39. Jeśli w danej sytuacji niezaraportowanie schematu podatkowego wynika z faktu braku zwolnienia radcy prawnego z obowiązku
zachowania tajemnicy, obowiązek zaraportowania tego schematu przechodzi na korzystającego (tj. klienta). W takim przypadku radca prawny, będąc promotorem, zobowiązany jest do poinformowania korzystającego o obowiązku przekazania informacji
o schemacie podatkowym do Szefa KAS oraz do przekazania korzystającemu danych,
które są wymagane do zaraportowania tego schematu40. Następnie, w terminie 30 dni
od dnia, w którym poinformował on korzystającego o tym obowiązku, radca prawny
jest zobowiązany do zawiadomienia Szefa KAS o zaistniałej sytuacji (bez wskazywania danych klienta). W takim zawiadomieniu – wykorzystywany jest w tym zakresie
plik MDR-2 – wskazuje się datę udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania
czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego oraz liczbę podmiotów,
które poinformowano o przejściu na nich obowiązku sprawozdawczego41.
c. Radca prawny jako korzystający
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej korzystającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub
która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności
służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia42. Co do zasady korzystającym będzie
podatnik bez względu na formę prawną, na jego miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd. W przypadku podmiotów transparentnych podatkowo dla potrzeb
podatków dochodowych (np. spółka partnerska), korzystającym będą również
jego wspólnicy, jeżeli uzgodnienie wywołuje dla nich skutki podatkowe. Korzy38
39
40
41
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stającym może być również płatnik, który uzyskuje korzyść podatkową polegającą na braku obowiązku pobrania podatku43.
W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że w sytuacji, w której radca prawny
(współ)prowadzi kancelarię prawną, sytuacja wypełnienia przesłanek do uznania
za korzystającego będzie występować stosunkowo rzadko. W praktyce biznesowej, w sytuacji w której dochodzi do ewentualnych przekształceń przedsiębiorców (np. łączenie się lub podziały kancelarii prawnych) możliwe jest wypełnienie
wybranych cech szczególnych44.
Jak już też wskazywano w części dotyczącej obowiązków promotora, w sytuacji w
której radca prawny jest zatrudniony jako doradca wewnętrzny i świadczy prace odnoszące się do zagadnień podatkowych, w wyniku czego dojdzie do uzgodnienia, które
spełniać będzie cechy schematu podatkowego, obowiązek raportowania wystąpi w
tym podmiocie, na rzecz którego radca prawny świadczy swoje usługi.
Korzystający zobowiązany jest do przekazania do Szefa KAS informacji o schemacie
podatkowym (gdy nie wystąpił w danej sytuacji promotor lub promotor nie przekazał
tej informacji np. z uwagi na brak zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej) w terminie 30 dni od dnia następującego po udostępnieniu mu schematu podatkowego, przygotowaniu przez niego schematu podatkowego do wdrożenia lub od
dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego
przez korzystającego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej45.
Na korzystających, którzy dokonywali w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek
czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwali wynikającą z
niego korzyść podatkową, nałożono obowiązek przekazania do Szefa KAS informacji o
wysokości korzyści podatkowej. Informację tę składa się w terminie złożenia deklaracji
podatkowej dotyczącej danego podatku i okresu rozliczeniowego46. W tym zakresie
stosowana jest schema określana jako MDR-3.
d. Radca prawny jako wspomagający
Szereg zagadnień praktycznych powstawać może w przypadku występowania
przez radcę prawnego w charakterze wspomagającego. Generalna intencja ustawodawcy jest taka, aby raportowania dokonywał promotor, ewentualnie korzystający.
Raportowanie schematu podatkowego przez wspomagającego jest domknięciem
systemu raportowania i stanowić ma swoistego rodzaju „bezpiecznik”. Obowiązki sprawozdawcze w obrębie MDR po stronie wspomagającego nie będą się aktualizować,
gdy zostanie on poinformowany o numerze schematu podatkowego (NSP) – tzn. w
Zob. s. 37 Objaśnień podatkowych MDR.
Zob. szczególne cechy rozpoznawcze uregulowane w art. 86a § 1 pkt 13 lit. h oraz i Ordynacji
podatkowej, które mogą zostać zrealizowane w sytuacji reorganizacji działalności gospodarczej.
45
Art. 86c § 1 Ordynacji podatkowej.
46
Art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej.
43
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sytuacji, gdy uzgodnienie w stosunku do którego wspomagający świadczy usługi zostało
na wcześniejszym etapie zaraportowane jako schemat podatkowy47. Warto jednak podkreślić, że pojęcie wspomagającego nie jest przejawem wyjścia poza zakres DAC6. Na pojęcie pośrednika (intermediary) zawarte w tej dyrektywie składają się dwie części i polska
definicja wspomagającego jest odzwierciedleniem drugiego akapitu definicji pośrednika
z DAC648, określanego czasami jako service provider (tzn. świadczący usługę). Zgodnie z
ustawową definicją, wspomagającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przy zachowaniu staranności
ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności,
podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia49.
W praktyce definicję tę należy odczytywać łącznie z przepisem regulującym
ewentualne powstanie obowiązku sprawozdawczego po stronie wspomagającego – tj. art. 86d Ordynacji podatkowej. Z uwagi na fakt, że wspomagający, co
do zasady, posiada wiedzę jedynie o pewnym wycinku podejmowanych przez
korzystającego czynności50, zakres jego obowiązków uzależniony jest od tego,
czy wspomagający przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych
przez niego czynności51:
„powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do
którego jest wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy”52,
„dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest
wspomagającym, stanowi schemat podatkowy”53.
W sytuacji, w której wspomagający nabiera wątpliwości w odniesieniu do uzgodnienia, jego obowiązkiem jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni
roboczych od dnia, w którym powziął te wątpliwości, wystąpić z odrębnym pismem
Art. 86d § 1 Ordynacji podatkowej.
Na kwestię tę wskazano na s. 40 Objaśnień podatkowych MDR.
49
Zob. art. 86a § 1 pkt 18 Ordynacji podatkowej.
50
Zob. s. 40 Objaśnień podatkowych MDR.
51
Warto podkreślić, że pewne wskazówki dotyczące ustalania tego czy w konkretnej sytuacji zachowana została należyta staranność oraz przykłady typowych sytuacji, w których
znajdować się może wspomagający zostały bliżej omówione w ramach Objaśnień podatkowych MDR (zob. s. 40-43 tych objaśnień).
52
Przypadek powzięcia przez wspomagającego wątpliwości uregulowany został w art. 86d §
2 Ordynacji podatkowej.
53
Przypadek dostrzeżenia przez wspomagającego schematu podatkowego uregulowany został w art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej.
47

48
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do podmiotu zlecającego mu wykonanie czynności o przekazanie mu pisemnego
oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego.
W sytuacji, gdy wspomagający dostrzega, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, powinien on przekazać informację o tym schemacie podatkowym do Szefa KAS.
Co jednak istotne z perspektywy radcy prawnego, który występować może w charakterze wspomagającego w stosunku do uzgodnienia, które nie zostało dotychczas zaraportowane do Szefa KAS jako schemat podatkowy, a zdaniem jako wspomagającego stanowi taki schemat – obowiązek zaraportowania takiego schematu
wystąpi jedynie w sytuacji, gdy radca prawny zostanie zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jeśli nie dojdzie w takiej sytuacji do zwolnienia
radcy prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej – to podobnie
jak w przypadku niezwolnionego z obowiązku zachowania tej tajemnicy radcy
prawnego działającego w charakterze promotora – powstawać będzie obowiązek
wysłania jedynie zawiadomienia do Szefa KAS o tej sytuacji, bez ujawniania danych
zlecającego wykonanie usług (tj. pliku MDR-2)54.
e. W jaki sposób należy dokonywać raportowania schematów podatkowych
Raportowanie schematów podatkowych prowadzone jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ministerstwo Finansów udostępniło dedykowaną stronę internetową, za pośrednictwem której można tworzyć,
podpisywać i przekazywać informacje o schemacie podatkowym – https://mdr.
mf.gov.pl/#/. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania własnej aplikacji do tworzenia plików MDR, o ile będą one spełniały oficjalny standard (schema xml). Ministerstwo Finansów opublikowało informatyczne informacje techniczne na innej
dedykowanej w tym celu stronie internetowej55.
Stosowany przez polską administrację skarbową schemat xml w celach pozyskiwania
informacji o schematach podatkowych różni się od rozwiązań wymaganych na potrzeby wymiany informacji podatkowych z innymi państwami UE. W polskim rozwiązaniu
umieszczono w ramach schemy xml dodatkowe pola wyboru (tzw. checkboxy), które
umożliwiać mogą KAS filtrowanie lub grupowanie otrzymywanych informacji. Pola te
dotyczą m.in. rodzajów czynności (np. połączenie, podział, wymiana udziałów, zmiana
rezydencji podatkowej), rodzajów transakcji (np. dywidendy, należności licencyjne, odsetki, wartość firmy, strata podatkowa, znaki towarowe) oraz rodzajów podmiotów zaangażowanych w ustalenia (np. fundacja, trust, spółka celowa, oddział, fundusz inwestycyjny).
Stworzona przez Ministerstwo Finansów strona internetowa umożliwia również
wizualizację schemy, co czyni zdecydowanie bardziej czytelnym dany plik, np. przed
podpisaniem przez osobę zobowiązaną do raportowania schematów podatkowych.
Art. 86d § 5 Ordynacji podatkowej.
Zob. materiały udostępnione na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/mdr/
pliki-do-pobrania/ (dostęp 16/05/2021).
54
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Laura Klepacz

Zygmunt Tobor

DON KICHOT
Miguel de Cervantes Saavedra, hiszpański pisarz i dramaturg urodził się
w 1547 roku, w Alcala de Henares, w rodzinie znanego, ale zubożałego
szlachcica (jego dziadek był … prawnikiem). Zmarł 22 kwietnia 1616 roku
w Madrycie (dzień później zmarł W. Szekspir). Choć niewiele wiemy o jego
wykształceniu, to na pewno jednym z najistotniejszych faktów z jego życia
jest odbycie długiej służby wojskowej i udział w Bitwie pod Lepanto (1571),
słynnym morskim starciu z flotą turecką, gdzie wykazał się dużą odwagą. Męstwo przypłacił kalectwem, do końca życia stracił sprawność w lewej ręce.
Przez większość swojego życia pisarz zmagał się z problemami finansowymi,
oskarżony o malwersację spędził kilka lat w więzieniu. Życie Cervantesa było
barwne, obfitowało w wydarzenia radosne i tragiczne. Niektóre z nich opisał
na kartach swoich dzieł literackich. I tak oto w 1605 roku Miguel de Cervantes stworzył słynnego Don Kichota, błędnego rycerza, buntownika, idealistę
pragnącego dobra i sprawiedliwości. Gdy Hiszpan mówi el Libro (Księga) ma
na myśli dzieło Cervantesa.
Bez względu na to czy przeczytaliśmy to słynne dzieło czy też nie, każdy
zapewne słyszał o szalonym rycerzu jeżdżącym na wychudzonej klaczy, który walczył z wiatrakami i o jego rubasznym giermku zwanym Sancho Pansa.
Samotny bohater, nierozumiany przez wszystkich wyrusza w poszukiwaniu
przygód, uczestnicząc w misji walki ze złem. Don Kichot to przedstawiciel
niezbyt zamożnej szlachty, podobnie jak jego twórca, nie jest człowiekiem
zapracowanym, więc skupia całą swoją uwagę na czytaniu romansów rycerskich i pod wpływem ich lektury przeobraża się w błędnego rycerza. Na
damę serca wybiera Dulcyneę, brzydką wieśniaczkę, która widziana oczyma
Don Kichota staje się idealną kobietą.
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Don Kichot mówi sam o sobie „ja wyobrażam sobie, że wszystko co mówię, takie właśnie jest”. Skądś to chyba znamy.
Wszyscy wiemy, że Don Kichot walczył z wiatrakami. Uważna lektura pokazuje, że nie tylko. Niektóre fragmenty powieści wskazują na zmagania z problemami prawnymi, które są aktualne do dzisiaj.
— Wasza wysokość! wielka rzeka rozdziela majątek jednego pana na dwie
części. Proszę jaśnie wielmożnego pana uważnie posłuchać, gdyż kwestia jest
trudna i nader ważna. Na rzece tej stoi most, a na jednym końcu mostu zbudowano szubienicę. Obok znajduje się dom, służący za mieszkanie czterem sędziom,
którzy przestrzegają praw właściciela. Na tablicy, umieszczonej pod szubienicą,
jest taki napis: „Każdy człowiek, przechodzący przez ten most, powinien pod
przysięgą zeznać, skąd i dokąd idzie; jeżeli powie prawdę, przepuścić go, jeżeli
okaże się, że fałszywie przysiągł, powiesić go natychmiast na szubienicy”. Prawo
to było znajome wszystkim. Przechodzący przez most byli zapytywani, kazano
im przysięgać i po sprawdzeniu puszczano na wolność. Pewnego dnia, przechodzący jakiś człowiek przysiągł, że przybywa z pewnego miejsca do tej szubienicy,
aby na niej umrzeć. Sędziowie nie mogli zgodzić się, co czynić mają w tym razie.
Jeżeli go puścimy wolno, mówili, to on krzywoprzysiągł i wedle prawa umrzeć
powinien, lecz jeżeli go powiesimy, to on powiedział prawdę, a w takim razie na
mocy tegoż prawa powinien być wolnym. Otóż przysłano mnie do waszej wysokości, ażebyś raczył rozstrzygnąć tę sprawę. Głos publiczny sławi twoją przenikliwość, dlatego sędziowie oczekują ostatecznie na zdanie waszej wysokości.
— Posłuchaj pan — rzecze Sancho. — Albo ja jestem głupiec, albo tyle jest
powodu prawnego powiesić owego przechodnia, ile uwolnić go zupełnie, a ponieważ bardziej chwalę sędziów za ich łaskawość, niż za surowość, radziłbym
puścić winowajcę. Gdybym umiał pisać, podpisałbym ten wyrok własną moją
ręką. A nie sądźcie, abym to mówił sam z siebie, słyszałem od pana Don Kichota
ostatniej nocy przed przybyciem na to gubernatorstwo moje, że w wątpliwych
wypadkach, sędzia głosu miłosierdzia raczej niż surowości prawa słuchać powinien, i dzięki niech będą Bogu, że w tak stosownej okoliczności przypomniał mi te
słowa zacnego rycerza. 1
Ta krótka opowiastka dotyka wielu fundamentalnych zasad porządku
prawnego. Zwrócimy uwagę tylko na niektóre z nich.
Pierwszą zasadę wyraża łacińska paremia volenti not fit iniuria (chcącemu
nie dzieje się krzywda). W orzecznictwie sądowym pojawia się stosunkowo
często i to w różnych sytuacjach. Oto kilka przykładowych cytatów: „Rozwiązanie takie znajduje uzasadnienie w kluczowej dla systemu prawa cyMiguel de Cervantes Saavedra, Don Kichot z La Manchy, tłumaczenie W. Zakrzewski. wolnelektury.pl. s.346
1

