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Zgodnie z art. 133 ust. ] pkt 2 USl('n••.y Prawo bar.kow~ (DL U. 2002. Nr T2.

poz_ 665 ,,.e zm.) jednym 7.cdów nad •.....oru bankowego jest 7.apc'.••.llienie zgodności dLialalnoSci

banków z przepisami usta,,,), Prawo bankowe. w tYlD m.in_ -.•••zakresie nchron} laj~mniq

hankowej. Mając na uwadze powyższe llZ.<<ajęza isiolne ponmyll;t zwrócenie Pańsiwa u..•'\'agi

na przedmiotową kweslii; ..

Tajemnica bankowa należy do kategorii tajemnic USlawowo chronionych .. Zgot!Jrie 7

art. 104 ust l ustav,} Prawo ballkm.ve tajemnica la obejmuje ,"'sZ)'stkie informacje d01YUąCC

c;-:ynllo.ści bankowej. puzy~kane j chronione prze/o bank na \"'-szys1kich ctapach wspllłpmC)

banku z klientL'J11począwszy od negocjacji ..3.skończ)"',.-szy na r::.ali:t.acj-ium o•."'')'..na podSlil"\.vie

której bank t~ czynnosć wykonuje_ Do zachowania lej tajemnicy są zobligowane banki 1

osoby w nid"l zatrudnione nr;}z osoby. /..3.pośrednictwem których hank \"ykonujc oynmlsci

łxmkowe.

Dost~p do inlormacji objęTYch tajcmniq bankoM:j jest P0-l·/ uslHwodawct; ~:.:i:'ik

reglamcnlo •.vany. Wyjątki od obowiązku zachowania tajcnmicy hanJ...owcj są wymienione

enumer~ty\\'nic w ustawie ~rawo bankowe (w szczególności al1. j 04 ust. 2 i 3 oraz art. ł 05).

Zgodnie z arl. 104 ust. 3 ustaw}' nie obowiązuje banku zachov,;al1ie tajemnicy banko\' •.:~j

v:obel' osoby, której dotyczą infonnacjc objęte tajemnicą. 050bom trzecim w1adomosci te

mogą być ujawnione (z zastueżenicm Słos0\\.'nych prz-episów ustawy: arl. 105. art. ] U6a

i art_ l06b) \vyłąc:mic .. gdy osoba będąca stroną wnm.,"")' na piśmie upowaJ"..ni banł~ do

przckaz~nia okrdlonych inl(mn~cji WSkW-<l.l1Cj pocz siehie nsobic. O;t:naua 10_ je

upov.azniellie takie powinno okrcślać konkretną ;:indywiduali7..()\, .•aną 050~ .. któn:j bani-.



mozc ~ć te info~je (omac:zerrie osoby po,"imlO mie~ miejsce w postaci po~"Sbnia

plE-CZbank przynajmniej imienia i nazwiskall'laZ\\'Y_ ariresutsiedzib)" osoby nzttiej). Wano •.,,-

I)'ffi miejscu Z\"'Iócić ~'agę,. że infonnacje objęte iJ-powaznieniem ro""-rueż nic po\\;nny Jlliet

charal-reru ogólnego~ ale - w możliwie CZ)'ie~ny sposób - skonkretY.l()\vanycb danYI.:ili !)

rodt..aju udostępnianych informacji.

Uzyskanie przez banki infoIiJJOCji stanowiących tajannict: OOnkO\~ jest

rov,'OOZIlaC2J'le z bez\\'-zgłędnym zakazem dalszego pnekazyv.'IDlin posiadanych intill:mac.)

sronnułov.-anym WeLl. 104 ust. 1 ł l{)j ust. 3 ustawy PJawo bankowe oraz sankcjonowroł}JD

,.. an. )71 ust 5 1ejzc ustawy_

W szczególności zwracam PaiLqv..-a uv.'agę na zagadnienie pr-a-kazywania prJ.cz banki

informacji stano\••.iących tajemnicę bankową dotyczących obY'"~elj innych państw.

posiadających raclllmki bankowe \,. Po1scc. władzom tych paJlst\\'_

W przypadku władz państwa obcego tinn~gonil'. Rzeczpospolita Polska} przepis~

~-ta",1' Prnwo ban10we prze""idują d\\'-a wyjątki od obowiązku nieu]a\\lliania tajemnicy

bankowej władzom/organom pansr-w-a obcego. Przedmiol0")1Ti \\-'Yjątkarni są:

l) wyja\\-ienie iIrlbrmacji S".anov.iących tajemnicę banko\.••.'ą na ządanie sądu lup

prokuratora w związk:l z ..•~)'konaniem -\.••.-n:osko o udzielenie pomoc)' pra\~-nej.

poc.nodząccgo z paIlst~"3 obcego. które na noc)" ratyfikm,'l.'anej umowy

mi~arodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma pta\VO występować o udzielenie

informacji objętych tajenmicą bankow~ (zgodnie z an. ]05 ust. l pkt 2. ppkl c US1ID\)'

