
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 lutego 2010 r.

o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

(druk nr 791)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

poz. 625, z późn. zm.)

[Art. 62a.
Przedsiębiorstwo energetyczne może udostępniać dane o odbiorcy na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
(Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203).]

<Art. 62a.
Przedsiębiorstwo energetyczne może udostępniać dane o odbiorcy na zasadach i w
trybie określonym w ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 105.
1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:

1)  innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są
niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i
zbywaniem wierzytelności,

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków
bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie
niezbędnym dla:

a) wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru
skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, obejmujących także bank,



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

b) zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań,
c) stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod
statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

2)  na żądanie:
a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), pracowników Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego w zakresie, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób
upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie określonym
w tym upoważnieniu,

b) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe:
- przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w

zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
- popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji
dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;

c) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy
prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy
międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o
udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową,

d) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział
majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej
będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze
alimentacyjnym,

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się:
– sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną

umowy zawartej z bankiem,
– sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku,

f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o
Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271),

g)  (uchylona),
h) Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym

ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.),

i) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku
na podstawie zawartej z bankiem umowy,

j)  (uchylona),
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k)  służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby
Więziennej i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub
żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania
sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie
określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz
wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,

m)wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami w
zakresie określonym ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385),

n) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru
uzupełniającego nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o
nadzorze uzupełniającym,

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych
w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

q)  właściwej władzy nadzorczej, z którą Komisja Nadzoru Bankowego zawarła
porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 lub w art. 141f ust. 3, w związku
z wykonywaniem przez tę władzę nadzoru skonsolidowanego,

r)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym
ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i
Nr 245, poz. 1775),

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78
ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).

3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz
zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do
pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę
oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).
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2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym,
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz
powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz.
459 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070), regulują odrębne ustawy.

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych
płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy
tych rachunków.

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są
obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację
współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane
świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy.

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy
państwowe i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są
obowiązane wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia
określonego w ust. 1.

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje
upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim
informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz
w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3
oraz w art. 128d ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji
stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w
związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i
poręczeń.

[4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać biurom informacji
gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424), dane w zakresie i na warunkach
określonych w tej ustawie.]

<4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust.
4a1 i 4a2, biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia
19 lutego 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. Nr ..., poz. ...) dane w drodze teletransmisji.>

<4a1. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel
występujący o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby,
której dotyczą te dane. Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do
udostępnienia.

4a2. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją
utworzoną na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera
wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a1.>
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4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach
powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli
umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur.

[4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki
przekazują dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w
ust. 4a, do biura.]

<4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich
banki przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o
której mowa w ust. 4a.>

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym,
będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z
tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te
zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji
finansowych.

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i
wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy
bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków
udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową.

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2005 r.

Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.)

Art. 54.
1. Z zastrzeżeniem art. 55-55b, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być

ujawniane wyłącznie na żądanie:
1) sądu lub prokuratora:

a) w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy,
czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania
tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w
związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego
od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej
wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji
objętych tajemnicą zawodową,

b) w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o
przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy,
czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania
tajemnicy zawodowej;

2) sądu - w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku
między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną
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umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do
zachowania tajemnicy zawodowej, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze
alimentacyjnym;

3) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed
organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe:

a) przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji
zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej,

b) popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub
transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy
zawodowej;

4) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w
zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia
stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej
jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937, z późn. zm.);

5) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu
obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim
umowy - jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania;

6) służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy
- w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

7) Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu
przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.);

8)  komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym.

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej:
[1) przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach

określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz.
1203);]

<1) przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na
warunkach określonych w ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr ....,
poz. ...);>

2) przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę
prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału:

a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze
uzupełniającym",
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b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze

uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym.

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. Nr 197, poz.

1661, z późn. zm.)

Art. 16.
1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo:
1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w:

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego,
b)  art. 224-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
c) art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr

120, poz. 1300),
d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr

72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387),

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),

f) art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117),

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315),

h) art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676 i Nr 117, poz. 1007),

i)  art. 18a ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr
100, poz. 1081, z późn. zm.);

2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w:
a) art. 310-314 Kodeksu karnego,
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b)  art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach
hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr
6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z
2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 153, poz. 1271),

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

3)  łapownictwa i płatnej protekcji, określone w:
a) art. 228-230a, art. 250a, art. 296a i art. 296b Kodeksu karnego,
b) art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z
późn. zm.);

4)  przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego;
5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego;
6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego;
7)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200, art. 202 §

3-4b i art. 203-204 Kodeksu karnego;
8) przeciwko środowisku, określone w:

a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego,
b)  art. 34-34d ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach

chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.),
c)  art. 19 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami

(Dz. U. Nr 191, poz. 1956),
d) art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr
41, poz. 365),

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.);

9) przeciwko porządkowi publicznemu, określone w art. 252 i 253, art. 256-258, art.
263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego;

10) określone w art. 23-24b ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);

11) przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068);

12) o charakterze terrorystycznym lub określone w art. 165a Kodeksu karnego;
13) określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i

2, art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz.
469 i Nr 120, poz. 826);
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14) określone w art. 124, 124a, 126, 130 i 132d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);

15) określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

<15) określone w art. 45-51 ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr ....,
poz. ...).>

2.  Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli
osoba, o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe:

1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1-3,
art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 §
1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a
§ 1 i 2, art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art.
80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;

2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i
usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art.
89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 §
1 Kodeksu karnego skarbowego;

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1, art. 99 § 1 i
2, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art.
106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1
Kodeksu karnego skarbowego;

4)  przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1,
art. 108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. z

2010 r. Nr 11, poz. 66)

Art. 19.
1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą których

zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania
tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek:
1) sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
2) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie
określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr
43, poz. 277, z późn. zm.);
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3) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym;

4) organu nadzoru, w zakresie wykonywania ustawowych zadań;
5) Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki

objęte kontrolą;
6) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w związku z prowadzoną przez organ

kontroli skarbowej:
a) sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko,

będącej osobą fizyczną, stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają
związek z tą sprawą,

b) sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności
związanych z działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej
osobowości prawnej, będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje
mają związek z tą sprawą;

7) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez
niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z późn. zm.);

8) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania
przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

9) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania
przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów;

10) komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce
w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września
1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063,
z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805);

11) dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny:
a) sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko,

będącej osobą fizyczną, stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają
związek z tą sprawą,

b) sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności
związanych z działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej
osobowości prawnej, będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje
mają związek z tą sprawą;

12) centralnej ewidencji pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym, w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z
ruchem tych pojazdów;

13) Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w
związku z podjętą interwencją;

14) Rzecznika Ubezpieczonych, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w
związku z podjętą interwencją;
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15) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania
ustawowych zadań;

16) Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania
ustawowych zadań;

17) Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie zadań, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7;
18) banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego, w zakresie

ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do
przekazania za granicę waluty obcej;

19) biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań;
20) ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia nastąpienia zdarzenia,

z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także uposażonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia;

21) innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji,
w zakresie umów ubezpieczeń ryzyk objętych tą umową;

21a) zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów
ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową reasekuracji;

22) innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym dla przeciwdziałania
przestępczości ubezpieczeniowej lub stosowania taryfy w zależności od długości
okresu bezszkodowego, lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w
przypadku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co
najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, lub dla potrzeb ustalenia odpowiedzialności,
jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od
tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które
łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową;

23) podmiotu przetwarzającego, na zlecenie zakładu ubezpieczeń, dane dotyczące
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia oraz administrujących indywidualnymi kontami jednostek
uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym;

24) zleceniobiorców czynności określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5 w zakresie,
w jakim dotyczą one zleconych czynności;

25) innych podmiotów, których uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów
innych ustaw.

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności przez podmioty, o których mowa w
ust. 2 pkt 23 i 24, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z zakazu, o którym mowa
w ust. 1.

[4. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach
i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z późn. zm.).]

<4. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na
zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr ....,
poz. ...).>

5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, złożenie
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
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USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz.U. Nr 146,

poz. 1546, z późn. zm.)

Art. 281.
1. Z zastrzeżeniem art. 282 i 283, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być

ujawniane wyłącznie na żądanie:
1) sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących
stroną postępowania;

2) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed
organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

3) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w
zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia
stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej
jednostki określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291);

4) naczelnika urzędu skarbowego w związku z toczącym się przed organem kontroli
skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie
skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

5) dyrektora urzędu kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem
kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o
wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

6) inspektora kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli
skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie
skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

7) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu
obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do
celów tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy;

8) służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

9) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu
przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.);

10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu;

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w
przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy
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kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny
uczestnik.

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności
lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których
mowa w art. 191.

<3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne na zasadach
i w trybie określonym w ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr ..., poz. ...) nie narusza
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.>

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171,

poz. 1800, z późn. zm.)

Art. 57.
1. Dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie

dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej
sieci telekomunikacyjnej od:

1) zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług lub
nabycia urządzenia u określonego dostawcy;

2) niezawierania z innym dostawcą usług umowy o świadczenie publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci
telekomunikacyjnej;

3) udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 161 ust. 2, w
przypadku użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną.

2. Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do sieci, od:

1) dostarczenia przez użytkownika końcowego dokumentów potwierdzających
możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy usług wynikającego z umowy;

[2) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego wynikającej z
danych będących w posiadaniu dostawcy usług lub udostępnionych mu przez biuro
informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr
68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203); dostawca usług powiadamia użytkownika
końcowego o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.]

<2) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego
wynikającej z danych będących w posiadaniu dostawcy usług lub
udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w
ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr ...., poz. ....); dostawca usług
powiadamia użytkownika końcowego o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.>
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3. Dostawca usług może odmówić użytkownikowi końcowemu zawarcia umowy o
zapewnienie przyłączenia do sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub
zawrzeć umowę o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym
o zapewnienie przyłączenia do sieci na warunkach mniej korzystnych dla użytkownika
końcowego w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na
podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności
wynikających z tej umowy.

