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W nawiązaniu do prośby Pana Marszałka Wrazonej w piśmie z dnia 5 sierpnia f}II
roku w sprawie sporz4dzenia przez Zwięek Bankow Polskich opinii w przedmiocie
rzadowego projektu ustawY o wymianie informacji z organami ścigania panstlv
cztonkowskich Unii Europejskiej (druk 45f8), chciałbym poinformowac, iz Związek Bankow
Polskich co do zasady popiera przedmiotowY projekt, z zastrzeŻeniem konieczności
szczegoł'owego przedyskutowania kwestii stosowania uproszczonego trybu dostępu do
taj emnicy bankowej, maj ąc na uwadze sferę taj emnicy prawnie chronionej oraz z
uwzględnieniem pozostałych uwag wyrazonych ponizej.

Chciałbym zwrÓcic uwagQ,, Że w opinii Zwtązku Bankow Polskich duze wątpliwości
budzi upoważnienie Policji do uryskiwania dostępu do informacji objętych tajemnicą
bankową, zgodnie z art. 105 ustawy _ Prarvo bankowe, W trybie uproszczonym - Z
pominięciem oborviązku uzyskania potwierdzenia tego dostępu przez sąd. W naszej opinii
takowe rozszęrzanie i ułatwianie dostępu do danych objętych tajemnicą bankową jest
nieuzasadnione. ograniczenie zasady ochrony danych objętych tajemnicą bankową powinno
mieć za:wsze charakter ponadwyjątkowy, a co za tym idzie, winno być stosowane tylko w
przypadkach, gdy jest to uzasadnione i niezbędne dla realizacji iub ochrony interesu
prawnego. Dodatkowo w tej sytuacji naruszona jest zasada proporcjonalności, z uwagi na
fakt, iz dostęp do tajemnicy bankowej nie będzie kontrolowany przez sąd, a ponadto nie ma
zadnych przesłanek potwierdzających to, iz takiego dostępu wTmaga interes prowadzonego
ś l edztwa b ądŹ docho dzeni a.

Niepokoj wzbudza rowniez fakt, ze uzyskiwanie prz'ez Policję danych chronionych
tajemnicą baŃową następować ma za pomocą faksu iub zwy.kłej poczty elektronicznej'
NaleŻy zwrocić uwagę' Że przekazywanie danych objętych tajemnicą bankową poprzez faks
bądź za pornocą niezabezpteczonych wiadomości email nie jest wystuczająco bezpieczne,
Jezeli chodzi o wiadomości email, to powinno się wprowadzić co najmniej minimalne
wYmagania co do zabezpteczanla hasłem takich wiadomości. Z przesyłania takich danych
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faksem powinno się Zrezygnowac w ogÓle, nie tylko Z powodu braku bezptecze stwa
przesyłanych danych ale rownteŻwzg\ędow organlzacyjno- technicznych. Juz obecnie raporty
przesyłane policji mają często objętośc przekraczającą 100 stron (obecnie nie są wysyłane
faksem) . Przy zwiększonej liczbie zapytan od insty.tucji upowaznionych ptzesyłanie faksem
stanie się niemozliwe organizacyjnie i tecŁuricznle. Proponowane przepisy naleŻy w tym
zakresie uznac za anactuoniczne.

Niezaleznię od wyzej opisa.nych wątpiiwości sprzeciw budzi nałozenie na instytucje
utworzone na podstawie art. 105 ust'4 Prawa bankowego obowiązku nieodpłatnego
udostępniania informacj i podmiotom upowaznionym. Sporządzenie obszernych niekiedy
informacji zbiorczych wymaga zaangaŻowania w banku odpowiedniego nakładu pracy' co
zwł'aszcza kontrastuje w stosunku do dztałających na komercyjnych zasadach biur informacji
gospodarczej, ktÓrym ustawa Z dnia 9 kwietnia 201 0 r. o udostępnianiu informacj i
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. f5 ust.2) gwarantuj e mozliwośc
pobierania opłat za udostępnianie informacji podmiotom upowaznionym. Z tego względu
postulowac na|eŻy wprowadzenie odpłatno ści za udostępnianie przez instytucje utworzone na
podstawie art' 1 05 ust.4 Prawa bankowego informacji stanowiących taj emnicę bankową
podmiotom upowaznionym na zasadach analogicznych jak w ustawie o udostępnianiu
informacji gospodarczych i w1'mianie danvch gospo darczych.

