
l W osta t nio wy da nym pre ce den so wym orze cze niu Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny stwier dził, że for mu ła Ban ko wych Ty tu -
łów Eg ze ku cyj nych (BTE), któ rym pod da ją się kre dy to bior cy,
na ru sza kon sty tu cyj ną za sa dę rów no ści. BTE sta wia bank na
po zy cji sę dzie go we włas nej spra wie, pod czas gdy bank i klient
po win ni być rów ny mi stro na mi sto sun ku praw ne go – oce nił
Try bu nał.

To prze ło mo we orze cze nie po twier dza smut ną praw dę, że in -
sty tu cje fi nan so we sta no wią, w grun cie rze czy, pią tą wła dzę
we współ czes nych spo łe czeń stwach (czwar tą ma ją sta no wić
po dob no me dia).

May er Am schel Ba u er Roth schild miał kie dyś po wie dzieć:
„daj cie mi kon tro lę nad pie niędz mi kra ju, a nie ma dla
mnie zna cze nia, kto bę dzie sta no wić je go pra wa”. Oczy -
wi ście, w rze czy wi sto ści Roth schild ni gdy nic ta kie go nie
po wie dział, a cy tat moż na po świad czyć wy łącz nie w an ty -
se mic kich sa mi zda tach, któ re się wza jem nie cy tu ją i po -
wie la ją. Dia beł nie tkwi w tym, czy Roth schild tak
rze czy wi ście po wie dział, ale że jest to po wie dzon ko traf -
nie uku te.

Kon tro la in sty tu cji fi nan so wych nad współ czes ny mi spo łe -
czeń stwa mi wy ni ka prze de wszyst kim z te go, że z jed nej
stro ny – oby wa te le co raz bar dziej się za dłu ża ją, a z dru giej
– ban ki uzy sku ją mo no pol na prze cho wy wa nie osz częd no -
ści oby wa te li. Uwzględ nia jąc róż ni ce hi sto rycz ne, sta ty stycz -
ny nie wol nik w Ce sar stwie Rzym skim był pod wzglę dem

fi nan so wym, mniej wię cej, w ta kiej sy tu a cji jak ma gi ster we
współ czes nej Pol sce.

We dług da nych CBOS 60 proc. Po la ków de kla ru je, że ich ro -
dzi ny nie ma ją osz częd no ści. Choć pra wie po ło wa osób po -
mię dzy 18. a 35. ro kiem ży cia gro ma dzi ma ją tek, to
zde cy do wa na wię kszość po sia da ją cych wol ne środ ki fi nan so -
we nie zgro ma dzi ła wię cej niż 5 ty się cy zło tych. We dług da -
nych BIG tyl ko 5 proc. Po la ków ma ka pi tał wię kszy niż 25
ty się cy zło tych. Zwróć my uwa gę, że wy żej wska za ne 25 ty -
się cy nie sta no wi pew ne go za bez pie cze nia przy szło ści, bo przy
obec nych ce nach za ta ką kwo tę moż na so bie ku pić co naj wy -
żej ga raż w Bia łym sto ku.

Na ko niec grud nia 2014 ro ku łącz na kwo ta za leg łych płat -
no ści klien tów pod wyż szo ne go ry zy ka wy nio sła 40,94 mi -
liar da zło tych. Jak wska zu je BIG, zo bo wią za nia te wy ni ka ją
m.in. z nie zap ła co nych kre dy tów, ra chun ków za ener gię elek -
trycz ną, gaz, usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne, czynsz za miesz ka nie
i ali men tów.