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

33

PRAWO

wilnego zasadzie autonomii woli, której jeden z aspektów wyraża paremia
volenti non fit iniuria. Istotny aspekt tej zasady sprowadza się niekiedy do
trafnej tezy, która ujęta w sposób nieco eufemistyczny głosi, że prawo cywilne nie zakazuje nikomu czynić niemądrze”; „Na możliwość surowszego
ukarania przecież sam od początku godził się, decydując o sprzeciwie bądź
odmowie przyjęcia mandatu. Volenti..”; „skoro pozwany zdecydował się na
zawarcie umowy z tak długim okresem rękojmi, musiał się też liczyć z tym, że
jego odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy ulegnie przedłużeniu w czasie, zgodnie z zasadą volenti…”; „Pozwany zresztą uznał roszczenie
co do zasady wobec czego Sąd zwolniony był z dalszych rozważań w tym
zakresie, ponieważ volenti..”; „O przejęciu sekcji piłki nożnej decydowała wola
przejmującej spółki, która z istoty rzeczy uwzględnia sytuację piłki nożnej
(volenti non fit iniuria)”.
Cytowana zasada doznaje jednak pewnych ograniczeń „Należy również
zauważyć, że bez znaczenia dla wyniku sporu pozostawał fakt, że powodowie wyrazili zgodę na zawarcie umowy kredytu, w której zawarte zostały
kwestionowane zapisy umowne. Jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy zasada volenti non fit iniura ma w prawie umów konsumenckich ograniczone
zastosowanie”.
Przechodzący przez most człowiek przysiągł, że przybywa by umrzeć
na szubienicy. Czy sędziowie rozpatrujący ten przypadek powinni tę wolę
uwzględnić?
Przeciwieństwem zasady „chcącemu nie dzieje się krzywda” jest zasada paternalizmu. Paternalizm w dużym uproszczeniu to narzucenie komuś
ograniczeń wolności w celu realizacji jego dobra. Główne zastrzeżenie co do
paternalizmu polega na naruszeniu podstawowego dobra – możliwości decydowania o swoim postępowaniu, w tym również o swobodnym decydowaniu ku jakim dobrom postępowanie to będzie nakierowane 2. W literaturze
podaje się wiele przykładów działań o charakterze paternalistycznym: nakaz
noszenia kasków ochronnych, zapinania pasów, prawo zmuszające ludzi do
przenoszenia części dochodów na zabezpieczenie socjalne, zakaz hazardu,
pojedynkowania się i wiele innych.
Paternalizm odgrywa również dużą rolę w etyce zawodowej (szczególnie
jest to widoczne w relacji lekarz-pacjent). Jak wygląda ten problem z perspektywy radcy prawnego? „Dla zbudowania modelu relacji prawnik – klient
istotne znaczenie mają dwa kryteria: (1) kto w relacji prawnik – klient dokonuje wyboru strategii działania mającej chronić interesy klienta oraz (2) do kogo
Por. na ten temat P. Łabieniec, Paternalizm w prawie i etyce zawodowej. Filozofia Publiczna
i Edukacja Demokratyczna 2013, z.2, s. 181-195
2
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należy podejmowanie decyzji o charakterze moralnym” 3. Biorąc pod uwagę
te dwa elementy wyróżnia się cztery typy postawy prawnika.
1. Prawnik jako ojciec chrzestny” (the lawyer as godfather) przyjmuje na siebie ciężar podejmowania decyzji w obu obszarach (zarówno w sferze wyboru środków prawnych dla ochrony interesów klienta, jak i w zakresie wyborów
o charakterze moralnym).
2. „Prawnik – najemnik” lub bardziej dosłownie „prawnik – wynajęty rewolwer” (the hired gun) – jak sama nazwa wskazuje – wszelkie decyzje w zakresie
moralności i wyboru środków działania pozostawia klientowi.
3. Prawnik „guru”
4. Prawnik „przyjaciel”4.
W Kodeksie etyki radcy prawnego pewne unormowania z tego zakresu
możemy znaleźć w artykule 28, ust. 5 i 6. W rolę radcy prawnego wpisane jest
pewne minimum paternalizmu.
Kolejne zagadnienie to związanie sędziego tekstem prawnym. Jest to problem wymagający osobnego omówienia. W tym miejscu zwrócimy uwagę tylko
na jeden aspekt. W różnych systemach prawnych przyjmuje się tzw. złotą regułę
wykładni (golden rule of interpretation) która głosi, że sąd może zmodyfikować
znaczenie tekstu prawnego aby uniknąć niedorzeczności. Z drugiej jednak strony
pozwala „przeredagować” przepis prawa i nadać mu znaczenie niezamierzone
przez prawodawcę. Musimy zawsze pamiętać, że jest ona wyjątkiem od dosłownego, literalnego rozumienia tekstu, który musi być odpowiednio uzasadniony.
Ostatni problem dotyczy odpowiedzi na pytanie: co robić w sytuacji, kiedy w dyskursie pojawiają się równoważne argumenty za przeciwstawnymi
rozwiązaniami? Niektóre przepisy nakazują dokonywać rozstrzygnięć „na korzyść”: oskarżonego, podatnika czy konsumenta. Sancho, kierując się naukami
Don Kichota proponuje kierować się miłosierdziem. Czy jest to zawsze dobre
rozwiązanie? Jest to jednak już temat na osobne opracowanie.
W dziele Cervantesa znaleźć można wiele innych wątków prawniczych.
Dla przykładu jeszcze jeden z nich.
List Don Kichota z Manchy do Sancho Pansy, gubernatora wyspy Baratarii.
Nie zabawiaj się wydawaniem codziennym rozkazów, a gdy je wydasz, niech
będą sprawiedliwie i ściśle wykonywane, bo wszak i prawa niewykonywane przestają być prawami. Powiedzą tylko o tych, którzy je tworzyli, że nie mieli siły wprowadzenia ich w wykonanie. Szczególniej też prawa surowe, traktowane lekko, są
w ręku sędziego narodu tym, czym berło w ręku malowanego króla.
Jesteśmy przekonani, że te słowa pozostają dalej aktualne.
P. Łabieniec, Paternalizm…, s. 190
Więcej na ten temat R. Sarkowicz, Amerykańska etyka prawnicza, Kraków 2004; P. Łabieniec,
Paternalizm.., s. 190-191
3
4
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Zagadnienie związków prawa i literatury jest przedmiotem analiz w wielu
krajach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i państwach skandynawskich.
Niektórzy zwracają uwagę na powstanie nowej szkoły w prawoznawstwie:
literackiej teorii prawa (Law and Literature). Również na polskim rynku pojawiły się ostatnio bardzo cenne pozycje z tego zakresu 5. Cytaty z literatury
pojawiają się coraz częściej w orzecznictwie sądowym 6.
Na zakończenie chcemy przytoczyć fragment pięknej Ballady o późnej starości Don Kichota W. Młynarskiego:
Wielka jest Twoja menażeria,
Lecz proszę, dojrzyj nas o Panie,
Gdy nam już po donkiszoteriach,
Przyjdzie spierniczeć i skapcanieć.
Spraw wtedy, boś Ty mądry sternik,
By nas nie trzęsła szajba taka,
By mógł spokojnie każdy piernik,
Obok swojego przejść wiatraka

Por. np. Prawo i Literatura. Parerga. Red. J. Kamień, J. Zajadło, K. Seidler. Gdańsk 2019; Prawo
i Literatura. Szkice. Red. J. Kuisz, M. Wąsowicz, Warszawa 2015.
6
Por. np. G. Maroń, Odwołanie do literatury pięknej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. RPEiS 2019, z.2
5
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Ideologia praw człowieka?
Dr hab. prof. UŚ
Tomasz Kubalica

Ideologie łączą i dzielą ludzi. Choć nie są czymś materialnym, wpływają
na nasze życie, kształtują nasze poglądy, wywołują wojny i sprowadzają pokoje. Mamy z nimi złe skojarzenia historyczne. Jednakże w czasach narodzin
totalnych ideologii, pojawiała się również koncepcja powszechnych i przyrodzonych praw człowieka. Co to oznacza? Czy prawa człowieka są prawami totalnymi, które muszą obowiązywać zawsze i wszędzie? Czym jest ideologia?

