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Celem artyku u jest przedstawienie zakresu informacji przekazywanych do 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej tak e: BFG, Fundusz) przez podmioty 
z szeroko rozumianego sektora finansowego oraz podmioty publiczne o charakterze 
regulatorów tego sektora. Zakres ten warunkowany jest szczególnym statusem 
prawnym tego podmiotu oraz realizacj  przez ten podmiot interesu publicznego, 
jakim jest ochrona depozytów oraz wzmacnianie zaufania do systemu bankowego.

Fundusz jest osob  prawn  utworzon  z mocy art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym1. Nadzór nad omawianym pod-
miotem sprawuje minister w a ciwy do spraw instytucji finansowych (Minister 
Finansów) opieraj c si  na kryterium legalno ci i zgodno ci ze statutem (art. 3 
ust. 5 uBFG)2. Ustawodawca odmówi  expressis verbis BFG statusu pa stwowej 

* Beata Bi kowska-Artowicz jest doktorem nauk prawnych, pracuje jako starszy asystent s dzie-
go w Wojewódzkim S dzie Administracyjnym w Warszawie. Zainteresowania badawcze: prawo 
administracyjne i gospodarcze.

1 T.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 (dalej: uBFG).
2 Z kolei w art. 7 ust. 1 uBFG okre lono, e „Rada Funduszu sprawuje kontrol  i nadzór nad 

dzia alno ci  Funduszu”. Nadzór sprawowany przez ten podmiot dotyczy jednak bie cej dzia-
alno ci BFG, analogicznie do funkcji pe nionej przez rad  nadzorcz  w spó ce kapita owej. Do-

da  tak e trzeba, e nadzór nad prawid owo ci  funkcjonowania systemów wyliczania sprawuje 
Komisja Nadzoru Finansowego (art. 38i uBFG), a kontrol  nad przetwarzaniem danych osobo-



Bezpieczny Bank
4(61)/2015

136

osoby prawnej oraz jednostki sektora finansów publicznych (art. 17a uBFG) i z tej 
przyczyny do BFG nie znajd  zastosowania dotycz ce ich przepisy3. Jednocze nie 
jednak, BFG jest podmiotem prawa publicznego4, a osoby fizyczne b d ce cz onka-
mi organów BFG s  osobami pe ni cymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 
przez osoby pe ni ce funkcje publiczne5.

Jak s usznie wskazuje si  w pi miennictwie, Fundusz jest podmiotem admini-
struj cym sensu stricto, b d cym jednocze nie podmiotem administracji publicznej 
i z uwagi na to, e cznie z NBP i KNF stoi na stra y bezpiecze stwa finansowego, 
mo na go uzna  za podmiot administracji finansowej pa stwa6. Podmiot ten nale y 
jednocze nie do zak adów publicznych o ograniczonym kr gu u ytkowników (wy-

cznie uczestników systemu gwarancji depozytów), a stosunek zak adowy pomi -
dzy BFG a jego u ytkownikami ma charakter obowi zkowy (jego ród o pochodzi 
z uBFG), gdy  banki dzia aj ce na terytorium RP obj te s  obowi zkowym syste-
mem gwarantowania depozytów7. R. Sura wykazuje, e BFG ma status zak adu 
publicznego sui generis, poniewa  na jego czele stoi organ kolegialny, a uczestni-
kami s  osoby prawne8. Zdaniem autora, które to zdanie nale y podzieli , stosunki 
prawne cz ce ten zak ad publiczny z uczestnikami publicznego systemu gwa-
rantowania depozytów maj  charakter stosunków opartych wy cznie na prawie 
powszechnie obowi zuj cym9. Fundusz wykonuje w relacji z bankami uprawnienia 
w adcze w imieniu w asnym10. Nale y tak e podzieli  opini , e wykonywanie tych 
uprawnie  nast puje w interesie publicznym11.

W literaturze wskazuje si , e ustrojodawca w art. 5 Konstytucji RP okre la 
obowi zek w adz publicznych w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa finansowego 

wych deponentów – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (art. 12 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z pó n. zm. 
(dalej: u.o.d.o.).