Analogi Cznle do powvzszego, rvątpliwości wzbudza nadawanie w projektowanej
ustawie uprawnieli Agencji Bezpiecze stwa Werł,nętrznego do uzyskiwania dostępu do
informacji objętych tajemnicą bankową zgodnie z art. 105 ustawy _ Prar,vo bankowe, w
trybie uproszczonym. W opinii ZBP jest to przedwczesne tym bardziej, Żę szerczej dyskusji i
ana|tzy wymaga stosownie do argumentow podniesionych powyzej przesądzenle, czy w takie
uprawnienie powinna być 'vypoSazona Policja.

Zw,iqze\< Banko.;". Polskich co do zasad,v popiera pozcistałe zrnianT/ 'w ustawie * Pravu.o
bankowe polegające w szczegolności na dodaniu puŃtu 3 w art' 105 ust' 4, oraz ustępu 4e w
\,vnv. artl,kule 105. Dodanie w art. 105 ust. 4 punktu 3 doprecyzowuje dotychczas
obor.viązuj ące przepisy dotyczące taj emnicy bankowej 1 przyznaj e upoważnienie do
udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach kredytowych (insĘtucjach
okreśIonych w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego) sądom or^z prokuratorom. Jest to w
pełni uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpteczenstr.va obrotu, a takŻe spetnia postulat
ekonomiki procesowej ' gdyŻ bardzo często skierowanie zapfania do inst-vtucji określonej w
art. 105 ust. 4 Prawa bankowego pozwala uzyskac informac1e, ktorych zębranie wymagałoby
skierowanie odpolł'iednich zapyĄan do kiiku bądź kilkunastu bankow lub uzyskani a przez
prokuratora zgody sądu okręgovi,'99o, w trybie art. 106c Prawa bankowego. obecnie
bezwzg\ędnie obow.iązujące przepisy w zakresie dostępu do informacji przetwarzanych ptzez
instytucje okleślone w art. 105 ust. 4 formalnie wykluczaty bezpośrednie pytania kierowane
do tych instytucji z pominięciem szczego|nego trybu z art. 106c.
Zwrocic na\eŻy jednak szczegoł'ową uwagę' Że zakładana w projekcie zmtana art. 105 ust'4
Prawa bankowego poprzez dodanie nowego pkt 3 powoduje, tz instfucje utv'orzone na
podstawie art. 105 ust.4 byłyby zobowiązane do udostępniania podmiotom upowaznionym
informacji stanowiących tajemnicę bankowąw zaL<resie szerszym niz banki' obecny art. 105
ust.i pkt.2 lit. b-d oraz lit. l Prawa bankowego zawlerawyraine wskazanie'uv jakim zakresie i
ceiu banki udostępniają informacje podmiotom upowaznionym. CeIem zapewnienia
niezbędnej spojności przepisow postulować naleŻy więc zmianę, zgodnie z ktorą zakres i cel
takiego udostępniania powinien byÓ tozsamy w przypadku bankow i insty'tucii ustawowo
upowaznionych do udzielania kredytow'.
Druga propozyCJa szczegołowej Zmlany dotyczy konieczności uwzględnienia komornikow
sądow1'.ch W katalogu podmiotor,v upowaznionych do otrzymywania danych z instyrucji



ut\\'orzonej na podstawie art. 105 ust.4 . Z uwagi kierowanie tego rodzaju wnioskow do tych
inst1tucj I Ze strony komornikorv sądowych i brak mozliwości udzielania informacji w
dotychczasowych przepisach, vznac naleŻy Za uzasadnione aby koniornicy sądorł'i mieli
dostęp do tych danych - w zakresie takim' jaki mają irrne podmioty upowaznione.
Po uwzględnieniu powyzszych u\,vag, treść zmiany w a]t. i 05 ust. 4 powinna otrzymaÓ
następuj ące brzmienie :
b) * ust. 4 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu,.

, ,3)podmiotomolcreślonymw art.  ]05 ust '  I  pkt2l i t '  b-dOraZl i t ,  l i t  informacj i
stanowiących tajemnicę bankowąw zalrresie wskaznnynx w tym przepisie,,

Proponowany ust' 4e w art' 105 Prar,va bankow,ego zakłada rozszetzęnle zakresu
przechowywanych przet biura informacj i krecly'towej danych o rej estry rachunkÓw
bankowYch, papierow wartościolr'ych i innych rachunkÓw, na ktorych zapisywane Są
instrumenty finansowe niebędące papierami wartościor.łymi. Nalezy podkreślic, Że stworzenie
centralnego rejestru rachunkow bankor.vych prowadzonych w Polsce postulowane jest od
dawna ptzez szereg organow i insty'tucji paristwovvych i publicznych (sądy, policja,
prokuratura' urzędy skarbowe, ZUS, GIiF), a takŻe potrzebne w interesie społecznym, gd\,z
jego brak Znacząco utrudnia m.in' postępowania spadkowe (r,v tym lokalizowanie składnikow
masy spadkowej) oraz w interesie ochrony depozytow bankowych, jako instrument
przeciwdztałanta w.ykorzyst'vw.aniu bankow do prowadzenia działalności przestępczej
(oszustwa i inne fraudy).