Ideologia jest rodzajem światopoglądu, lecz nie każdy światopogląd
jest ideologią. Tak sprawę ujmuje na przykład Józef M. Bocheński, który
podkreśla, że ideologię wyróżnia historiozofia połączona z receptą na zbawienie ludzkości. Owa historiozofia często polega na przekonywaniu do
z góry przyjętej tezy, że wyróżniona grupa społeczna odgrywa przodującą
rolę w dziejach ludzkości. Ideologiami były na przykład komunizm lub narodowy socjalizm.
Marksiści uznawali ideologię za rodzaj nadbudowy nad bazą stosunków
produkcji. Tak rozumiana ideologia nie jest zwykłym światopoglądem, lecz
jest pochodną wobec interesów politycznych wyznającej ją klasy. Jeżeli
dana klasa społeczna w określonym momencie dziejów staje się wyrazicielką całości społeczeństwa, to jej ideologia uzyskuje znaczenie ponadklasowe i powszechnie obowiązujące. Podobnie w narodowym socjalizmie światopogląd wyrażający ducha narodu nie jest ideologicznie neutralny, lecz
stronniczo prezentuje własny interes w walce z innymi o swój Lebensraum.
Choć obie ideologie odrzucały możliwość ideologicznej neutralności
światopoglądów, to krytyczne podejście nakazuje, żeby jednak nie zacierać
tych różnic. Chociaż każdy rozwija swój światopogląd, w którym odbicie
znajdują jego własne doświadczenia i wartości, to wcale nie musi oznaczać,
że uznajemy go za receptę na zbawienie całej ludzkości. Zabobonem jest
uznanie konkretnego światopoglądu za jedyny właściwy. Światopogląd jest
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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poglądem, który człowiek idąc przez życie wyrabia sobie w odniesieniu do
otoczenia (świata) oraz wobec siebie samego. Choć światopogląd jako taki
nie może być wolny od wartościowań, lecz przeciwnie musi zawierać odpowiedzi na pytania egzystencjalne i moralne, to niekoniecznie musi zakładać,
że jest jedynym powszechnie ważnym poglądem na świat.
Bocheński diagnozuje dwa bardzo charakterystyczne, choć wydawałoby
się skrajnie różne zabobony związane z ideologią. Pierwszy dotyczy religii,
a drugi sceptycyzmu. Religia jako światopogląd wyrażający osobisty stosunek
zaufania do Boga, nie ma wiele wspólnego z religijną ideologią mas szczutych na mniejszości społeczne przez zdesperowanych hierarchów kościoła.
Zabobon sceptycyzmu polega zaś na uznaniu nauki, nawet tak ścisłej, jak
logika i matematyka, za ideologię wyrażającą interes określonej grupy społecznej. Jego współczesnymi przejawami są negacjonizm, denializm i teorie
spiskowe. Negacjonizm polega na zaprzeczaniu faktom historycznym, takim jak na przykład holokaust. Denializm odnosi się do nauk przyrodniczych
i polega na zaprzeczaniu faktom naukowo ustalonym, na przykład obserwacjom zmian klimatycznych, złożoności ludzkiej płciowości czy też wreszcie
badaniom uzasadniającym medyczny sens stosowania szczepionek. Zabobony te utożsamiają ideologię ze światopoglądem opartym na ustaleniach
naukowych. Warto zwrócić uwagę, że źródłem tego rodzaju sceptycyzmu
jest częstokroć zabobonne podejście do religii. Wygląda na to, że zabobony
lubią chodzić parami.
Pokrewnym do ideologicznego sceptycyzmu jest – również zdiagnozowany przez Bocheńskiego – zabobon wolności od praw logiki i od faktów,
gdy człowiek w imię tak pojętej wolności sprzeciwia się tyranii natury i logiki. Taki zabobon wolności można poznać po bełkotliwej mowie i jaskrawych
nonsensach.
Odpowiedź na zasadnicze pytanie, czy prawa człowieka są ideologią,
będzie zależała zatem od określenia historiozoficznych zapędów danego
światopoglądu. To znaczy odpowiedzi na pytanie, czy akceptacja praw
człowieka jest właściwą receptą na realizację ostatecznego celu historii.
Nie chodzi tutaj oczywiście o historię praw człowieka, które jako takie pojawiły się w pewnym momencie i podlegają historycznym przemianom,
lecz raczej o przyjmowane przez nie założenia dotyczące rozwoju osoby
i społeczeństwa.
Zalążek współczesnej koncepcji praw człowieka znajdujemy w filozofii
Immanuela Kanta, który w rozprawie Ku wieczystemu pokojowi pisze – w kontekście dyskusji na temat relacji między moralnością a polityką – że „prawo
człowieka musi zostać uznane za święte, chociażby panującą władzę miało
to kosztować bardzo wiele poświęcenia”. Choć jest to chyba jedyne miejsce
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w pracach Kanta, w którym pada wyrażenie „prawo człowieka”, to jednak wyraźnie zostaje podkreślona jego niezależność od stosunków politycznych.
Dalsze dookreślenie wolnościowych treści praw człowieka znaleźć można w Metafizyce moralności, gdzie ujmuje on stosunek prawa wobec wolności. Dla niego zgodne z prawem jest „każde działanie, jeśli może ono
współistnieć z wolnością każdego [innego] zgodnie z pewną ogólną normą lub jeśli stosownie do jego maksymy wolność woli każdego [człowieka]
może współistnieć z wolnością każdego [innego] zgodnie z pewną ogólną
normą.” Chronione prawem granice naszej wolności wyznacza zatem wolność innych osób. W tym zakresie prawo zgodnie z zasadami rozumu praktycznego rozgranicza zakresy wolności jednostek. Tak rozumiane prawo do
wolności jest wrodzone, gdyż przysługuje człowiekowi na mocy jego człowieczeństwa. Tym samym w poglądach Kanta znaleźć można dwa istotne
elementy współczesnej koncepcji praw człowieka: wrodzoność (naturalność) i powszechność.
U podstaw koncepcji praw człowieka leży uznanie, że określone prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od statusu społecznego
lub politycznego. Herbert L.A. Hart zwraca uwagę na to, że człowiek jako
podmiot praw człowieka może sam decydować, czy i w jaki sposób bronić
swoich praw, a w szczególności sam może interpretować obowiązki z nich
wynikające. Prawa człowieka nie są żadnym przywilejem wynikającym
z członkostwa w danej wspólnocie.
Hart w eseju Are There Any Natural Rights? uzasadnia przekonanie, że da
się uznać istnienie przynajmniej jednego naturalnego prawa, jakim jest równe prawo do wolności. To prawo oznacza, że po pierwsze każdy ma prawo
do życia w sposób wolny od przymusu i ograniczeń ze strony innych ludzi
(z wyjątkiem powstrzymywania przymusu lub ograniczeń), a po drugie, że
człowiek ma swobodę podejmowania wszelkich działań, które nie są przymusem lub ograniczeniem swobody innych osób.
Patrząc z szerszej perspektywy, Hart rozróżnia prawa szczególne i ogólne. Prawa szczególne zależą od stosunków społecznych i politycznych. Wynikają one z umów, przyrzeczeń i deliktów oraz praw regulujących ustrój
polityczny. Prawa ogólne, do których należą właśnie prawa człowieka, wynikają z powszechnego i równego prawa do wolności. Prawa człowieka są
prawami moralnymi, gdyż wyrażają w sposób prawny podstawowe zasady
moralności i jako normy prawne dają możliwość dochodzenia wywiedzionych z nich roszczeń.
W przeciwieństwie do ideologii, która wyróżnia określoną grupę społeczną, prawa człowieka są powszechne, przyrodzone (naturalne), niezbywalne, nienaruszalne i niepodzielne. To oznacza, że przysługują każdemu
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niezależnie od jego kondycji psychofizycznej oraz wszędzie, czyli niezależnie od kultury, do jakiej należy. Warunkiem uzyskania praw człowieka
jest bycie człowiekiem. W tym miejscu może jednak dochodzić do nieporozumień. Głównym źródłem zabobonów jest centralne pojęcie człowieka,
które wyznacza całe spektrum możliwych znaczeń od indywidualistycznego rozumienia człowieka jako osoby do człowieka jako jednostki ludzkiej
podporządkowanej zbiorowości. Historia praw człowieka utożsamia je z indywidualnym prawem do wolności, lecz wolność od przymusu może być
nadinterpretowana jako wolność większościowej grupy od przymusu przestrzegania praw indywiduum lub mniejszości. Takie przewrotne rozumienie
pojawia się, gdy większość – choćby demokratycznie – przymusza mniejszość do dostosowania się do zideologizowanego światopoglądu większościowego. Taki tyraniczny demokratyzm to kolejny zabobon bezwzględnej
wolności politycznej, która nie zna żadnych granic. W tym miejscu wracamy
do Kantowskich źródeł prawa do wolności, którego granicę wyznacza wolność innych. To jednak nie usuwa wszystkich wątpliwości. W tym miejscu
można zadać pytanie, jak prawa mogą być wrodzone, skoro istniały i istnieją
społeczeństwa ludzkie, które ich nie zapisały w swoich prawach. Czy są to
społeczeństwa nieludzkie? Czy może ludzie tych społeczeństw nie byli lub
nie są świadomi prawa do wolności?
Warto przeczytać:
J.M. Bocheński, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1994.
H.L.A. Hart, Are There Any Natural Rights?, „The Philosophical Review”, 1955,
t.64, nr 2, s. 175–191.
I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, [w:] Dzieła zebrane. Pisma po roku 1781,
tłum. M. Żelazny, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, t. 6, s. 331–374.
I. Kant, Metafizyka moralności, [w:] Dzieła zebrane. Religia w obrębie samego rozumu. Spór fakultetów. Metafizyka moralności, tłum. W. Galewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, t. 5, s. 289–624.
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

ANTYINTELEKTUALIZM





„Dzisiaj wielu ludzi zamyka uszy na przemówienia,
ale otwiera oczy na przykład”.
Andrea Bocelli1

Ten tekst miał być zupełnie inny – chciałem zająć się w nim koincydencją, związkiem przyczynowym i synchronicznością ale ponieważ mógłbym
zasłużyć sobie na miano „intelektualnego snoba” postanowiłem podjąć rozważania dotyczące właśnie tego epitetu.
Kilka dni temu publicystka określana jako lewicowa aktywistka (tak na
marginesie – nigdy nie słyszałem o prawicowych aktywistkach względnie
aktywistach, być może wystarczyłoby samo określenie „aktywistka”?), której
nazwisko przemilczę, z wrodzonej delikatności, w programie jednej za stacji
telewizyjnych wypowiedziała się tak: „Snobizm na czytanie wyrządził wiele
złego. – Mamy dwa kierunki. Jeden jest snobistyczny, »nie jestem statystycznym Polakiem, czytam książki«. Ale co jest złego w byciu Polką lub Polakiem
jak wszyscy inni? To wykluczające.”2 Wypowiedź ta krócej i w sposób bardziej
jasny, na antenie pewnej telewizji, została skomentowana, że „snobizm na
książki” jest wykluczający wobec tych, których nie stać na czytanie 3. Pojawiają się tu zatem dwa problemy: niemożność dotarcia do książki oraz czytanie
książek jako snobizm.4
Przyjrzyjmy się temu bliżej.
Każdy z nas przynajmniej w pewnym okresie swojego życia miał potrzebę, a nawet głód poznania. Aby ją zaspokoić rozpoczynał poszukiwanie wiedzy, co najłatwiej można zrobić czytając książki.
Andrea Bocelli (ur. 22 września 1958 w Lajatico) – włoski śpiewak, tenor, kompozytor, autor
piosenek, producent muzyczny. Absolwent prawa! Od 12. roku życia niewidomy.
2
Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/maja-stasko-spor-snobizm-czytelnictwo
3
Ib.
4
Niestety, nie jest to pogląd odosobniony, choć tu jest przedstawiony ostro i wyraźnie.
1
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Z gruntu fałszywe jest stwierdzenie, iż w obecnych czasach czytanie „odeszło do lamusa”, bo przecież mamy sieć Internet, gdzie można znaleźć wszystko.
Ale przecież wartościowe teksty mamy możliwość – nawet w Internecie – przeczytać, bo przecież nie wystarczy tu obejrzeć prześmiewczego filmiku czy powiązaną tematycznie kolekcję memów. Powszechnie wiadomo, iż coraz więcej
książek posiada wersje elektroniczne – obecnie jest to w granicach 90%. Wzrasta też sprzedaż e-booków. Sam posiadam czytnik e-booków, ale korzystam
z niego w ograniczonym zakresie – o wiele bardziej mi odpowiada czytanie
książek w „analogowej”, tj. tradycyjnej, papierowej wersji. Może to kwestia przyzwyczajenia, ale lubię zapach „nowej” książki…
Argumentacja, że książki są drogie a więc dostępne tylko „elitom” nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością – biblioteki przecież, poza nielicznymi wyjątkami, są bezpłatne i książka jest dostępna dla każdego. Z niektórymi opracowaniami/
dziełami można zapoznać się co prawda tylko w czytelni biblioteki, ale w dalszym
ciągu usługa ta jest bezpłatna!
Czy „snobizm5 na czytanie” jest szkodliwy? Czy istniejąca w nas potrzeba zaimponowania innym ludziom swoją wiedzą, oczytaniem jest naganna? W 1929 r.
Stefan Żeromski wydał niewielkie opracowanie (191 stron) „Snobizm i postęp”,6
w którym za snoba uznaje osobę, przesadnie przywiązującą wagę do aktualnie
panujących mód (w tym także w ubiorze). Człowiek taki, zdaniem autora, pozuje na
jakiś autorytet w wybranej dziedzinie, niekoniecznie mając o tym pojęcie. Modelem
(pierwowzorem) dla współczesnych snobów, byli, zdaniem Żeromskiego, studenci
(żacy) pochodzący z rodzin kupieckich, żeglarskich i wiejskich, którzy za pomocą
machiny uniwersyteckiej usiłowali zrobić szybką karierę, pnąc się zawodowo coraz
wyżej i wyżej, zdobywając kolejne naukowe nobilitacje.7 Żeromski dotyka także
środowiska artystycznego, dla którego istotą snobizmu jest naśladownictwo aktualnych, modnych stylów, jednak, jego zdaniem, naśladowcy winni dążyć do
tego, by prześcignąć swoich mistrzów. Każdy ma potrzebę naśladownictwa, jest to
wrodzona cecha natury ludzkiej. Jednym z najciekawszych stwierdzeń autora jest
Istnieje powszechne, lecz mylne przekonanie, iż wyraz „snob”, zaadaptowany z języka angielskiego, oryginalnie pochodzi od łacińskiego skrótu, który był stosowany w XVIII i XIX wieku na
angielskich uniwersytetach dla odróżnienia studentów posiadających tytuł szlachecki od tych,
którzy go nie posiadali: S. Nob. = sine nobilitate = bez szlachectwa (sine – bez, nobilitas – szlachectwo), a w wyniku dalszej ewolucji terminu dziś za snoba uważa się kogoś, kto naśladuje klasę
społeczną wyższą od swojej. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Snobizm
6
Od 2011 roku książka funkcjonuje w formie e-booka. Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka. Format: EPUB, MOBI.
7
Skutkowało to często nadaniem tytułu szlacheckiego „za osiągnięcia” takim osobom. Przykładowo w Wielkiej Brytanii tytuł para otrzymują sędziowie Sądu Najwyższego Zjednoczonego
Królestwa (kiedyś – do 2009 r. funkcję sądu najwyższego pełniła Izba Lordów), podobnie jak kawalerowie określonych orderów.
5
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jednak sformułowanie zasady: im kultura jest niższa, tym naśladownictwo jest
bardziej popularne. Dopiero na wyższym poziomie rozwoju kulturalnego czy cywilizacyjnego powstaje potrzeba tworzenia własnych oryginalnych dzieł.
Podsumowując swoje rozważania, Żeromski nadaje snobizmowi wartość pozytywną: „Snobizm nasyca nową treścią jałowe pustki, zakamarki, schowki, dziury, wypełnia nową bądź co bądź modą najobskurniejsze podwórka barbarzyństwa, oświeca
zapadłe ścieżki i drożyny banalności, stroi najostatniejszą parafiańszczyznę w szateczki
inne, niż przedtem nosiła, aż do odwołania przez obrzydzenie powszechne i wybuch
nowego naśladownictwa”.
Obok snobizmu np. w modzie często mówi się o dandyzmie. Jak więc odróżnić
snoba od dandysa? Ktoś ładnie i obrazowo to określił8: „Snob posiada sforę psów
gończych do polowań, a dandys ma również taką sforę, ale tym psom obcina ogony”.
Interesujące wydaje się być to, że, zarówno komuniści jak i socjaliści wielką wagę
przykładali do zdobywania wiedzy przez młode pokolenia (likwidacja analfabetyzmu,
„punkty za pochodzenie” przyznawane kandydatom na studia). Można więc powiedzieć, że promowali snobizm na zdobywanie wiedzy, a więc także na czytanie. Miał
temu także służyć rozwój czytelnictwa, co ułatwiała sieć bezpłatnych bibliotek. Jak
się jednak okazuje obecni aktywiści/aktywistki lewicowe zaprzeczają tym tradycyjnym dogmatom propagując odejście od czytelnictwa, czyli snobizm na niewiedzę.
Trudno to zrozumieć, chyba że chodzi o to, aby obywatele nie czytali „nieodpowiednich” książek. To jednak w historii już też było... Ale oprócz literatury istnieją przecież
filmy, sztuki teatralne, opery itp. Trudno w to uwierzyć, ale wydaje się, że snobizm na
nie – czytanie książek obejmowałby także i te wytwory myśli ludzkiej …
Osoby „nieczytające” podlegają wykluczeniu społecznemu, czyli nie mogą brać
udziału w wielu ważnych aspektach życia społecznego. Marginalizacja, tj. wykluczenie społeczne ma miejsce gdy: dana osoba jest członkiem określonego społeczeństwa i nie może uczestniczyć z przyczyn od niej niezależnych w niektórych
aspektach życia społecznego pomimo, że chce w nich uczestniczyć. Ponieważ odrzucenie czytania w naszym społeczeństwie, jak wykazano wyżej, nie jest skutkiem
ubóstwa (istnieje sieć bezpłatnych bibliotek publicznych), czy zakazów (czytanie
nie jest czynem nagannym społecznie), to odrzucenie „czytania” jest świadomym
wyborem jednostki. Tym samym kultura czytania staje się kulturą obcą i zachodzi
zjawisko akulturacji. Mamy więc dwa wzorce kulturowe „czytających” i „nieczytających” – i ten drugi wzorzec jest, zdaniem niektórych osób, wzorcem, któremu
inni mają się podporządkować. „Czytający” winni się więc zaadoptować kulturowo
„nieczytających” …
Jak więc temu możemy przeciwdziałać, jak przekazywać wiedzę innym osobom i następnym pokoleniom?
8