 3 M. Kulesza, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa za-
pomnianego poj cia, „Glosa” 2000, Nr 10, s. 2–18. Dostrzec nale y, e na mocy art. 18 uBFG 
podmiot ten jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

 4 Ibidem; tak e K. Chochowski, Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: studium 
administracyjnoprawne, Wydawnictwo Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. prof. Sta-
nis awa Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2010, s. 92; Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2011, s. 401.

 5 T.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z pó n. zm.
 6 R. Sura, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administruj cy, Wydawnictwo KUL, Lu-

blin 2013, s. 266. K. Chochowski uznaje, e BFG jest osob  prawn  prawa publicznego (K. Cho-
chowski, Status prawny…, op. cit., s. 129).

 7 R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 269.
 8 Ibidem, s. 313.
 9 Ibidem, s. 314.
10 Z. Ofiarski, Prawo bankowe, op. cit., s. 401; R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 265.
11 R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 219.
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obywateli, który to obowi zek przekszta ca si  w cel publiczny – co skutkuje po-
wierzeniem przez pa stwo okre lonych zada  konkretnym podmiotom12. Dlatego 
te  przyczyn szczególnej pozycji prawnej BFG nale y upatrywa  w celu jego dzia-
alno ci, jakim jest podejmowanie dzia a  na rzecz stabilno ci krajowego systemu 

finansowego, czyli stabilno ci ogó u podmiotów podlegaj cych nadzorowi na pod-
stawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 3a 
uBFG w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilno ci 
Finansowej13). Realizacj  powy szego celu Fundusz osi ga poprzez spe nianie usta-
wowych zada  z zakresu funkcjonowania systemów obowi zkowego i umownego 
gwarantowania zgromadzonych rodków pieni nych, do których nale y m.in. gro-
madzenie i analizowanie informacji o podmiotach obj tych systemem gwarantowa-
nia (art. 4 ust. 1a uBFG)14. W doktrynie funkcja ta zosta a okre lona mianem sta-
bilizuj cej ( ci le zwi zanej z funkcj  gwarancyjn  oraz funkcj  pomocow  BFG)15 
lub te  funkcji analityczno-kontrolnej16. S usznie twierdzi si , e dzia alno  ana-
lityczna prowadzona na podstawie informacji o bankach polega na samodzielnej 
i niezale nej analizie przez BFG stanu oraz tendencji rozwoju gospodarki, sytuacji 
na mi dzynarodowych rynkach finansowych oraz na ocenie istniej cych i ewen-
tualnych zagro e  stabilno ci polskiego systemu bankowego17. Dzia alno  ta ma 
na celu monitorowanie sytuacji poszczególnych podmiotów i ewentualne wczesne 
podejmowanie dzia a  prewencyjnych; s u y tak e okre leniu zapotrzebowania na 
rodki finansowe systemu gwarantowania depozytów w celu pokrycia potencjal-

nych zobowi za  gwarancyjnych18. Zaznaczenia wymaga, e rozwini t  wymian  
informacji pomi dzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony rynku bankowego 
uznaje si  za istot  efektywnego systemu ochrony depozytów19.

Cel unormowania przep ywu informacji do BFG mie ci si  w podstawowym 
zadaniu publicznym wykonywanym przez t  instytucj , czyli w ochronie depo-
zytów na wypadek upad o ci banków20. W literaturze przedmiotu przyjmuje si , 
e zadanie to jest wykonywane przez Fundusz w szeroko rozumianym interesie 

publicznym, przyczyniaj c si  do realizacji dobra wspólnego, jakim jest poprawa 

12 Ibidem, s. 313.
13 Dz.U. Nr 209, poz. 1317 ze zm. (dalej: uKSF).
14 K. Chochowski trafnie kwalifikuje te zadania jako zwi zane z gwarantowaniem depozytów 

(K. Chochowski, Status prawny…, op. cit., s. 155).
15 R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 186, 311.
16 P. Zawadzka, Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 