4.  Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawieranych przez dokonanie czynności faktycznych, o których mowa w art. 56 ust. 2.

5. Warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym
o zapewnienie przyłączenia do sieci, nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać abonentowi
korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi
telekomunikacyjne.

6.  W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o
zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą
przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy
przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na
jaki umowa została zawarta nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.

U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

Art. 150.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji

stanowiących taką tajemnicę:
1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z
zastrzeżeniem ust. 2;

2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w
uzupełnieniu do zawiadomienia;

3)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn.
zm.);

4) Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego
upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;

5) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
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6)  organom podatkowym i organom Służby Celnej - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;

7)  przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego
podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie
niezbędnym do wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem;

7a)  przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
innym państwie członkowskim obowiązkom z zakresu adekwatności kapitałowej w
zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków;

8) przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze:
a) w przypadku określonym w art. 54 i art. 152,
[b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o

udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r.
Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203);]

<b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. Nr ....., poz. ....);>

9) przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub
przez zagraniczną firmę inwestycyjną:

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze
uzupełniającym,

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze

uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym;

10)  przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy
maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w
zakresie określonym w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej;

11)  przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1-6, spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o
ofercie publicznej;

12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim
a:

a) podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu
maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku prowadzącego
rachunki papierów wartościowych lub podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych zagranicznej firmy inwestycyjnej,

b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo
likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską,
banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub organem
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odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez
Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do
skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą
upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych
przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych
domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych;

13) Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego
ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i
zarządzaniem systemem rekompensat;

13a) spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne
do wykonywania tych czynności;

13b) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5
albo ust. 2 pkt 3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji
papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami
wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery
wartościowe, za pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te
informacje, są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach
określonych w art. 54 ust. 2;

14) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i

decyzji, także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku
instrumentów finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności
funduszy inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za
uzasadnione,

b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy o nadzorze,

c) w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5
ustawy o nadzorze,

d) w wykonaniu porozumień, o których mowa w art. 20 i art. 23 ustawy o
nadzorze,

e) w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1 ustawy o nadzorze i
w art. 96 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej;

15) przez Komisję:
a)  (uchylona),
b) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w

celu realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie
polityki pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności;

16)  w przypadkach określonych w art. 40, art. 89 ust. 4 i art. 161;
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17)  przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub
wykonaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub
powierniczej, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub
wykonania umowy.

2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20
ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec
osób, których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób
reprezentujących Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są
przekazywane w związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie
nadzoru.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 6, poz. 33)

Art. 4.
[1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy dłużnika

przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i
zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie
majątkowe.]

<1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy dłużnika
przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej,
dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz
przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego
oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura
informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6
miesięcy.>

2. Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego
pouczyć przed złożeniem oświadczenia.

[3. Do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia
majątkowego są uprawnieni upoważnieni pracownicy organu właściwego dłużnika.
Organ właściwy dłużnika może upoważnić, w formie pisemnej, kierownika ośrodka
pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy
do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.]

4. Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o
udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących dłużnika alimentacyjnego,
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jeżeli w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny wywiad środowiskowy
dotyczący tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego przeprowadzanego u
dłużnika alimentacyjnego, a także wzór oświadczenia majątkowego dłużnika
alimentacyjnego, uwzględniając potrzebę podjęcia przez organ właściwy dłużnika
określonych w ustawie działań zmierzających do poprawy egzekucji alimentów.

Art. 8.
Sąd przesyła organowi właściwemu wierzyciela i organowi właściwemu dłużnika orzeczenia
wydane na podstawie art. 132 i 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) w sprawach, w których osoba uprawniona
otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.

<Art. 8a.
Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej działającego
na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr ...., poz. .....) informację gospodarczą o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o
których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6
miesięcy.

Art. 8b.
Organ właściwy dłużnika może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę,
pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki
organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a
także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Art. 8c.
Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu właściwego wierzyciela w zakresie
realizacji obowiązku określonego w art. 8a.>

Art. 27.
1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

1a. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

2. Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po
uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję
administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu
otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
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3. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej
ustawy.

4. 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi
dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód
budżetu państwa.

5. W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym
dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, o której mowa w
ust. 1.

6. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o
których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

7. Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi
właściwemu dłużnika:

1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2) decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu

otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu

Państwa z tytułu:
a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na

podstawie ustawy,
b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005

r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek
alimentacyjnych,

c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.

<7a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje organowi właściwemu dłużnika informacje
o zobowiązaniach wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1.>

8. Organ właściwy wierzyciela przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu
postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z
funduszu alimentacyjnego.

9. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu
alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty
zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

10. Przekazanie, o którym mowa w ust. 9, następuje na podstawie decyzji przyznającej
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