Niestety nie pamiętam kto.
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Myślę, że jednym z „rozsądnych rozwiązań” nawiązującym do motta mojego tekstu, byłoby zwrócenie się ku kulturze obrazkowej, np. ku komiksowi. I choć trudno to sobie wyobrazić dzisiaj, należałoby zapewne najpierw
tworzyć historie obrazkowe z dodanym tekstem, stopniowo jednak dążąc
do jego eliminacji tak, aby ograniczyć się do samego obrazka. Szanowne
Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy wyobraźcie sobie kodeks cywilny wydany w formie komiksu albo np. kodeks postępowania cywilnego? Niewątpliwie wielkim bestsellerem byłby kodeks karny w wersji komiksowej, podobnie jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych! Po co mamy
zawracać sobie głowę tekstem skoro mamy komiks! Idąc dalej można by
wprowadzić zasadę, iż orzeczenia sądowe (wraz z uzasadnieniami) byłyby
wydawane w formie komiksu czy historyjki obrazkowej (bez tekstu). Gdyby
taki obrazkowy świat, w szeroko pojętym prawie, wprowadzić w życie to
tak pozew, jak i apelacja musiałyby być również narysowane. Wiem, że nie
wszyscy mają talent plastyczny, ale z pewnością pojawiłyby się programy
komputerowe do pisania obrazkowego. Może nasza myśl nie byłaby wyrażona precyzyjnie, ale za to pozornie byłoby wesoło…
Chciałbym wyraźnie tu zaznaczyć, że zastrzegam sobie wszelkie prawa do przedstawionego wyżej pomysłu, bowiem nikt dotychczas na to
nie wpadł, a jest to moim zdaniem przyszłość nowej komunikacji społecznej i międzyludzkiej!!! Być może Redaktor Naczelny podejmie próbę wraz
z uzdolnionymi plastycznie członkami redakcji wydania kolejnego numeru
w formie obrazkowej, a przynajmniej pokaże to na jakimś przykładzie?
Ponownie nawiązując do motta dzisiejszego tekstu, można by powiedzieć, że skoro dzisiaj wiele osób zamyka się na słowo, a otwiera na przekaz
obrazu, to przyszłość ludzkości nie rysuje się w jasnych barwach. Chyba, że
przechodząc na pismo obrazkowe wejdziemy w spiralę czasu (a może koła)
i wtedy ktoś wynajdzie alfabet, a wówczas … wszystko zacznie się od nowa.
Aleksander Chmiel
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r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Zastanawiam się nad tematem kolejnego artykułu, do którego napisania przypomina mi jak zawsze Redaktor Naczelny, przeanalizowałem treść
skarg wpływających do Izby i zwróciłem uwagę na często pojawiający się
w tych skargach zarzut oparty o treść
art. 38 Kodeks Etyki Radcy Prawnego
(dalej zwanym KERP)
Art. 38 KERP dotyczy wolności słowa
i mowie i w piśmie przy wykonywaniu
czynności zawodowych, a więc poza
jego zasięgiem są słowa użyte w mowie i piśmie w życiu prywatnym. (zastosowanie może mieć art. 11 KERP).
Najczęściej skargi tego typu są składane przez drugą stronę procesu, pragnącą w ten sposób albo ograniczyć
aktywność zawodową pełnomocnika
strony przeciwnej, albo co najmniej
ograniczyć jego aktywność. Z treści
tych skarg wynika, że stanowisko strony procesowej, jej działania i zaniechania utożsamiane są najczęściej z osobą
pełnomocnika. Stawia się pełnomocnikowi zarzuty, które wprost dotyczą
jego mandanta, ale według skarżącego
za te działania powinien ponosić odpowiedzialność pełnomocnik.

Przy rozpoznawaniu tych skarg
rzecznicy mają na uwadze wyżej
wymienione okoliczności i oceniają
te skargi między innymi przez pryzmat podstawy ich sporządzenia.
Część tych skarg jest jednak uzasadniona.
Jakie są przykłady uzasadnionych
skarg.
– art. 38 ust. 5 KERP nakazuje zachować radcy prawnemu
w swoich wystąpieniach zawodowych umiar i takt.
Czy wymogi te spełnia zawarte
w piśmie procesowym stwierdzenie, że np. dla zrozumienia mojego wywodu wystarczy elementarna wiedza z zakresu matematyki,
którą powinien mieć każdy już po
skończeniu czterech klas podstawowych?
Zapis ten sugeruje, że osoba czytająca pismo procesowe nie posiadła tej wiedzy. Czy wywody zawarte
w piśmie procesowym, że twierdzenia strony są niewiarygodne bowiem jej sposób ubierania się (i tu
opisany) świadczy w sposób oczywisty o jej niewiarygodności.
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Wypowiedzi tego typu należy ocenić jako popełnienie deliktu dyscyplinarnego polegającego na niezachowaniu umiaru czy też taktu.
– art. 38 ust. 3 ERP stwierdza że
nie można podawać świadomie informacji nieprawdziwych.
Czy więc użycie w piśmie procesowych słów, że przeciwnik był wielokrotnie karany za przestępstwa przez
różne sądy w sytuacji, gdy radca prawny nie dysponuje żadnym dowodem
potwierdzającym tę tezę, a twierdzi
że informację taką uzyskał od swego
klienta, zasługuje na aprobatę?
Wprawdzie art. 38 ust. 3 KERP
stwierdza, że radca prawny nie odpowiada za zgodność z prawdą informacji uzyskanych od klienta, ale
czy postawienie tak daleko idącego
stwierdzenia (wielokrotnie karany),
tylko i wyłącznie na podstawie niezweryfikowanych stwierdzeń swojego klienta może ekskulpować radcę
prawnego – moim zdaniem jest co
najmniej wątpliwe.
– art. 38 ust.1 KERP stwierdza,
że wolność słowa w mowie i piśmie
jest ograniczona przepisami prawa
i rzeczową potrzebą.
Czy więc zawarcie w piśmie procesowym sporządzonym np. w postępo-
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waniu o zasiedzenie rzeczową potrzebą było zamieszczenie stwierdzenia,
że przeciwnik procesowy nie płaci alimentów, do których zobowiązany jest
prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kolokwialnie mówiąc:,,co ma piernik do wiatraka”?
Tego typu informacja nie jest sądowi potrzebna do merytorycznej
oceny wniosku o zasiedzenie. Zmierza
do podświadomej negatywnej oceny
strony przeciwnej.
Czy w procesie o zapłatę wystawionej faktury potrzebne są informację
o nieporozumieniach między wspólnikami pozwanej spółki z o. o., nawet jeśli
są niekwestionowane przez zarząd pozwanej spółki – moim zdaniem nie.
Oczywiście pamiętać musimy,
o czym już kilkakrotnie pisałem, o bezwzględnym zakazie grożenia odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną (art 38 ust. 2 KERP).
Mam nadzieje, że PT Czytelnicy zrozumieją przesłanki odpowiedzialności za delikty dyscyplinarne przewidziane w art. 38
KERP i przedstawione wyżej przykłady pomogą w takim formułowaniu pism procesowych, że próby skutecznego sformułowania zarzutów przeciw radcy prawnemu
przez skarżących okażą się nieudolne.
Wojciech Kubisa

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

r. pr. Borysław Madeja
Przewodniczący Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego

W sprawie, którą pozwolę sobie
dziś przedstawić, radca prawny X
został obwiniony o to, że w toczącym się przed sądem postępowaniu
o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
złożył wniosek dowodowy o przesłuchanie w charakterze świadka adwokata Y, który na tym zgromadzeniu
reprezentował – jako pełnomocnik
– wspólnika będącego powodem.
Zeznania świadka miały dotyczyć
przebiegu zgromadzenia, w tym zdarzeń, które w ocenie powoda uzasadniały żądanie pozwu.
Określony w art. 3 ust. 3 ustawy
o radcach prawnych oraz w art. 6
ust. 1 Prawa o adwokaturze nakaz
zachowania – odpowiednio przez
radcę prawnego i adwokata – w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem
pomocy prawnej, jest jednym z fundamentalnych obowiązków osoby
wykonującej zawód radcy prawnego
i adwokata. Bez jego restrykcyjnego przestrzegania nie jest możliwe
zapewnienie, aby zawody te pozo-

stawały zawodami zaufania publicznego respektującymi ideały i obowiązki etyczne oraz aby stanowiły jedną
z gwarancji poszanowania prawa.
Zarówno ustawodawca, jak i organy stanowiące samorządów radców
prawnych i adwokatów przywiązują w związku z tym wielką wagę do
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Świadczy o tym w pierwszym rzędzie system przepisów prawa mających tę tajemnicę chronić,
w tym między innymi:
art. 3 ust. 4 ustawy o radcach prawnych i art. 6 ust. 3 Prawa o adwokaturze, które stanowią, że radca prawny
i adwokat nie może być zwolniony
z obowiązku zachowania tajemnicy
zawodowej co do faktów, o których
dowiedział się udzielając pomocy
prawnej lub prowadząc sprawę,
art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, według którego osoby
obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy
prawnego, doradcy podatkowego,
lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii
Generalnej, mogą być w postępowa-
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niu karnym przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra
wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, przy czym
w postępowaniu przygotowawczym
w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje
sąd, na postanowienie którego przysługuje zażalenie,
art. 261 Kodeksu postępowania
cywilnego, zgodnie z którym świadek
może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem
istotnej tajemnicy zawodowej.
Regulacje zawarte w powołanych
przepisach znajdują dopełnienie
i rozwinięcie w postanowieniach
działu III rozdziału 1 Kodeksu Etyki
Radcy Prawnego oraz § 19 Zbioru
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności
Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), wśród których należy wskazać
istotny dla przedmiotu omawianej
sprawy art. 20 KERP. Stanowi on,
że radca prawny nie może zgłaszać
wniosku dowodowego o przesłuchanie w charakterze świadka innego radcy prawnego lub innej osoby, z którą
radca prawny może na podstawie
przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód, dla ustalenia okoliczności objętych ich obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej. Celem
tego przepisu jest zabezpieczenie
możliwości realizowania obowiązku
zachowania tajemnicy zawodowej
przez innych radców prawnych oraz
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w szczególności adwokatów. Naruszenie przez radcę prawnego zakazu sformułowanego w art. 20 KERP
w każdym przypadku stanowi poważne przewinienie dyscyplinarne.
Jego następstwa nie ograniczają się
bowiem do postawienia innego radcy prawnego lub adwokata w trudnej
sytuacji, w której musi on sam przystąpić do ochrony tajemnicy powierzonych mu informacji. Przewinienie
to zagraża utratą zaufania wszystkich
tych, którzy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i normy etyczne
wiążące radców prawnych i adwokatów postrzegają ich jako piastunów
tajemnicy informacji powziętych
w związku z wykonywaniem przez
nich zawodu, nazwanego – w szczególności właśnie dlatego – zawodem
zaufania publicznego. Zagraża tym
samym obniżeniem prestiżu zawodu
w opinii społeczeństwa oraz sądów
i innych organów stosujących prawo.
W toku dochodzenia obwiniony
radca prawny X wyjaśnił, że przyczyną zgłoszenia przez niego wniosku
o przesłuchanie adwokata Y był fakt,
że sam tenże adwokat złożył pisemne oświadczenie skierowane do sądu
rozpoznającego sprawę, w którym
szczegółowo opisał przebieg zgromadzenia wspólników, w tym fakty
mające przemawiać za zasadnością
powództwa. Według obwinionego
nie naruszył on zakazu zawartego
w art. 20 KERP, gdyż zeznania adwokata Y miały tylko potwierdzić informacje, które ujawnił on już wcześniej
w pisemnym oświadczeniu.