2009, s. 39.
17 E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 641.
18 Ibidem.
19 L. Góral, Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Fran-

cji i Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 88.
20 K. Chochowski, Status prawny…, op. cit., s. 206; Z. Ofiarski, Prawo bankowe…, op. cit., s. 401.
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stanu bezpiecze stwa systemu bankowego21. Po rednim dobrem chronionym jest 
zatem stabilno  i bezpiecze stwo systemu bankowego (ochrona przed kryzysem 
finansowym) oraz zaufanie do tego systemu22. Przedstawiciele doktryny trafnie 
akcentuj  tak e rol  BFG we wspieraniu wizerunku banku jako instytucji zaufania 
publicznego23.

Podkre li  nale y, e normy kszta tuj ce zobowi zania do przekazywania in-
formacji stanowi  niejako wynik rozwa enia interesów podmiotów prywatnych, 
jakimi s  banki i spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe (czyli przedsi bior-
ców zainteresowanych osi ganiem zysku z prowadzonej dzia alno ci) i interesu 
BFG, czyli podmiotu publicznego, realizuj cego zadania w interesie publicznym. 
Pierwsze stwo w tej sytuacji ustawodawca s usznie przyzna  interesowi publicz-
nemu, przejawiaj cemu si  w ochronie deponentów. Z tej przyczyny regulacje 
normuj ce obowi zek przekazywania informacji przez podmioty obj te systemem 
gwarantowania mieszcz  si  w wyj tkach od zasady zachowania tajemnicy banko-
wej (banki) oraz tajemnicy zawodowej (kasy). Mimo e wprowadzenie instytucji 
tych tajemnic s u y ochronie prawa do prywatno ci z art. 47 Konstytucji RP, to 
ustawodawca s usznie zdecydowa  o konieczno ci wprowadzenia ograniczenia tego 
prawa – w niniejszym przypadku ustanawiaj c obowi zek przekazywania infor-
macji zawieraj cej dane osobowe deponentów. Konstytucyjnej podstawy do takiego 
ograniczenia s usznie doktryna upatruje w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wskazuj c 
na porz dek publiczny24. Wydaje si , e interes publiczny, w którym dzia a BFG, 
stanowi usprawiedliwiona podstawa ingerencji w prywatno  deponentów. Bez w t-
pienia w omawianym przypadku ograniczenie prawa do prywatno ci deponentów 
nast puje równie  w ich w asnym interesie, skoro Fundusz uzyskuje mo liwo  
przetwarzania informacji, dzi ki którym minimalizowane s  szanse wyp aty gwa-
rantowanych rodków na rzecz niew a ciwych osób.

Zobowi zanie do przekazywania informacji do BFG zosta o na o one na pod-
mioty prywatne oraz publiczne w ró nych aktach prawnych rangi ustawowej. Jak 
zostanie to poni ej przedstawione, obowi zki te okre lono w kontek cie przedmio-
towym. W opracowaniu przedstawiono podmioty prywatne oraz instytucje publicz-
ne zobowi zane do przekazywania informacji do BFG, podmioty odpowiedzialne za 

21 K. Chochowski, Status prawny…, op. cit., s. 119.
22 W. Przybylska-Kapu ci ska, Polityka pieni na nowych pa stw cz onkowskich Unii Europej-

skiej: od transformacji przez inflacj  do integracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 44.
23 E. Fojcik-Mastalska [w:] J. G uchowski (red.), System prawa finansowego: Tom IV. Prawo wa-

lutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 133. 
K. Chochowski uznaje, e tak e BFG nale y do instytucji zaufania publicznego (K. Chochowski, 
Status prawny…, op. cit., s. 207).

24 M.in. wynika to z systematyki monografii A. ygad o, która umie ci a punkt „Wy czenia ta-
jemnicy bankowej w post powaniu przed innymi organami pa stwa” w podrozdziale „Porz dek 
publiczny” rozdzia u „Konstytucyjne przes anki wy cze  tajemnicy bankowej”, A. ygad o, 
Wy czenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatno ci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
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oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pa stwach EOG i UE, zasady prze-
twarzania informacji przekazanych do BFG oraz istotne dla omawianej tematy-
ki rozwi zania prawne przewidziane w projekcie ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restruktu-
ryzacji25.