Chciałbym j ednocześnie zwrocic uwagę na fakt, Że szczegoł.owy zakres informacj i
przetwarzanych w rejestrze por,vinien być objęty materią rozporządzenl'a wydanego przez
nrinistra r,vłaścirvego ds. instytucji finansowych (Ministra FinansÓw)' a nie bezpośrednio
iiraieriąusf'awy Praivo bankorve' Propono\Ą/any ustęp 4f.u'an' i05 Frawa barrkor,r'ego zawiera
ponadto niektÓre pojęcia, ktore dotychczas nie Są pojęciami stosowanymi w ustawie Prawo
bankowe np. pojęcie rachunku otwartego i zlikwidolvanego'

Paza pow-a/zszymi propozycjami i uwagami, przypomnienia wrymaga, ustalony w trakcie
wcześniejszych prac pełnomocnikow resortÓw finansÓw, Sprawiedliwości i spraw
rł'ewnętrznych nad uregulo'ut'aniem prawnym inst1tucj i Biura ochrony Mienia, postulat
dodarria art. Ilfc w ustar,vie - Prawo bankowe' Postulat ten wynika z faktu, lŻ na baŃi
nałozone zostały obowiązki identyfikacji i weryfikacji tozsamości klienta (spełniany w ceiu
ochrony deponentow i zapobieganiu przestępstwom i,i,yłudzen oraz przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy). w zwt,ązku z tym, niezbędnym jest wy'posazenie bantr<ow w mozliwośÓ, aby ww'
identyfikacja i wer1.fikacja dokonywana była m.in. za poŚrednictwem sprawdzania informacji
lV publicznych rejestrach i ewidencjach, na zasadzię weryfikacji, czylt otrzymania
potwierdzenia zgodności przekazanych danych a]bo raportu niezgodności danych. Ceiem
zapewnienia realtzacji pow1'zszej mozliwości konieczna jest zmlana 'We wskazanych w
projekcie usta'wach dotyczących działalności ww. rejestrow i ewidencji (Centralna Informacja
Ktajowego Rejestru Sadowego, zbior PESEL oraz ewidencja w-vdanych i uniervaznionych
dowodor,v osobistych, K'ujowa Ei'videncja Podatnikow- oraz krajowy rejestr urzędowy
podmiotow gospodarki narodowej ).

ZBP proponuje dodaje przepisu o następującej treści:

,,Ąrt. ]]2c 1,W związku z wykonywaniem Czynpo3,i olcreślorylch w art. 5 i 6, banki i
insĘtucje lrredytov,e obowiązane Są stosować środki bezpieczenstwa polegające na
idenąlfikacji klienta i weryfi'kacji danych jego doryczących,



2' Identyfikacjct i weryfikacja, o ktorej mov,,a yv ust. ] moze odbywać się na podstawie
dokttmentow lub in.formacji pochodzących z insĘtttcji, o ktorych mowł w art' ]05 ust. 4 oraz
rejestrÓw,, zbiorÓw i ewiden,cji prowadzonych przez administrację publiczną
3' W celtt, o ktorym mowa w ust. ], banki i insĘtucje lcredytoule mogą w drodze
teletransmisji dokonywać spraludzania prawdziwości danych i informacji o kliencie z danymi
i inforrnacjami gromadzctnymi w rejestrach, zbiorach i ewidencjach publicznych: w zbiorze
PE,SEL, ewidencji wydanych i untew,aznionych dowodÓw osobisry*ch, Krajowej Ewidencji
Podatnik vv, lcrajowym rejestrze urzędowym podmiotow gospodarki narodowej oraz w
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Sprawdzenie moie być dokonywane Za
pośrednictv,em insĘtucji' o ktÓrych mowa w art' ]05 ust' 4.