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

Rzecznik Dyscyplinarny skierował
jednak do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie. Nie
podzielił bowiem zapatrywania radcy
prawnego X, że skoro adwokat Y sam
ujawnił informacje objęte tajemnicą
zawodową, to wniosek o powtórzenie tych informacji jest dopuszczalny.
Rzecznik Dyscyplinarny stanął tym
samym na słusznym stanowisku, że
osoba związana tajemnicą informacji
– tak jak w tym przypadku adwokat
Y – nie jest tych informacji dysponentem. Osoba ta nie posiada uprawnienia do decydowania czy, kiedy i komu
informacje takie może ujawnić. Nakaz zachowania tajemnicy zawodowej jest bezwzględny i nawet osoba,
która powierzyła radcy prawnemu
lub adwokatowi informacje objęte
tajemnicą, nie może go z tego nakazu zwolnić. To, że adwokat Y ujawnił
takie informacje w swoim oświadczeniu, nie uprawniało obwinionego
radcy prawnego X do „współuczestnictwa” w tym ujawnieniu.
Sprawa wydawała się na pierwszy
rzut oka oczywista. W toku postępowania przed Sądem przybrała jednak
nieoczekiwany obrót.
Analiza udostępnionych Sądowi akt postępowania toczącego się
w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wykazała, że przebieg
zgromadzenia wspólników został
utrwalony za pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk. Sąd przesłuchał całe, ponad godzinne nagranie.
Z zarejestrowanych wypowiedzi adwokata Y wynikało, że funkcja peł-

nomocnika wspólnika nie była przez
niego pełniona w ramach wykonywania zawodu adwokata. Na początku zgromadzenia adwokat Y stwierdza: „jestem adwokatem, ale tutaj nie
działam jako adwokat, tylko jako pełnomocnik wspólnika w trybie przepisów KSH”. Po głosowaniu nad jedną
z uchwał padają inne znamienne słowa adwokata Y: „będę w tej sprawie
zeznawał w trakcie postępowania
sądowego”. W świetle tych faktów za
tezą o pozazawodowym charakterze
działania adwokata Y na zgromadzeniu przemawiała także treść pełnomocnictwa udzielonego mu przez
wspólnika, która nie zawierała żadnej
informacji o tym, że wykonuje on zawód adwokata lub że w granicach
umocowania działa jako adwokat.
Informacja taka nie znalazła się także
w treści protokołu zgromadzenia.
W tym stanie rzeczy Sąd doszedł
do przekonania, że zachowanie obwinionego radcy prawnego X, polegające na złożeniu wniosku dowodowego o przesłuchanie świadka
adwokata Y na okoliczność przebiegu
zgromadzenia, nie wyczerpało znamienia strony przedmiotowej przewinienia dyscyplinarnego z art. 20
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w postaci objęcia tym wnioskiem dowodowym okoliczności podlegających
obowiązkowi dochowania tajemnicy
zawodowej. Postępowanie dowodowe wykazało bowiem w ocenie Sądu,
że czynności dokonywane przez adwokata Y oraz powzięte przez niego
w toku tych czynności informacje nie
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pozostawały w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.
Sąd wskazał przy tym, że ochrona
tajemnicy zawodowej przewidziana
w art. 20 KERP w zw. z art. 6 ust. 1
Prawa o adwokaturze ma charakter
przedmiotowy, a nie podmiotowy.
Nie jest zatem zabronione samo
powołanie przez radcę prawnego
na świadka osoby wykonującej zawód adwokata. Złamanie zakazu
określonego w tym przepisie następuje dopiero wówczas, gdy radca
prawny wnioskuje o to, aby świadek
będący adwokatem zeznawał na
okoliczności objęte obowiązkiem
dochowania przez tego adwokata
tajemnicy zawodowej. Ponieważ
w stanie faktycznym rozpatrywanej
sprawy nie miało to miejsca, przewinienie dyscyplinarne nie zostało
przez obwinionego popełnione.
Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie Sądu okazało się zbieżne
z oceną ujawnionego na rozprawach
materiału dowodowego dokonaną
przez Rzecznika Dyscyplinarnego.
Po zamknięciu przewodu sądowego
Rzecznik Dyscyplinarny złożył bo-
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wiem wniosek o uniewinnienie obwinionego, czym dał wyraz swojego
obiektywizmu i praktycznego zastosowania zasady wyrażonej w art. 4
Kodeksu postępowania karnego.
Na przestrzeni wielu ostatnich
lat jest to jednak jedyny przypadek, w którym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny naszej Izby wydał orzeczenie uniewinniające w sprawie
dotyczącej naruszenia przez radcę
prawnego tajemnicy zawodowej.
Można wprawdzie powiedzieć, że
na wokandę OSD spraw takich nie
trafia wiele, np. w roku 2020 było
ich cztery, w roku 2019 trzy, w roku
2018 jedna. Pamiętajmy jednak, że
każde naruszenie przepisów i zasad
etyki określających obowiązki w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej to poważny cios dla zaufania
publicznego do naszego zawodu.
Dbajmy więc o zachowanie tajemnicy powierzonych nam informacji
i życzmy sobie, aby w kolejnych latach wpływ spraw tego rodzaju do
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego był zerowy.
Borysław Madeja
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...świat w którym żyjemy, jest tylko
jednym z gigantycznej liczby wielu nieznanych nam wszechświatów…
Prof. Howard Wiseman
Griffith University
Współistnienie wielu światów to nie
science fiction, one tu są, obok nas, nieprzenikalne wzajemnie jak się wydaje,
choć wielu fizyków uważało i uważa
inaczej. Bodaj pierwszym, który zaproponował istnienie alternatywnych rzeczywistości był Erwin Schrödinger (ten od
„kota Schrödingera”), ale największy kłopot współczesnym fizykom i kosmologom sprawił Hugh Everett III (1930-1982),
amerykański fizyk, który opracował
kwantową teorię wielu światów. Uczony
ten, wypalający trzy paczki papierosów
dziennie, a jest to miara inteligencji, nie
mówcie mi, że nie – na serwetce podczas
alkoholowej imprezy w Princeton wyprowadził wzór na istnienie wielu rzeczywistości, wykazując, że każdy stan superpozycji jest jednakowo realny, tyle że zdarza
się w innym, równoległym wszechświecie. Nie będę objaśniał czytelnikom wywodu Everetta, bo i tak żaden prawnik
nie jest w stanie tego zrozumieć, nawet ja
(jedna paczka papierosów dziennie), niemniej już zwyczajny ogląd rzeczywistości
prowadzi do wniosku, że Everett miał rację, choć prekursorem koncepcji był bez
wątpienia Jonathan Swift opisujący wędrówki swojego bohatera (Guliwera) do
różnych równoległych światów. Ponieważ zgodnie z powyższą teorią Guliwer
nadal żyje, tyle że w innym ze światów,
dołożyliśmy wszelkich starań, by uzyskać
jego najnowszą relację.

Otóż z relacji Guliwera wynika, że
współistniejemy obok świata, w którym – powiedzmy to sobie – zwyczajna, współczesna nam organizacja
terytorialno-plemienna została opanowana przez przybyłą z mroków średniowiecza hordę barbarzyńców (pamiętamy, że w równoległych światach
jest to możliwe), która wręcz wchłonęła
państwo przekształcając zasady jego
funkcjonowania według wzorów mafijnych. Zachowując pozór istnienia
podstawowych instytucji obsadziła
je swoimi żołnierzami i ukształtowała
w taki sposób, że przestały one działać
w ogóle albo generują iluzję dotychczasowego ustroju w rzeczywistości
działając według wskazań capo di tutti capi. W krótkim czasie złamali każde
prawo, każdą zasadę i każdy dobry
obyczaj, jak to z najeźdźcami od czasów Attyli bywa: niesie ich przemoc,
oszustwo i fałsz. Inna sprawa, że najazd
nie spotkał się z dalej idącym oporem
miejscowej ludności, ten nawet po latach destrukcji jest iluzoryczny; nieliczne protesty gromadzą garstkę uczestników, coraz słabiej orientujących się
co z tego ma wyniknąć. Władza w tym
państwie sprawowana jest za pośrednictwem łajdaków różnej maści, zwanych sasinadami oraz kapłanów miejscowego Kościoła Autokefalicznego
Boga Mamony. Należący do lepszego
sortu mają się dobrze: dla obdarzonego boską aurą Świętego Aferała zmienia się kodeksy, by wycofać z sądu akt
oskarżenia albo – gdy sasinad od zdrowia malwersuje pieniądze – w te pędy
uchwala się przepis zwalniający go
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od wszelkiej karnej odpowiedzialności. Taka sprawność władzy budzi powszechny podziw ludu i uwielbienie.
W państwie tym nadal działają sądy
i trybunały, ale jak się rzekło jedyna
słuszna treść wyroków przemycana jest
kuchennymi drzwiami, oporni sędziowie zaś, niedobitki ancien régime, stosujący dawne prawo ścigani są przez
hunwejbinów nowego ładu i sądy
specjalne. Wśród ludu rozprzestrzeniają się różne kulty, oczywiście kult szefa
szefów stoi na pierwszym miejscu, ale
krzewiony jest również kult morderców starców kobiet i dzieci, występujących w roli bohaterskich żołnierzy
(chociaż wyklętych) albo kult wolności
od prawdy, głoszony przez Goebbelsa
Wtórego. Największą atencją jednak
cieszy się kult chamstwa, kłamstwa,
złodziejstwa i rodziny na swoim. Zdumiewające jest to, że do tego świata
nie docierają żadne sygnały z zewnątrz,
jego mieszkańcy są głęboko przekonani, że żyją w najlepszym z możliwych
światów (czemu dają wyraz w kolejnych wyborach), a wszystko co mieści
za widnokręgiem jest zmyślone albo
wrogie nawet i na suwerenność ich
czyha i dzieci genderem tumani, i miłości własnej żonie w sposób ekspresyjny okazać nie pozwala. Miliony istot
żyjących w tym świecie, które Guliwer
nazywa „Yahoosami” (chłystkami w wolnym tłumaczeniu), są z tych wszystkich wymienionych wyżej powodów
zwyczajnie zachwycone, głównie za
sprawą krągłych sum miejscowych
jednostek monetarnych w gotówce co
miesiąc wpadających im do portfela.
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Nasz wysłannik relacjonując wrażenia
z podróży nie krył swojego wstrętu do
osobników owych, większego nawet,
niż odczuwał do ludzi po powrocie
z kraju Houyhnhnmów.
Koncepcji równoległości światów
jest więcej; czytam felieton prof. Jerzego Zajadły na temat książki Ernsta
Fraenkla „The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship”.
Autor opisuje proces wyłaniania się
drugiego państwa obok już istniejącego. Powstaje, jak odczytujemy tytuł:
„Podwójne Państwo”, w którym równolegle funkcjonują dwa różne porządki
polityczno-prawne. Zachowane zostają pozory istnienia zastanego systemu
prawnego, z jego instytucjami, normami, tytułami i urzędami, ale jednocześnie wprowadza się do tej rzeczywistości nowych ludzi i zupełnie nowe
interpretacje, mające w istocie przymiot znoszący, szczególnie tam gdzie
dotychczasowe rozumienie porządku
konstytucyjnego staje na drodze realizacji zamierzonych politycznych
celów. Celowo nie wskazuję na jakim
historycznym doświadczeniu Fraenkl
zbudował swoją koncepcję, istotny
jest mechanizm budowania takiego
równoległego państwa, ponieważ są
to procesy zbliżone nieomal do praw
fizyki, to znaczy dające się powtórzyć
w każdym miejscu i czasie. Kolejne rozdziały swoistego instruktarza brzmią
tak: należy zmieniać podejście do istoty prawa: nie chodzi o normy, chodzi
o konieczne bieżące prerogatywy władzy. Należy stopniowo znosić wszelkie konstytucyjne, także i ustawowe
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ograniczenia tak pojętych prerogatyw
władzy, zwłaszcza władzy policyjnej
oraz wyeliminować środki jakiejkolwiek sądowej kontroli wykonywania
przez władzę jej prerogatyw. Jasne,
że decydującą rolę w wykonywaniu
władzy powinna mieć rządząca partia przy czym rządność owa wcale nie
musi wynikać z woli większości, wystarczy odpowiednia ordynacja wyborcza. I policja po podwyżkach. Po
piąte wreszcie, celem prawa pojętego
w kategoriach prerogatyw władzy powinna być polityka.
I pomyśleć, że książka ta została wydana osiemdziesiąt lat temu! I niczego
nas nie nauczyła.
Do tego dodałbym jeszcze sztukę
iluzji. Władza gębę pełną ma wartości,
grzmi o zagrożeniu cywilizacją śmierci z tak zwanego Zachodu, a jednocześnie zdarzenia ostatnich miesięcy
pozwalają wysunąć tezę, że w sposób
planowy i zorganizowany uprawia
eutanazję, a raczej eksterminację starych ludzi na szeroką skalę. Zaczęło
się od uroczystego powitania na lotnisku z udziałem Samego Premiera
transportu maseczek z fałszywymi
certyfikatami, czyli nie chroniących
nikogo przed niczym; w kolejne dostawy zaangażowany był instruktor
narciarstwa o kwalifikacjach „znajomy królika”. Owszem, rząd próbuje
zachować pozory, kamufluje swoje
zamiary, głosi że seniorzy 70+ i starsi
objęci są szczególną troską, że szczepieni przed Covid będą w pierwszej
kolejności (zaraz po medykach), po
czym cała ówcześnie dostępna pula

szczepionek trafia do księgowych
w farmaceutycznych hurtowniach,
do służb prawnych i finansowych
szpitali, pracowników firm wywożących odpady, dostarczających do placówek medycznych papier toaletowy
i mydło, kierowców rozwożących leki
do aptek, urzędników rządowych
agencji, managementu PKO BP wraz
z rodzinami i do Szymona Hołowni na
ostatek. Miłościwie panująca władza
to nie są debile (no, może z wyjątkiem jednego) i doskonale widzi co
się dzieje, że po tak szeroko zakrojonej akcji ratowania zdrowia tych, których wskaźnik śmiertelności wynosi
0,2% – dla seniorów (wskaźnik: 30%)
szczepionek musiało zabraknąć, że
umierać będą tysiącami1. Jakaś logika w tym jest – pytanie, czy w ZUS-ie
ktoś już siadł do wyliczeń, jaki budżet
zrobi na tym doskonały interes.
I jeszcze jedna sprawa, która budzi
moje głębokie zaniepokojenie; otóż
dowiadujemy się o kolejnych odmianach koronowirusa: brytyjskiej, brazylijskiej, indyjskiej, włoskiej, nawet małą
Litwę stać na swoją odmianę koronowirusa, a my tymczasem… Wszak Wielki Piewca i partia rządząca ogłosili akcję wstawania z kolan, i co? Nie mamy
swojej Narodowej, Polskiej, Mutacji Koronowirusa? To skandal jest i poważne
niedopatrzenie i ktoś powinien za to
polecieć.
Marek Wojewoda