1.  PODMIOTY PRYWATNE ZOBOWI ZANE
DO UDZIELANIA INFORMACJI BFG

Omawiaj c unormowania dotycz ce informacji przekazywanych do BFG przez 
banki nie sposób pomin  jednej z fundamentalnych instytucji prawa bankowego, 
jak  jest instytucja tajemnicy bankowej. Banki s  bowiem zobowi zane do zachowa-
nia sekretu bankowego na mocy art. 104 Pr.b., obejmuj cego wszystkie informacje 
dotycz ce czynno ci bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania 
i realizacji umowy, na podstawie której bank t  czynno  wykonuje. Sprzeniewie-
rzenie si  tajemnicy bankowej ustawodawca podda  karze w art. 171 ust. 5 Pr.b. 
Nadmieni  nale y, e penalizacja tajemnicy bankowej spotka a si  z krytyk  w pi-
miennictwie, dotycz c  zasadno ci karania26, wysoko ci kar i kumulatywno ci 

sankcji27. Niektórzy przedstawiciele doktryny dostrzegaj  konieczno  penalizacji 
naruszenia tajemnicy bankowej z uwagi na wysok  spo eczn  szkodliwo  czynu28, 
jednak podkre laj  blankietowo  regulacji i brak synchronizacji pomi dzy unor-
mowaniem zakresu przedmiotowego, podmiotowego i czasowego, co jest sprzeczne 
z zasadami techniki prawodawczej29 oraz brak spójno ci mi dzy schematem i roz-
pi to ci  sankcji karnej30.

Przekazywana do BFG informacja stanowi ca tajemnic  bankow  mo e zawie-
ra  dane osobowe. W odniesieniu do tej sytuacji stanowisko orzecznictwa i dok-
tryny jest jednoznaczne – fakt, e art. 5 u.o.d.o. odsy a do przepisów o tajemnicy 
bankowej jako do przepisów przewiduj cych dalej id c  ochron  (cho by w zakresie 
wspomnianej sankcji karnej) oznacza, e udzielanie takich informacji podlega prze-

25 Projekt z dnia 26 lutego 2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/161376/kata-
log/161384#161384 (dost p: 23.05.2015), dalej tak e: projekt ustawy o BFG.

26 J. Majewski, Przest pstwo sprzeniewierzenia si  tajemnicy bankowej, „Palestra” 2000, nr 7–8, 
s. 13.

27 L. Mazur, Prawo bankowe, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 644.
28 P. Ochman, Ochrona dzia alno ci bankowej w prawie karnym gospodarczym, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2011, s. 83.
29 Ibidem, s. 292–293.
30 Ibidem, s. 410.
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pisom o tajemnicy bankowej, jednak w zakresach, w których nie zachodzi kolizja 
mi dzy tymi przepisami, stosuje si  przepisy u.o.d.o.31

Bank ma obowi zek udzielenia informacji obj tych tajemnic  bankow  na -
danie BFG w zakresie okre lonym uBFG (art. 105 ust. 2 lit. h Pr.b.) i s usznie w li-
teraturze przedmiotu podnosi si , e wyst pienie do banku o informacj  powinien 
kierowa  Prezes Zarz du BFG32.