Prawo bankowe);

2) ")'jawienie informacji S1ano""'lących tajemnicę bankov.-ą na ządanle v.łaSciwej \vł3dz)

nadzorczej, jezeli jest to niezbędne dla wykonywa:lia przez te władzę nadzorJ

skcnsolidov.-anego nad bank]em. przy czym w P17)'padku -~'łaSci,"'ł."j ;,\"ładzy

nad7..on:zej z państv.-·a Jiebędącego państwem cLlonJwwskim. jeżeli KNF Z3\\l2Tla z 1'1

\\łoozą porozurnienie_ o k1órjID mowa w ano 14) f ust. 3 USlawy Pra",,·o hanko\\e

(7.godnie z art. lOS ust.. l pkt 2_ ppkt q ustawy PraVloO ba 1kowe).

Pods1awą ujawnienia informacji stanowiących lajemnicę bankową w pkt ! jesl wniosek

-~'łaściwcgo organu - sądu bądź prokuratora. oparty na nnytikowanej umoWie

międzynarodowej. z której wynika prawo do ·wystąp.ieniaZ wnjoski~m o uchylenie tajemniC}'

bankowej. W pIZ)'pf.dku pkt 2 mam)' do czynierua z obowiw..kiem pr.ze:kazania informacji

cbjętych uremnicą banko"':ą, na iĄ:darrie właściwej władzy nadzorczej_ je7.cli jest to niezbędne

dla sprawowania nadzoru skonsolido'wanego nad 1)'ID bankiem. Dodatkot.\')m warunkiem



l:'JDożJiwlającym pr.Leka:z..i:mie ww. infOITIlalii w prqpadku. gd} \\niosłodawCl jesl '\'1,ładza

nadzon:zaz ~-a me będącegopansn",em C7Jonko~'Skim. jest zawarcieI>omz:umjenia

pomiędzy tę władzą a KNF.

Biorąc pod ID\"3gę ~Q uJonko'\'\IDe Unii Europejskiej nalezy rownlez

prL.)"tOCZYĆ prL.Cpi::.--y dy-rekt)'v,'y 2006148IVIE Parlamentu f.uro~jskiego i Raó~: z dnia

]4 czerwca 2006 T. w sp:<i\\<ie podejmo\\-ania i proli :adzenia działalności pnez inst::lucjc

~'lO\\'e. a w szczególności an.. 42, 44-S2. zgodnie z klÓryT.Upaństwa czIonkoVl-skic maja

Gloowiąz.:k Zllpe\vrnć nieujawnian:c tajemnic)' zawodo\\'ej. Porudlo arlykuł 46 'W\v.dyrekt)'1."')

s1anov,i. iż państwa członkowskie mogą zawierać umowy o \\spółpracy z wlaści'w)'1l1i

o-:-ganami paru.1w trzecid1 umożliwiając" 'w)l:D.ianę infoIT,lacji jedynie wówczas.. gdy

l..:.'a\.\-nianeinformacje objcle są gwarancjami ochrony 1ajcrnnic~: zo\.\odowej.

Na S7.•••-zegÓIne podkreSlenie zasługuje. iż Vi każi.ym przypadka w klÓr}JD r.clcz)

Joz:wazyć dopuszczalność lljawnienia lajemnicy banko\'\cj, nil--"7..aJeznie od tego, &:7:)"dotycz)

on prośby o ujawllien~c pochodzącej od władz pailsiW.3 demokratycznego czy tez

niespcll1iaj~cegostandardu państ\va demokratycznego, bank jesl zobliguwany prLc7

ustawodawcy do 7..acho\',"ania szczególnej ostrOźIJoSci i zbadania C7)" .t.aChool3 przesłanki

ustavon\'\"eumo.iJiwiające uchylenie tej tajemnicy. Należy ró""'wc-I: wyraźnie podJacślić. iJ.

ka2.dc nieuprav..nione. a ,";ęc mezgod:ne z obo~iąz.ującym prawl"."11l ucbylenie lajew.rncy

banko"vej ~'U1kuje odpov.;edzialnością banku /2 szkody wynikłe z tego ucb:ylcnia (3.I--t. J 05

USl. S US1awy Prawo bankowe). Odpov.iedzia1nośC banku może przybrac eha.-akter

odpo,,'iedzialności kumraklowcj (arL 471 i474 kodeksu c)"",~ITego)albo dełiktowej (art. 415.

429.430 kode-ksu cY"",,;]nego). Narus:r.crue obmviązk.u zachOWania tajemnicy bankowej moźc

skutkowaĆ- 1.akze odpowiedzialnością kamą na pods1.a"""ie~1... 171 USL 5 u::,"1a"')" Prawo

b:mkowi;':"

Biorąc poVoT.lsze pod ov.agę pOOkreśl~-n konieczność p.'Z(.~trzegania prLCpisów pra\'\a

7.3chm'\"-anlc SZCr.ególncj ostrozności w uj3'1.'\'Dianiu informacji s1anD\viącycb tajemnicę

bankową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe.
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