WHO podaje także, że pod względem
liczby zgonów chorych na Covid-19 na 100 tysięcy mieszkańców (9,5) Polska z końcem kwietnia zajmowała pierwsze miejsce na świecie.
1
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BAŁKANIADA
Pamiętny to był rok: 2020, rok, który
zamknął nas w domach, zamaskował,
uziemił i pozbawił złudzeń, że gdzieś
hen daleko są piękne kraje, kuszą, czekają, pytają czemu nas tam nie ma.
Dlatego Redakcji nie udało się znaleźć
wędrowca, obieżyświata, globtrotera
– który podjąłby się napisania relacji
do „Klubu Podróżnika” spod palm, złocistych plaż, ośnieżonych gór, słowem:
tak oczekiwanej egzotyki, bo przecież
nikt nie będzie czytał opisu podróży
do Czech (wspaniały kraj skądinąd, ale
za blisko). Niemniej egzotyki, za słownikiem PWN cech właściwych krajom
o odmiennym klimacie i odmiennej
cywilizacji, nie musimy szukać na antypodach, w miejscach oddalonych
o godziny lotu samolotem – znaleźć ją
można tuż za rogiem nieomal. Potrzebny jest samochód, nie współczesna
blaszanka, ale prawdziwy samochód,
Jeep Wrangler na przykład. Mapy, kompas, tam gdzie jedziemy z GPS-em bywa
różnie. Konieczny jest dobry kumpel, geograf, mało bojący się, tak jak my. I jedziemy.
Kierunek: wprost na południe, Wrangler
pokazuje 180º South, za bezkresną panońską równiną: Bałkany. Tuż przed granicą węgiersko-chorwacką miejsce szczególne: pole bitwy pod Mohaczem z 1526
roku, w której wojska węgierskie dowodzone przez króla 20-letniego Ludwika
Jagiellończyka zostały rozgromione przez
armię osmańską pod dowództwem sułtana Sulejmana Wspaniałego. Datę klęski
uznaje się za symboliczny koniec potęgi
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dynastii Jagiellonów. Ale opuszczanie autostrady można sobie darować, miejsce
to nie jest jakoś szczególnie upamiętniane. I trudno się dziwić. Dalej krótki skok
przez Chorwację i wjeżdżamy do Bośni
i Hercegowiny. Zaraz za podmokłym
tunelem z ruchem jednokierunkowym
i gigantycznym korkiem zaczyna się egzotyka. Jest to kraj szczególny, wbrew
nazwie oprócz Bośniaków żyją w nim
jeszcze Serbowie na terytorium o nazwie Republika Serbska w Republice Bośni i Hercegowiny (nie mylić z Republiką
Serbską jako taką) oraz Chorwaci. Nazwa
Hercegowina nie odnosi się do grupy
etnicznej, jest określeniem historycznym
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i regionalnym. Gdzie jestem, najdobitniej
przekonałem się na stacji benzynowej
po zakupie paczki papierosów (połowa
polskiej ceny); na pudełku były trzy święte teraz napisy dokładnie tej samej treści:
Palenie szkodzi tobie i osobom w twoim
otoczeniu (język słowiański, zrozumiały).
Dwa pierwsze były identyczne, toczka w toczkę, trzeci fonetycznie brzmiał
również identycznie, tyle że zapisany był

Do centrum Sarajewa wjeżdża się
szeroką aleją wzdłuż rzeki Mijacki, rzeka
jak rzeka, ale jeden z mostów na niej,
„Łaciński” przeszedł do historii: to tutaj
28 czerwca 1914 w Sarajewie Gavrilo
Princip dokonał udanego zamachu na
austriackiego następcę tronu, arcyksięcia
Franciszka Ferdynanda. Tak zaczęła się
I wojna światowa. Też w tym miejscu
stałem, ale nie strzelałem.

Most Łaciński

cyrylicą. Pierwszy był bośniacki, drugi
chorwacki, trzeci serbski. Zadumałem się:
trzy narody (narody?) mówiące dokładnie tym samym językiem w latach 1992–
1995 z wielkim zapałem mordowały się
nawzajem (niektóre źródła mówią o 200
tysiącach ofiar), uprawiały czystki etniczne, rabunki i gwałty na ludności cywilnej.
Nie sposób było uwolnić się od myśli,
że i w Polsce pojawił się ktoś, kto jeden
naród posługujący się tym samym językiem podzielił na dwa wrogie plemiona.

Sarajewo leży w w dolinie otoczone
wysokimi górami (ponad 2000 n.p.m.),
wygląda jak europejskie miasto z zabudową przypominającą architekturę wiedeńską z naleciałościami tureckimi; w Starym Mieście wart zwiedzenia jest bazar
Baščaršija z masą kramów, sklepików (torebki Prada, Louis Vuitton, Michael Kors
prosto z Turcji za 1/30 ceny), a także knajpek, gdzie na talerzach królują ćevapčići,
kotleciki w formie wałeczków z mieszanego mięsa, podaje się je z somunem,

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

55

KLUB PODRÓŻNIKA

rodzajem chlebka. Nad bazarem króluje
Sebilj, studnia będąca pozostałością po
XVI-wiecznym, jednym z pierwszych
w Europie systemem wodociągów. Jest
to miasto wielu wyznań, w którym dominują muzułmanie, ale jest i zbór prawosławny i kościół katolicki z murem
nadal postrzelanym kulami i stojącym
obok srebrnym pomnikiem Jana Pawła II.

kucjach wykonanych na około 9 tys. muzułmańskich mężczyznach i chłopcach
przez oddziały bośniackich Serbów przy
biernej postawie holenderskiego kontyngentu ONZ, który miał ich chronić.
Masakra ta jest uznawana za największe
ludobójstwo w Europie od czasu II wojny
światowej i jednocześnie symbol tchórzostwa Holendrów. Wstyd.

Bazar w Sarajewie

Przy meczecie groby z charakterystycznymi nagrobkowymi kolumienkami,
napisy w liternictwie łacińskim z nazwiskami Konjhodžićów, Rebićów, Ibrisimovićów; tak, słowiańskie nazwiska na muzułmańskim cmentarzu. Skutek ponad
czterechsetletniego panowania Turków
Osmańskich. I jeszcze coś: dwa kroki od
bazaru mieści się Muzeum Srebrenicy,
przechowuje pamięć o masowych egze56

Po noclegu w Sarajewie dalej na południe. Krajobraz górzysty, w dolinach
poutykane wioski zawsze z tym samym
wyróżniającym się elementem: białym
meczetem z jednym minaretem. Zdumiewające jest to, że wszystkie są takie
same! Jakby gdzieś stała fabryka odciskająca pod prasą tysiące identycznych
obiektów. W tej podróży nie sposób
ominąć Mostaru, nie sposób nie obej-
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Stary Most

rzeć Starego Mostu zbudowanego nad
rzeką Neretwą w 1566 roku na polecenie
Sulejmana Wspaniałego. W czasie wojny domowej Chorwaci oblegali miasto,
ostrzałem artyleryjskim zniszczyli stare meczety, stare miasto i Stary Most,
zginęło tysiące ludzi. Wychodzi na to,
że tylko Bośniacy obrywali od wszystkich, a masowo udający się na wakacje
do Chorwacji nasi Czytelnicy winni się
przyglądać, czy sprzedawca bułeczek
na śniadanie ma krew na rękach. Dzisiaj
Stary Most jest odbudowany, podobno
z elementów wydobytych z dna rzeki,
czyli jest prawie jak prawdziwy; można
się po nim przejść, tyle w zasadzie, aaa…
i zobaczyć ekwilibrystyczne skoki z mostu do rzeki młodzieńców przecudnej
urody, wcześniej oczekujących na zapłatę pobieraną poprzez włożenie bankno-

tu pod majtki. Przyglądałem się zbiórce
dłuższy czas, ale nie zauważyłem, by kiedykolwiek zrobił to mężczyzna. Gdy już
majtki odpowiednio się wypełnią (muszą
mieć w nich jakiś organ, który to kontroluje) następuje salto i długi lot zakończony wielkim pluskiem. Przeżywają.
Dalej na południe, w pewnym momencie zjazd z głównej drogi, zaledwie
kilka kilometrów, do Medziugorie, miejsca słynnych objawień maryjnych, trwających nieprzerwanie od 1981 r. do dzisiaj
z codzienną, zadziwiającą i zdrową dla
biznesu pątniczego regularnością. Katolickie władze kościelne ociągają się z ich
uznaniem, między innymi z powodu
objawienia głoszącego, że Wszystkie religie są równe i można osiągnąć zbawienie
w każdej religii. Należy szanować wyznanie
każdego i respektować jego sumienie…
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ponieważ jest to oczywista herezja,
czego krwawo doświadczyli Katarzy,
Hugenoci, Żydzi, zdziesiątkowane ludy
obydwu Ameryk i „nasi”, nieistniejący już
Prusowie i Jaćwingowie.
Respektując własne sumienie nie
opuściliśmy zatem głównej drogi, po
krótkim czasie docierając do wodospadów Kravica. Malownicze miejsce,
gdzie na szerokości ponad stu metrów
w przepaść spadają wody rzeki Trebižat,
tworząc spieniony kocioł krystalicznie
czystej wody. Trzeba się kawałek przejść
z parkingu, ale na dole nagroda: huk wodospadów, orzeźwiający podmuch mgły
i oczywiście ćevapčići i piwo. Informacja
dla kierowców: kiedy już opuścimy Węgry dalej spotykamy się z szacunkiem
dla człowieka i dopuszczalną normą
alkoholu we krwi 0,5% (czyli piwo, kieliszek wódki lub lampka wina). Gdyby ktoś
chciał, spod wodospadów Kravica już
tylko jeden skok do Dubrownika (Chor-

Wodospady Kravica
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wacja), średniowiecznej Raguzy, malowniczej twierdzy i pięknego miasta, ale to
już znaliśmy, więc kierunek S-E, czekało
na nas Montenegro.
Czarnogóra to kraj szczególny, po
przekroczeniu granicy, a dodam, że
wszystkie granice państwowe traktowane są przez tubylców śmiertelnie poważnie: czyli kolejka, paszportowa odprawa,
dowód rejestracyjny samochodu i pieczołowite badanie dowodu ubezpieczenia – więc po wjeździe do Czarnogóry
znaleźliśmy się w strefie Euro, co nie znaczy że znaleźliśmy się w kraju sygnatariuszu Traktatu z Maastricht, co to to nie…
Czarnogórzanie po prostu postanowili nie drukować własnego pieniądza
i wszelkich rozliczeń dokonywać w walucie Euro; w sumie wygodne to jest, bo
rygorom traktatowym w zakresie polityki
fiskalnej nie podlega. Tak na marginesie,
to waluty mijanych krajów powiązane
są sztywno z Euro, zatem nie ma wahań
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kursowych i kiedy złotówka staraniem
NBP i Rady Polityki pieniężnej słabnie, to
dla nas na Bałkanach robi się drożej. Aby
zamknąć temat, tam co kraj to inna waluta, zauważyłem, że nie jest to wielki problem; czasem zdarzało nam się w ogóle
nie nabywać miejscowego pieniądza
podczas pobytu w jakimś kraju, ponieważ posiadanie euro załatwia wszystko.
Rolex w Sarajewie, euro? Oczywiście, że
tak. Opłata za parking w Albanii? Czemu
nie? Obiad w Macedonii, jasne że tak.
Poza tym w każdym z tych krajów po-

sza miejscowość, Herceg Novi (mieściła
się tu twierdza turecka i przystań piratów), sprawia wrażenie jakby się nigdy
skończyć nie miała. Jeden, niekończący się ciąg hoteli, nowych, właśnie wykańczanych lub w zaawansowanym
stadium budowy wzdłuż wybrzeża Zatoki Kotorskiej, aż do promu samochodowego, którym można przedostać
się na drugą stronę. Bo Boka Kotorska
to największa atrakcja czarnogórskiego wybrzeża. Morze wcina się w głąb
lądu kolejnymi akwenami, zamknię-