Podmiot b d cy bankiem zobowi zany jest do powiadomienia BFG o uzyskaniu 
wpisu do Krajowego Rejestru S dowego (art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe33). w zakresie okre lonym uBFG (art. 105 ust. 2 lit. h Pr.b.). 
Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 6 uBFG banki obj te systemem gwarantowania 
obowi zane s  do przekazywania Funduszowi informacji innych ni  przekazywane 
do Narodowego Banku Polskiego, niezb dnych do wykonywania zada  Funduszu. 
Ust p 7 powy szego przepisu upowa ni  Prezesa NBP do wydania zarz dzenia 
Nr 3/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazy-
wania przez banki, obj te obowi zkowym systemem gwarantowania, informacji 
do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego34. Zgodnie z wymienionym aktem prawa 
wewn trznego, banki przekazuj  do BFG cyklicznie informacje: o podstawie obli-
czania oraz o wysoko ci funduszu ochrony rodków gwarantowanych (§ 2 zarz -
dzenia), o podstawach obliczania oraz o wysoko ci obowi zkowej op aty rocznej 
i op aty ostro no ciowej (§ 3 zarz dzenia), o warto ci wierzytelno ci deponentów35 
oraz o warto ci rodków gwarantowanych przez BFG (§ 5 zarz dzenia), o sumie 
zgromadzonych rodków pieni nych oraz o sumie wymogów kapita owych (§ 6 
zarz dzenia), o przygotowywaniu programu post powania naprawczego lub o jego 
realizacji (§ 7 zarz dzenia). Z § 9 omawianego zarz dzenia wynika, e sposobem 
przekazywania informacji jest droga elektroniczna, przy czym informacje opatry-
wane s  bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomoc  wa -
nego kwalifikowanego certyfikatu, z o onym przez osoby upowa nione do sk ada-
nia o wiadcze  woli w zakresie praw i obowi zków maj tkowych banku.

Kontrowersyjna i krytycznie oceniana w literaturze jest kwestia sankcji karnej 
za naruszenie obowi zków informacyjnych banku (art. 171 ust. 4 Pr.b.). Przepis 
ten sankcjonuje kar  grzywny i kar  pozbawienia wolno ci do lat 3 podawanie 

31 Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego z 4 kwietnia 2003 r., II SA 2935/02, dost pne w ba-
zie danych CBOSA pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/; tak e m.in. G. Sibiga, Obowi zki 
banku jako administratora danych osobowych, „Bank” 1999, nr 11, s. 43.

32 B. Smykla, Tajemnica bankowa – wybrane zagadnienia, cz. II, „Radca Prawny” 2000, Nr 4, 
s. 55.

33 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128.
34 Dz.Urz. NBP z 2014 r., Nr 1. Regulacj  t  krytykuje A. ygad o, zauwa aj c, e art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP wymaga, aby wszelkie ograniczenia praw i wolno ci jednostek by y wprowadza-
ne ustaw  (A. ygad o, Wy czenia…, op. cit., s. 240).

35 Status ten przys uguje m.in. osobom fizycznym i osobom prawnym spe niaj cym warunki wy-
mienione w art. 2 pkt 1 uBFG.
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nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych przez podmioty zobowi zane 
do podania organom uprawnionym informacji dotycz cych banku i klientów banku 
w zakresie ustalonym w ustawie. Cz  przedstawicieli doktryny neguje obj cie po-
wy sz  sankcj  odmowy ujawnienia tajemnicy bankowej, wskazuj c na wyst pienie 
luki w prawie i niemo no  zastosowania analogii w prawie karnym36, natomiast 
cz  uwa a, e art. 171 ust. 4 Pr.b. chroni tajemnic  bankow 37. Podzielaj cy drugi 
z przedstawionych pogl dów P. Ochman trafnie stwierdza, e: Dobra prawne, jaki-
mi s  stabilno , bezpiecze stwo i zaufanie, doznaj  tu ochrony poprzez zapewnienie 
w a ciwej realizacji uprawnie  w zakresie przekazywania bankowych informacji 
jedynie podmiotom uprawnionym, wp ywaj c tym samym na kszta towanie w a-
ciwego obrazu sytuacji banku (np. przekazywanie informacji organowi nadzoru) 

i klientów banku (np. przekazywanie informacji innym bankom, instytucjom przez 
nie utworzonym)38. Wydaje si  wi c, e przepis ten powinien chroni  uprawnienia 
informacyjne BFG i mie  zastosowanie tak e w przypadku niespe nienia dyspozycji 
art. 105 ust. 2 lit. h Pr.b.