Łącz nie moż na po wie dzieć, że je steś my za nu rze ni w dłu -
gach tak, aby tyl ko nos wy sta wał nam po nad po wierz chnię
wo dy. W isto cie rze czy ce ny nie ru cho mo ści są tak skal ku lo -
wa ne, aby prze cięt ny „prol” al bo „le ming” za ra biał przez
wię kszość ży cia za wo do we go na swój dach nad gło wą. Kie -
dy już na nie go za ro bi, to mo że wziąć „od wró co ną hi po te -
kę” i od dać dom do in sty tu cji fi nan so wej w za mian za ren tę.
Ca ły ten sy stem jest tak skon stru o wa ny, abyś my od ca łe go
na sze go ży cia pła ci li od set ki. Nie ma tu jed nak żad ne go
ukry te go „spi sku”, ale pro ste me cha niz my po py tu i po da ży,
któ rych pa da my ofia rą. Miesz ka nia kosz tu ją ty le, ile je steś -
my skłon ni za nie za pła cić, a je steś my w sta nie za pła cić co -
raz wię cej, po nie waż ban ki są skłon ne udzie lać nam
kre dy tu. Je śli wy ra ża my zgo dę na kon cep cję ży cia na kre dyt,
to ce ny pod sta wo wych dóbr wzros ną do ta kiej kwo ty, ile
wy no si na sza gór na gra ni ca zdol no ści kre dy to wej. Ta ką ce -
nę, moż na nam spo koj nie za nie po wie dzieć, wie dząc, że
nie odej dzie my od sto łu.

Na wet je śli w ta kim sy ste mie zo sta je my z ja ki miś osz częd no -
ścia mi, to i tak są one w prze wa ża ją cej mie rze trzy ma ne

w ban kach al bo in nych in sty tu cjach fi nan so wych, co po głę -
bia na sze uza leż nie nie od nich.

Ban ki nie tyl ko trzy ma ją w gar ści na sze osz częd no ści i dłu gi,
ale rów nież po sia da ją po tęż ny ze staw in for ma cji na nasz te mat.
Ban ki i służ by spe cjal ne to, w isto cie rze czy, dwie róż ne od no -
gi te go sa me go sy ste mu in wi gi la cji oby wa te li. Trud no jest na -
wet mó wić o ich od ręb no ści per so nal nej. Ja ko współ wła ści ciel
fir my zaj mu ją cej się wy wia dem gos po dar czym mo gę z peł ną
od po wie dzial no ścią po wie dzieć, że głów nym miej scem za trud -
nie nia eme ry to wa nych ofi ce rów służb spe cjal nych są właś nie
ban ki. Star si ko le dzy z ban ków bez prob le mu po zy sku ją in for -
ma cje o opor nych dłuż ni kach od młod szych ko le gów ze służb,
a młod si ko le dzy ze służb nie ma ją prob le mów z uzy ska niem
in te re su ją cych in for ma cji o klien tach ban ków od star szych ko -
le gów, któ rzy pod ję li pra cę w in sty tu cjach fi nan so wych.

Ta sym bio za ban ków i służb owo cu je co raz to ko lej ny mi po my -
sła mi. Przy kła do wo od nie daw na we Wło szech obo wią zu je 20-
pro cen to wy po da tek od środ ków pie nięż nych na pły wa ją cych
z za gra ni cy na kon ta oby wa te li Włoch. Po da tek ma być po bie -
ra ny au to ma tycz nie, jed nak bę dzie moż na go uni k nąć, in for -
mu jąc o źró dle po cho dze nia pie nię dzy. Do wód trze ba bę dzie
przed sta wić pra cow ni kom ban ku, któ ry na stęp nie bę dzie roz -
li czał się z fi sku sem. In ny mi sło wy, we Wło szech pra cow ni cy
ban ków do sta li dru gie i trze cie eta ty w cha rak te rze ko mi sa rzy
skar bo wych i ofi ce rów Kor pu su Ka ra bi nie rów. Mó wi my tu
o kra ju, gdzie ist nie je usta wo wy za kaz przyj mo wa nia płat no ści
w go tów ce po wy żej 1000 eu ro. Pań stwo da je więc ban kom
mo no pol na wy ko ny wa nie ope ra cji fi nan so wych po wy żej 1000
eu ro, a w za mian ban ki zo bo wią zu ją się pil no wać in te re sów
pań stwa przy roz li cze niach po dat ko wych.

Pa trząc na nie któ re dzia ła nia ban ków wzglę dem swo ich
klien tów, moż na po wie dzieć, że w po rów na niu z ban kie ra mi
To ny So pra no był do brot li wie uśmiech nię tym biz nes me nem
wło skie go po cho dze nia, któ ry miał na pod wór ku scho wa ne
trosz kę pie niąż ków. Bied niej si gan gste rzy na ban ki na pa da ją
– bar dziej za moż ni je za kła da ją.

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.
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