Kąpiel w jaskiniach

wszechna jest możliwość płacenia kartą
kredytową w sklepach, restauracjach,
hotelach, kasach biletowych, a nawet na
bazarach dosyć często.
Zatem wjeżdżamy po solidnej kontroli granicznej do Czarnogóry. Pierw-

tymi wokół wysokimi górami i całość
budzi jednoznaczne skojarzenie z norweskimi fiordami z tym, że wszystko
przemawia za wyższością Boki: wspaniały klimat oraz dostępność i cena
piwa. Do portu w Tivacie codziennie
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Boka Kotorska

rano dobija statek, który za niewielką opłatą (12 Euro) w 10. godzinnym
rejsie opływa całą zatokę z postojami
w samym Kotorze i Herceg Novi; wychodzi na pełne morze, gdzie następuje przesiadka do mniejszych łodzi
wpływających do grot podziemnych
wypłukanych przez fale; niesamowite wrażenia plus dodatkowa atrakcja:
czas na kąpiel w jaskiniach. Na statku oczywiście jest wszystko, czego
turysta potrzebuje: leżaki, mały basen, świetna restauracja i bar. Ceny?
Połowa z tego, co zedrze z was góral
w Zakopanem.
Nazwa zatoki pochodzi od miasta Kotor o wielowiekowej tradycji,
z dominującą nad starym miastem
starą twierdzą, pamiętającą czasy ce60

sarza Justyniana. Spacer gmatwaniną
wąskich uliczek wśród romańskiej,
gotyckiej, renesansowej i barokowej
zabudowy w parującym upale i zapachu oleandrów pozostaje w pamięci na zawsze. Żal wyjeżdżać, ale
jeżeli już, to starą drogą na Cetynię,
wąską, ale wspinającą się setką ciasnych serpentyn nad zatoką i portem
w Kotorze, a za każdym zakrętem
widok coraz piękniejszy, zapierający
dech w piersiach. Błękit nieba odbijający się w wodach zatoki przecinają
skaliste ściany gór. Po pokonaniu ponad tysiąca metrów różnicy wysokości zaczynają się tereny parku narodowego Gór Lovĉen; samochodem
można wjechać na Jezerski Vrh (1657
m.n.p.m) do mauzoleum Piotra II Pe-
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trowicia-Niegosza, grobowca przedostatniego władyki Czarnogóry. Nie
potwierdzam (błękitna mgiełka), ale
powiadają, że przy dobrej widoczności ze szczytu widać całą Czarnogórę.
Niemniej widok i tak jest imponujący. Kolejny nocleg w barze oczywiście. Jest Bar i Stary Bar. Nowy Bar to
największy port morski Czarnogóry,
Stary Bar, położony kilka kilometrów
nieopodal, to w miarę dobrze zachowane stare miasto warowne, którego

Droga z Baru na północ (prawie 200
kilometrów) wiedzie do jednego z cudów przyrody: wąwozu rzeki Tary. Kanion
Tary jest najgłębszym w Europie i jednym
z najgłębszych na świecie o różnicy wysokości dochodzącej do 1.300 metrów,
a jego najsłynniejszym miejscem jest Most
Durdevica na Tarze o wysokości 172 m,
a największe z jego pięciu przęseł ma
rozpiętość 116 m. Wokół tysiąc atrakcji (o
straganach, barach, knajpkach nie wspomnę) w rodzaju skoku w głąb wąwozu na

Most na Tarze

początki sięgają VI wieku. Zamieszkiwane przez półtorej tysiąca lat, jedna
z potęg handlowych adriatyckiego
średniowiecza, w 1979 roku zostało
opuszczone przez mieszkańców po
tragicznym trzęsieniu ziemi. Szkoda.

linie albo raftingu na całodniowej trasie
o długości 18 km. Tutaj dostrzegliśmy błędy w planowaniu: za dużo w zbyt krótkim
czasie chcieliśmy zobaczyć. Nie mogliśmy
się zatrzymać, czekały na nas Góry Przeklęte, crème de la crème naszej wyprawy.

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

61

KLUB PODRÓŻNIKA

Góry Przeklęte. Qafa Thorë

Góry Przeklęte (Prokletije), po albańsku: Bjeshkët e Nemuna, to najwyższa
część Gór Dynarskich, rozciągających się
na terytorium trzech państw: Czarnogóry, Kosowa i Albanii. Najwyższym szczytem jest Maja e Jezercës (2694 m n.p.m.).
Widzimy je dojeżdżając do Gusinje (stąd
najkrótsza droga na szczyt, gdyby ktoś
chciał) ostatni nocleg w Czarnogórze,
zapada zmierzch. Jedząc kolację na tarasie hotelu nie widzimy ich, ale wiemy:
one tam są! Niedostępne, dzikie, okrutne dla zbłąkanego wędrowca, skąd nikt
nie wraca. Legenda głosi, że trzej synowie tutejszego myśliwego zakochali się
w spotkanej w lesie pięknej dziewczynie
(inna sprawa, co ona tam sama robiła?),
pokłócili się o nią i wzajemnie pozabijali. Gdy martwych synów zobaczyła ich
matka, przeklęła dziewczynę krzycząc na
całą dolinę „Prokleti-je, prokleti-je!” (Prze62

klinam cię!) Podobno do dziś na odludnych szlakach wędrowcom ukazuje się
piękna dziewczyna i wabi ich, podążających za nią, na śmiertelne urwiska.
Rano zmierzamy do przejścia granicznego Grnčar – Vermosh-Guci. Całkiem
porządna szosa, odprawa graniczna na
końcu świata: mały pawilonik po jednej
i drugiej stronie przedzielone szlabanem w poprzek drogi, za szlabanem:
Albania, przed nami słynna droga SH20. Niestety, bo jest jeszcze niestety…
Przed wyjazdem oglądaliśmy na YouTube kaskaderskie wyczyny motocyklistów (kamerka na kasku) zmagających
się z szutrem, kamieniami, skalnymi nawisami i strumieniami przecinającymi
szlak dziesiątków serpentyn schodzących w dolinę Kelmend; w oczekiwaniu na nieprzytomne emocje czuliśmy
się jednak dosyć pewnie dysponu-
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jąc czterema kołami naszego jeepa,
w myśl starego powiedzenia – gdzie
diabeł nie może, tam Wranglera pośle. Tymczasem pod kołami ścieliła się
gładka asfaltowa szosa, solidne murki
osłaniające drogę przed kamieniami ze
zbocza, barierki chroniące przed upadkiem w przepaść, wyraźne linie oznaczenia poziomego. To ma być to legendarne wyzwanie dla motocyklistów
i off-roadowców? Ostatnie dzikie góry
Europy? Niestety, cywilizacja (w tym
przypadku asfaltoza) wdziera się wszędzie, najwspanialsze miejsca otrzymują
jej pieczęć i robi się smutno i tęskno za
rajem utraconym. Nie zmienia to faktu,
że potężne szczyty przygniatają swoim
majestatem, a widok z przełęczy Leqet
e Hotit na wijące się u stóp asfaltowe
agrafki i dolinę wypełnioną rwącą rzeką
robi wrażenie. Nie dajemy za wygraną,
pozostaje nam jeszcze mityczna droga
SH21 do Theth.

Mityczna, to właściwe słowo, droga
wyryta w skale na wysokości szczytów
gór, z osuwającym się żwirem ugniatanym wyłącznie kołami pojazdów, przecinająca wartkie strumienie, przyprawiająca o zawrót głowy przepaściami bez
dna; to było to! Z nudnej w dolinie jak
flaki z olejem drogi SH20/E762 w miejscowości Koplik zjeżdżamy na wschód
na drogę SH21. Nędzny asfalt z piaszczystymi poboczami (do wymijania się) po
kilkunastu kilometrach powoli staje się
coraz lepszy, by od Bogë zamienić się
w autostradę do nieba. Przejeżdżałem
trasą na Passo dello Stelvio we Włoszech
i śmiało powiem, że ta albańska droga
jest lepsza. Jest lepsza, ale tylko do żwirowego parkingu na przełęczy Qafa buni
i Thorës (prawie 1700 m n.p.m.). W tym
miejscu nie sposób się nie zatrzymać.
Oczy chłoną niesamowitą panoramę
nagich szczytów piętrzących się na ponad 2,5 tysiąca metrów, opadających

Droga do Theth
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kilometrowymi urwiskami w doliny wyryte rwącymi rzekami niezliczonych kaskad i wodospadów. Ni żywego ducha,
człowieka, domostwa, kity dymu nad
kominem, nic – bezosobowa pustka potęgująca wrażenie dzikości białych ścian.
Bo te góry są białe, nie z powodu śniegu
zalegającego na zboczach, zbudowane są głównie z wapienia. Tutaj właśnie
zaczyna się „właściwa” droga do Theth.
Skalna półka wije się śladem zbocza,
z lewej strony poszarpana skalna ściana,
z drugiej niezgłębiona przepaść woła
odgłosem kamieni osypujących się spod
kół. Nie wiesz w którym miejscu kończy
się twarde, skalne podłoże, gdzie zaczyna się rumosz, który pociągnie cię za
sobą w dół po jednym nieostrożnym ruchu kierownicą. Droga jest dwukierunkowa, ale mieści się tylko jeden samochód;
jedziesz i czekasz kiedy z przeciwnej
strony pojawi się pojazd przetaczający
się po dziurach, kamieniach, starający się
wtulić w twarde oparcie skały, od której
normalnie trzymałby się z daleka. Wyłania się zza najbliższego zakrętu, to nieuniknione; co pół kilometra mniej więcej
skała jest głębiej podkuta i są to miejsca
swoistej mijanki, co oznacza, że ktoś musi
się cofnąć do mijanki i jest to zawsze ten,
kto ma słabszy zderzak. Widok Wranglera ułatwiał przejazd, aż do momentu, gdy
spotkaliśmy najnormalniejszy w świecie
kursowy bus relacji Theth – Szkodra! Albańczyk za kierownicą miał mocniejsze
nerwy. I reprezentował transport zbiorowy. Cofaliśmy się. I znów w drogę,
a przed nami na wprost i z prawej strony
piętrzyły się białe szczyty, bodaj na tej
samej wysokości, co my. Jest to odcinek
64

około 7-8-kilometrowy, koś powie niewiele, ale gdy zrobi się szerzej, na małej
polance jakby, gdzie znajduje się tablica
pamiątkowa ku czci Edith Durham, brytyjskiej artystki i antropologa, opisującej
życie w Albanii w początkach XX wieku
– więc kiedy wysiadasz z samochodu,
by ją obejrzeć, robisz to na miękkich nogach. Za monumentem droga w lewym
zakręcie opada gwałtownie w dół, pozostało około 10 kilometrów i 1000 metrów
różnicy wysokości do celu. Widoki kończą się, droga wiedzie przez las, nadal jest
wąsko, ale zdecydowanie więcej możliwości wyminięcia się z samochodami
jadącymi z przeciwka. Ostatni odcinek
ryzykowny dla samochodów bez podwyższonego podwozia i napędu 4x4:
ostro w dół, kamienie, odpadające ze
skał głazy i dwa bystre potoki przewalające się przez coś, co może było kiedyś drogą, ale już nie jest. Charakterystyczny betonowy most z niebieskimi
poręczami i jesteśmy w Theth, stolicy
narodowego Thethit Park.
Sama wieś nie przynosi nic ciekawego, nawet rozczarowuje, bo miało być na
końcu świata, a Wi-Fi lepsze, niż w Gliwicach, cztery, czy pięć hoteli/pensjonatów w europejskim standardzie (skonfigurowanych z booking.com), kościół
– pamiątka po katolikach uciekających
przed prześladowaniami w XVI w., którzy
założyli wieś – oraz wieża odosobnienia,
Nikoll Koçeku, jedyna w Albanii udostępniona do zwiedzania. Zwiedzanie: 1 godzina, 1 €. To symbol „Gjakmarrja”, praktykowanego nawet dzisiaj obowiązku
rodowej zemsty wobec sprawcy przestępstwa zabójstwa, zranienia lub znie-
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ważenia. Po dokonaniu vendetty role się Przeklętych dookoła. I w tym miejscu
odwracały, teraz myśliwi stawali się zwie- zmuszony jestem zakomunikować rzecz
rzyną łowną. Takie perpetuum mobile. przykrą, horrendalną wręcz, dla mnie
Odpowiedzialność obejmowała każde- trudną do przyjęcia: otóż byliśmy jednymi
go męskiego członka rodziny; prowa- z ostatnich, którzy pokonali „prawdziwą”
dziło to niegdyś do wyniszczenia całych drogę do Theth. W ubiegłym roku Albańalbańskich rodów. Wieża odosobnienia czycy przystąpili do prac przerabiających
(kulla) była swoistym azylem, gdzie moż- mityczny szlak na autostradę taką, jak
na się było ukryć przed krwawym odwe- wspomniany odcinek z Bogë do przełętem, bywało że za cenę spędzenia w niej czy Qafa Thorë. Mają z czego budować
całego życia. Role męskie w rodzinach (najbogatsze złoża naturalnego asfaltu
przejmowały kobiety, choć gdy zabrakło na świecie) i wybudują; mam nadzieję że
męskich potomków rodu, obowiązek starczy im na parkingi w samej wiosce na
zemsty przejmowały kobiety, tak zwane dziesiątki tysięcy samochodów. Sic transit
„dziewice zaprzysiężone”. Zasady zemsty gloria mundi. Zapalonym off-roadowcom
określał kodeks prawa zwyczajowego podpowiem, że pozostaje jeszcze jedna
Kanun Leki Dukagjiniego. Zainteresowa- droga do Theth: ze Szkodry przez Lotaj;
nych zachęcam do lektury książki Ismaila długa, 8 godzin najmarniej i od dawnej
Kadare „Krew za krew”.
SH21 jeszcze gorsza, czyli lepsza. Nie jest
Z Theth wychodzą szlaki turystki gór- zalecane pokonywanie jej w pojedynkę
skiej na kilka okolicznych szczytów, nie (tzn. jednym samochodem). Próbowapowiem jakich, bo ich nazw nie odno- liśmy przejechać kawałek, a ponieważ
towałem, za to od spotkanych Polaków żadnych znaków nie ma, ni stąd ni zowąd
w pełnym górskim ekwipunku usłysza- znaleźliśmy się w kamienistym strumiełem, że określenie „szlak” jest mocno na niu ze stromymi brzegami. Szczęściem
wyrost, że często są to stare pasterskie ścieżki, które na dodatek
trzeba umieć znaleźć. Dla takich
turystów, jak my wystarczy około
dwugodzinny spacer do Niebieskiego Oka, w istocie kotła eworsyjnego u podnóża wcale sobie
solidnego wodospadu. Najpiękniejsza trasa trekkingowa wiedzie
z Theth do doliny Valbone przez
przełęcz Qafa Valbonës, tak mówią, przepiękna podobno, dzika,
12-godzinna wyprawa dla osób
bez samochodu; powrót do Theth
W potoku. Alternatywna droga do Theth
drogą oznacza objazd całych Gór
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Kruje