Bank spó dzielczy mo e zosta  zobowi zany do przekazywania informacji 
okre lonych przez BFG w przypadku otrzymywania zwrotnej pomocy finansowej 
z BFG (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 
spó dzielczych, ich zrzeszaniu si  i bankach zrzeszaj cych39). Jednak e, w przy-
padku powstania zrzeszenia banków spó dzielczych obowi zki informacyjne wobec 
BFG za zrzeszone banki spó dzielcze wype nia bank zrzeszaj cy (art. 19 ust. 2 
pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich 
zrzeszaniu si  i bankach zrzeszaj cych). Ustawodawca nie dokona  konkretyzacji 
przedmiotowej powy szego obowi zku, pozostawiaj c BFG mo liwo  dookre le-
nia danych sk adaj cych si  na informacje dotycz ce banków spó dzielczych na 
podstawie art. 36 ust. 3 powy szej ustawy. Bank zrzeszaj cy wykonuje równie  za 
zrzeszone banki spó dzielcze obowi zki wynikaj ce z art. 38 ust. 6 uBFG (art. 38 
ust. 8 uBFG).

W sytuacji, gdy spe niony zostanie warunek gwarancji, zarz d komisaryczny 
banku – w przypadku banku krajowego (powo any moc  decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego – art. 145 Pr.b.) lub podmiot uprawniony do reprezentacji40 – 

36 T. Dukiet-Nagórska, Ujawnianie tajemnicy bankowej, „Prawo Bankowe” 2005, Nr 4, s. 50; 
Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 1082.

37 O. Górniok, Odpowiedzialno  karna menad erów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kie-
rownictwa „Dom Organizatora”, Toru  2004, s. 148; R. Zaw ocki, Przest pstwa przeciwko ob-
rotowi finansowemu. Przepisy karne z ustaw finansowych, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2002, s. 132 (cytuj  za: P. Ochman, Ochrona…, op. cit., s. 224).

38 P. Ochman, Ochrona…, op. cit., s. 224.
39 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 109.
40 Stosownie do art. 26g ust. 1 pkt 2 uBFG podmiotem tym jest dyrektor oddzia u, zarz dca za-

graniczny, o którym mowa w art. 379 pkt 4 ustawy – Prawo upad o ciowe i naprawcze, lub inny 
organ uprawniony do reprezentacji oddzia u.
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w przypadku oddzia u banku zagranicznego lub oddzia u instytucji kredytowej, 
zobowi zany jest do niezw ocznego (nie pó niej ni  w terminie 3 dni roboczych 
od wyst pienia warunku gwarancji) przekazania Funduszowi listy deponentów 
(art. 26i uBFG), Fundusz ma prawo zg osi  uzasadnione w tpliwo ci co do po-
prawno ci poszczególnych danych na li cie deponentów i dokona  wyp at dopiero 
(lecz niezw ocznie) po potwierdzeniu poprawno ci danych (art. 26i ust. 2 uBFG).

W przypadku konkretyzacji przepisów dotycz cych gwarancji, bank (tak e 
oddzia  banku zagranicznego) korzystaj cy z pomocy finansowej BFG obo-
wi zany jest udziela  na danie BFG informacji niezb dnych do wykonywania 
kontroli prawid owo ci wykorzystania zwrotnej pomocy finansowej oraz monito-
rowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarz dzania banku korzysta-
j cego z pomocy finansowej, a tak e do kontroli realizacji programu post powania 
naprawczego podmiotu obj tego systemem gwarantowania, w sytuacjach okre lo-
nych w uBFG, z zastrze eniem przepisów dotycz cych informacji prawem chronio-
nych (art. 20b ust. 1 uBFG)41. Regulacj  t  stosuje si  odpowiednio do podmiotu, 
którego udzia y albo akcje zosta y nabyte z wykorzystaniem rodków 
pochodz cych z pomocy finansowej BFG (art. 20b ust. 2 uBFG).

