
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 września 2008 r.

o zmianie ustawy – Prawo bankowe

(druk nr 237)

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,

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:
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- 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) Szefa Służby Celnej i 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),

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),
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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.).>

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).

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.

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
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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.

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.

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.

[Art. 106a.

1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana
w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem
innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, lub akt
terrorystyczny - bank zawiadamia o tym prokuratora.

2. Prokurator, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może żądać
uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.]

<Art. 106a.
1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wyko-

rzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek
z przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego, lub akt terrorystyczny – bank zawiadamia o
tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia
postępowania przygotowawczego.

2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia
postępowania przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w
ust. 1, może żądać uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

na podstawie art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).>

Art. 110.

Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych
czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za
przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy
udzielenie informacji następuje na żądanie:

1) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o
przestępstwo skarbowe,

2) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do
celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

3) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora
nadzoru bankowego,

4) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej
oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych
ustawach,

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków
bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację
posiadaczy tych rachunków,

6) służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej w związku z
postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie
informacji niejawnych[.]<,>

<7) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia – w zakresie informacji
przekazywanych na potrzeby tych postępowań.>