4. Sprawdzenie prawdziwości danych i informacji, o ktorych mowa w ust. 3,
polega ną porownaniu przekazanych danych Z danymi i i{ormacjami gromadzonymi w
rejestrach, zbiorach i ewidencjach publiczn1lch v,skazanych w u.st, 2' W),nikiem udostępnienia
danych w ry*m trybie jest pÓtwierdzenie zgodnośct przekazanych danych albo raport
ni e z go dno ś c i dany c h,, .

Jednocześnie chciałbym zwrÓcic Pana uwagę na potrzebę pilnej noweiizacji dwoch
irrnych przepisÓw ustawy Prawo bankow.e dotyczących taj emnicy bankowej, ktÓre \^/
obecnym brzmieniu utrudniają petne przeciwdzia.lanie działalności przestępczej w sektorze
finansowym. Po pierwsze, drt.i06d ustawy - Prawo bankowe. W dotychczasowym brzmieniu
po\\ryZszy przepis uporvaznia wyłącznie do przykazywania w określonych wypadkach
informacji objętych tajemnicą bankową. Uzasadnionym postulatem jest tozszetzenie jego
zakresu dotyczącego w}'miany informacji o przestępstwach dokonywanych na szkodę sektora
t-inansowego na pozostałe informacje, niebędące tajemnicą bankową w posiadaniu ktÓrych
zna1dą się bankl oraz rejestry kredytowe, a ktorych udostępniania jest niezbędne, m.in' w

. 1 1 , , .  * , - -PrzyP.!lNi.r p,.leStępst'v\ praco.wi.]iczych praco.\i/nikor'l bankon, (informacje o przestępstwach
pracowniczych formalnie nie są objęte tajemnicą bankor,vd. Ponadto niezbędnym jest
umozliwienie udostępniania tych danych zakładom ubezpieczen, ktore nie posiadając tych
dan,vch narazone Są na oszustwa ubezpieczeniowe na Szeroką skalę.
W konsekwencj i ZBP proponuje następujape zmiany w treści \Ą\,V. przepisu:

Art' ]06d. ], Banki i insqv*tucje, o ktÓrych mowaw art. ]05 ust. 4, mogąprzetwarzac i

udostępniać innym bankom i zakładom ubezpieczeri informacje, w tym informacje

objęte tajemnicą bankoW6, |9 przypadkach.,
I ) uzasadnionych podejrzefi, o ktorych ntowa w art. I06a ust. 3,
2) przestę1lstw dokonyw,anych na szkodę benkow, insĘtucji lcredytowych, oraz
il,tsĘtucji finansowych i ich klientow w celu i zalrresie niezbędnym do zapobiegania

ry*m przestę1lstwom.

Po drugie, poprzeZ Zmlanę art. 105 ust.4d nalezy umozliw,ić przekazywanie informacjt ptzez
rejestry kredytowe (instytucJe utworzone na podstawie art. 105 ust.4 Prawa bankowego) do
inst1,tucji finansowych za\eŻnych od bankow bez ograniczenia zwląZanego Z obecnie
obowiązującą klauzulą informacyjną ktora w prakt.vce uniemozliwia w duzym zakresie
wy.mianę informacji, co przycZyn|a się do Znacznle zwiększonego ryzyka wykorzystywania
inst1.tucj i finansowych za\einych od bankow do prowadzenia działalności przestępczej
ZwląZanej z dokonyw-aniem oszustw finansowych. Instytucje finansowe za\ęŻne od bankow,
jako nie posiadające pełnej informacji o potencjalnych zagroŻeniach dotyczących defraudacji
środkow finansow1'ch nie mogą w petni przeciwdztał.ac wykorzystywaniu ich dziatalności do
celow przestęp czych'



Po uwzględnieniu polvyŻszych urł,ag, treśÓ zmiany \,v art, 105 ust. 4d powinna otrzymac

następuj ące brzmienie''

Art. ]05 ust.4d otrzymuje następujące brzmienie..

,,4d. InsĘtucje, utworzone zgoclnie Z ust. 4, mogą udostęqsniać insQtucjom finansowyru,
będącym podmiotami zaleznymi od bankow, iformacje o zobowiązaniach powstaty\ch z tytutu

umow związanych z wykonywaniem Czynności bankowych,'

w zwtązku z powyzszym, ZwTacam się Z uprzejmą prośbą o ptzeanalizowanie

proponowanych powyzej poprawek, mając na uwadze konieczność dział,ania na rZeCZ

i*o.,.nia dobrego prawa' Jednocześnie Zwtązek Bankor,v Polskich Zwraca się z prośbą o

dopuszczenie do udziału w dalszych etapach procesu legislacyjnego w sprawie
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