poziom wody był niski przed kolejną burzą, więc ogólnie fajnie było, jak mawiała
młodzież swego czasu.
Do wspomnianego Valbone można,
owszem, dojechać drogą SH22, w miarę
porządną (asfalt), ale dużo lepiej w miejscowości Koman zapakować się na prom
samochodowy i ponad 30 kilometrów
przebyć jeziorem o tej samej nazwie do
Fierzë, a stamtąd już bliziutko. Jezioro Koman, to sztuczny zbiornik na rzece Drin.
Podobno, bo nasz napięty harmonogram
znów dał znać o sobie, rejs wśród górujących nad wodą szczytów pozostawia
niezapomniane wrażenia.
W ten sposób wylądowaliśmy na kolejny nocleg w Lezhë, mieście znamiennym tym, że w ogromnej twierdzy na
wzgórzu w 1444 r. zawiązano tzw. Ligę
w Lezhy pod przewodnictwem największego bodaj bohatera Albanii, Jerzego
Skanderbega. „Skanderbeg” to tureckie
miano, w istocie nazywał się Gjergj Kastrioti (po polsku: Jerzy Kastriota). Był
to wódz wybitny, a i postać nietuzin66

kowa: korespondował
z dożą Wenecji, królem
Neapolu,
papieżem,
z Władysławem Jagiellończykiem, a raczej nie
tyle korespondował, co
knuł przeciw osmańskiemu
panowaniu
w Albanii. Przez ponad
dwadzieścia lat prowadził zwycięskie wojny
z Mehmedem II, było
nie było zdobywcą Konstantynopola, faktycznie
osiągnął samodzielność
polityczną Albanii, przez długie lata osłaniał południową Europę przed zakusami
Osmanów. Po jego śmierci w 1468 r. powstanie wypalało się jeszcze przez kilkanaście lat, aż kraj został pogrążony na stulecia w tureckiej niewoli. Mieliśmy zatem
istotny powód, by pojechać do Kruje,
stolicy i gniazda rodowego Skanderbega. Oblegane przez wielokrotnie liczniejsze wojska tureckie potrafiło obronić się
przez wiele lat. Niestety, z potężnej twierdzy niewiele pozostało: baszta z bramą
wjazdową, komin łaźni i kilka podmurówek; za to powstałe obok dwa nowoczesne hotele zdecydowanie górują
nad okolicą. Na pozamkowym wzgórzu
powstało wielkie muzeum Skanderbega z realistycznymi (współczesnymi) freskami opowiadającymi jego historię. Na
straganach z pamiątkami rozstawionymi
wzdłuż drogi do zamku króluje albański
koniak (?) „Skanderbeg”.
Tak się historia w nas zagnieździła,
że pojechaliśmy jej szukać w pomroce
dziejów, czyli w Ochrydzie nad jezio-
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Cerkiew św. Jana Teologa

rem Ochrydzkim w Macedonii Północnej na (liście
światowego dziedzictwa
UNESCO). Jezioro jest
ogromne, piękne i wyjątkowe, bo leży na wysokości prawie 700 metrów
nad poziomem morza,
otoczone górami przeglądającymi się w przenikliwie czystej wodzie. Nad
miasteczkiem na wzgórzu
piętrzą się mury twierdzy,
bo i miejsce jest starożytne. Po trzęsieniu ziemi
w VI w. (choć teatr z 200
r. p.n.e. ocalał) miasto odbudowano na rozkaz cesarza Justyniana, później
przez pewien czas, na
przełomie X/XI w. pełniło

Cyryl i Metody
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funkcję stolicy państwa
bułgarskiego, za cara Samuela, ale co najistotniejsze, to tutaj w Ochrydzie
w IX wieku św. Klemens
z Ochrydy stworzył pismo alfabetyczne: cyrylicę. Klemens był uczniem
znanych wszystkim Cyryla
i Metodego i stąd właśnie,
z Ochrydy wyruszyli oni
na misję wielkomorawską, docierając również
do Małopolski, o czym
zaświadcza tzw. legenda
panońska, czyli „Żywot
św. Metodego”. Dzisiaj
Ochryda to ośrodek wypoczynkowy korzystający
z walorów turystycznych
jeziora, ale też licznych
67
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zabytków; poza wspomnianą twierdzą
cara Samuela, są tu ruiny bazyliki św.
Erazma z IV wieku, cerkiew św. Zofii z XI
wieku, czy – pięknie położona na wysokiej skarpie nad jeziorem – cerkiew św.
Jana Teologa w Kaneo z XIV wieku.
Naturalną koleją rzeczy następnym państwem w bałkańskim kręgu
była Bułgaria, ale nie taka od „Złotych
Piasków” lub „Słonecznego Brzegu”
i leżaczka na plaży, ale naprawdę wartego zwiedzenia Rilskiego Monastyru
w górach Riła, czy przełęczy Szipka,
głównego szlaku prowadzącym z południa na północ przez pasmo Starej
Płaniny. Wędrował tędy Aleksander
Macedoński w 335 r. p.n.e., potem
biegła tędy rzymska Wielka Droga
z Novae do Konstantynopola, w czasach nowożytnych przełęcz zyskała
miano bułgarskich Termopili z powo-

Droga Transfogarska
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du krwawej obrony przejścia na północ podczas wojny rosyjsko-tureckiej
w latach 1877/1878. Po raz kolejny
okazało się, że podróże kształcą, czasem przynosząc wiedzę przeciwną od
oczekiwanej: w słynnej Dolinie Róż
niekończące się po horyzont uprawy
słoneczników. Różę widzieliśmy jedną,
wpół uschniętą pod jakimś płotkiem,
przy zakurzonej drodze. Można wpaść
po drodze zwiedzić grobowiec króla
trackiego z V w. p.n.e., ale nas coraz
bardziej wołała Rumunia ze względu
na góry Bucegi. Ale o tym za chwilę.
Parę kilometrów za miastem Curtea
de Argeș zaczyna się słynna Trasa Transfogarska, wybudował ją w setkach serpentyn wspinających się na grzbiet gór
Fogarskich ówczesny dyktator Rumunii
Nicolae Ceaușescu w latach 70. podobno po to, by mieć którędy zwiewać na
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drugą stronę Karpat w razie sowieckiej
inwazji. Droga wspina się na wysokość
2034 m n.p.m., pod granią wsuwa się
w kilometrowy tunel i wyprowadza po
północnej stronie; zdumiewające, ale
do innego świata!… Wyjazd do góry
odbywał się w pełnym słońcu błękitnego nieba, potem rzeczony tunel, a po
drugiej stronie mgła, chmury szorujące
po szczytach gór, siąpi deszczyk, dookoła leżą grube płaty śniegu (koniec
lipca!). W zasadzie niemożliwe, a jednak. Dookoła bary, restauracje jednego
stolika, stragany z pamiątkami i wyrobami miejscowego rękodzieła spożywczego (wędliny, sery), gwarno i rojno,
nie ma gdzie zaparkować. Faktem jest
jednak, że widok z góry na serpentyny
drogi schodzącej po północnej stronie
gór jest imponujący. Taka ciekawostka: przy wjeździe na Trasę, na prawym
zboczu widać ruiny zamku Poenari.
Była to twierdza i główna siedziba Wlada Tepesa vel Wlada III Palownika, hospodara wołoskiego powszechnie znanego, jako Drakula. Ponieważ jednak,
by dostać się do Poenari trzeba dymać
do góry po 650 schodach, a na górze
poza potężnymi co prawda, ale tylko zewnętrznymi murami, nic takiego
nie ma – Rumuni wymyślili i turystom
wmówili, że Drakula rezydował w zamku Bran po drugiej stronie Fogarów.
Jest to wierutna bzdura, bo Drakula
nigdy nawet w tym zamku nie przebywał, ale naiwni to kupują i stękają
z zachwytu. Nie zmienia to faktu, że zamek jest piękny i tylko z tego powodu
publikujemy jego zdjęcie na ostatniej
stronie. Pojawia się tu również wątek

naszej narodowej historycznej głupoty: pierwsze fortyfikacje zamku Bran
wybudowali Krzyżacy, którzy wylądowali tu po upadku resztek Królestwa
Jerozolimskiego na zaproszenie Beli II,
króla Węgier. Był rok 1211. Wystarczyło kilkanaście lat, by inteligentny król
zorientował się, że ma do czynienia
z teutońskimi bandytami i wygnał ich
w 1225. I wówczas na Mazowszu znalazł się idiota, który ich przytulił, a oni
w podzięce zakazili naszą historię na
ponad 700 lat. W zasadzie dopiero
w 1945 roku zlikwidowane zostały
skutki ich istnienia.
W ten sposób przechodzimy do
tajemnicy gór Bucegi. To niedaleko
od zamku Bran, trzeba dojechać do
miejscowości Bușteni, wsiąść do kolejki linowej i wyjechać na wysokość
2.206 m n.p.m., stacja Cabana Babele.
Góry Bucegi stanowiły święte miejsce
dla starożytnego plemienia Daków,
zamieszkiwał je Zalmoksis, bóg wojny i władca pozagrobowego królestwa. I góry te nadal tchną tajemnicą,
reprezentuje ją Sfinks (Sfinxul), tchnąca magiczną aurą skała ukształtowana na wzór egipskiego pierwowzoru.
Historia zaczyna się w 2002 r., kiedy
to amerykański satelita wykrył pod
ziemią kopulastą salę oraz połączony
z nią regularny system podziemnych
korytarzy. Władze rumuńskie zezwoliły Amerykanom na zbadanie miejsca. Wejście do podziemi odnaleziono między Sfinksem właśnie i drugą,
o przedziwnych kształtach grupą skał
o nazwie Babele. Tyle, że głaz zamykający przejście emitował nieznaną
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Sfinxul

energię, powodującą u ludzi próbujących otworzyć wejście utratę przytomności i gwałtowne zaburzenia
pracy serca. Służbom w końcu udało
się przebyć pierwszą zaporę w skafandrach pokrytych warstwą ołowiu
i wejść do tunelu o precyzyjnie wypolerowanych ścianach. Po kilkudziesięciu metrach natknęli się na kolejną
barierę i tej już nie zdołali pokonać.
Kilku członków zespołu badawczego, którzy próbowali przejść zmarło
wskutek zatrzymania krążenia. Ale
i tę barierę udało się pokonać, dokonał tego Cezar Brad, różdżkarz
i człowiek o nadzwyczajnych zdolnościach, przed którym zapora energetyczna ustąpiła i odsłoniła wejście
do ogromnej hali, doskonale oświetlonej (choć źródła światła nie było wi70

dać), nazwanej przez eksploatatorów
„Wielką Galerią”. Po obu stronach stały
ogromne kamienne stoły opatrzone
przedziwnymi figurami geometrycznymi; zbliżenie się do nich wywoływało holograficzną projekcję z różnych
dziedzin nauki: fizyki, kosmologii,
astronomii, architektury, techniki,
biologii, genetyki. Stoły były większej
miary, niż normalny wzrost człowieka
i oto mieszkańcy wioski w gminie Bozioru podczas kopania dołów pod jabłonie odkryli cmentarzysko olbrzymów, szkieletów istot o wysokości
około 3 metrów. Rozpowszechniające się wieści o Obcych ustały nagle,
jak nożem uciął; podobno stało się
to na żądanie amerykańskich władz
i Watykanu (!). Ale nikt nie uciszy relacji zwykłych ludzi, turystów, którzy
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Sighișoara. Po lewej dom Drakuli

na tym obszarze doznawali dziwnych
olśnień, nagle opuszczały ich siły lub
wręcz przeciwnie: czuli się napełnieni dziwną energią. W oczekiwaniu na
kosmiczne objawienie wyższej inteligencji zapaliłem papierosa i siadłem
u stóp Sfinxula. Ale nic się nie stało;
widocznie do mojego garnka więcej
rozumu już nawet Obcym nie udało
się dolać. Ale wstrząsnąć nim udało
się parkingowemu przy dolnej stacji kolejki linowej, który podszedł
skasować opłatę za postój, spojrzał
i używając kilku słów zrozumiałych
we wszystkich językach świata powiedział: „O!… Polonia. Kaczyński
mafia… Putin Mafia, Polonia mafia…”
Uczułem palący wstyd, nie mogłem
zaprzeczyć, tablica rejestracyjna mnie
zdradziła.

Czas było coraz bliżej zmierzać do „Polonia
mafia”; przejazd przez
Siedmiogród wymaga
zatrzymania się przynajmniej w jednej z siedmiu warowni, jak nazwa
tego wymaga; polskie
określenie Siedmiogród
pochodzi od niemieckiego słowa Siebenbürgen,
miast założonych w średniowieczu przez niemieckich kolonistów, tzw.
Sasów
siedmiogrodzkich. My wybraliśmy
Sighișoarę, bo po drodze,
bo ma jedną z najlepiej
zachowanych starówek
we wschodniej Europie,
a ponadto tutaj właśnie urodził się Vlad
Drăculea w 1431 roku, tu nieopodal
urodził się Stefan Batory, od 1571 r. książę siedmiogrodzki, od 1576 roku iure
uxoris król Polski. Wspólna Europa nie
pojawiła się w XX wieku, lecz znacznie
wcześniej.
Po drodze zaliczyliśmy jeszcze
przejazd kolejką wąskotorową przez
Park Narodowy Puszty Węgierskiej
(węg. Hortobágyi Nemzeti Park), potem skok przez Słowację i granica
w Łysej Polanie, a za nią już nasze
własne, rodzime i narodowe strzyżenie baranów.
Pod domem licznik pokazał 4.600
kilometrów. Tak zakończyła się nasza
Bałkaniada, w ostatnim przedcovidowym roku, i w ogóle…
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Keram Pasza Bej – radca prawny
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Zamek Bran