Kolejn  grup  podmiotów obowi zanych do udzielania informacji BFG s  spó -
dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe (dalej: kasy), które – tak jak banki – 
prowadz  dzia alno  depozytow . Podobnie jak w odniesieniu do banków, równie  
w zakresie informacji pochodz cych ze spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredy-
towych nie nale y pomija  regulacji dotycz cej tajemnicy zawodowej, uregulowanej 
w tym przypadku w art. 9e uskok. Kasa jest bowiem obowi zana do zachowania ta-
jemnicy zawodowej obejmuj cej wszystkie informacje dotycz ce czynno ci wykony-
wanych przez kasy, w tym tak e uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania 
i realizacji umowy, na podstawie której kasa t  czynno  wykonuje. Niedochowanie 
obowi zku tajemnicy zawodowej wi e si  z odpowiedzialno ci  karn  wynikaj -
c  z art. 74w uskok. Wy czenia z powy szego obowi zku doznaje przekazywanie 
informacji obj tej tajemnic  zawodow  na danie BFG w zakresie wykonywania 
przez niego zada  okre lonych w uBFG (art. 9f ust. 1 uskok). Przepisy powy sze 
stosuje si  odpowiednio do Kasy Krajowej (art. 9g uskok). Równie  informacja 
stanowi ca tajemnic  zawodow  kasy mo e zawiera  dane osobowe i tak e w tej 
sytuacji b dzie nale a o stosowa  art. 5 u.o.d.o. w zakresach, w których nie zacho-
dzi kolizja mi dzy przepisami reguluj cymi tajemnic  zawodow  skok a u.o.d.o., 
natomiast w zakresie normowanym przez art. 9e, 9f i 9g oraz 74w uskok nale a o 
b dzie stosowa  te przepisy jako przewiduj ce dalej id c  ochron .

41 Zastrze enie to nie dotyczy jednak informacji chronionych wy cznie tajemnic  bankow  
z art. 105 Pr.b., poniewa , jak wy ej wskazano, do otrzymywania tych informacji BFG jest 
uprawniony na mocy ust. 2 lit. h tego przepisu.
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Kasa, która jest obj ta systemem gwarantowania i korzysta z pomocy BFG, jest 
zobowi zana do udzielania na jego danie42 informacji niezb dnych do: kontroli 
prawid owo ci wykorzystania przez kasy zwrotnej pomocy finansowej oraz wspar-
cia przez podmioty przejmuj ce kasy, przejmuj ce wybrane prawa maj tkowe lub 
wybrane zobowi zania kas lub nabywców przedsi biorstw kasy w likwidacji, jego 
zorganizowanej cz ci lub wybranych praw maj tkowych; monitorowania sytuacji 
ekonomiczno-finansowej i systemu zarz dzania kasy korzystaj cej z pomocy fi-
nansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzieli  wsparcia, jak równie  kontro-
li realizacji programu post powania naprawczego kasy w sytuacjach okre lonych 
w uBFG (art. 20f w zw. z art. 4 ust. 1d pkt 5 i 6 uBFG). Ponadto Kasa przekazuje 
Funduszowi na ka de jego danie dane znajduj ce si  w systemie wyliczania, po-
zwalaj ce na identyfikacj  deponentów oraz wysoko ci rodków gwarantowanych 
nale nych poszczególnym deponentom. Funduszowi przys uguje prawo kontroli 
otrzymanych danych (art. 38zo ust. 1 uBFG). W celu realizacji kontroli, o której 
mowa w ust. 1, Funduszowi udost pniane s  dane dotycz ce deponentów zawarte 
w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, w szczególno ci dane 
ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL oraz ewidencji wyda-
nych i uniewa nionych dowodów osobistych (art. 38zo ust. 2 uBFG).

Kasa jest obowi zana do niezw ocznego poinformowania BFG o obni eniu wy-
ra onego procentowo stosunku funduszy w asnych do warto ci aktywów poni ej 
1%, spowodowanym swoj  strat  bilansow  (art. 74c ust. 1 uskok), jak te  do prze-
kazywania BFG zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z opini  i ra-
portem bieg ego rewidenta oraz odpisem uchwa y o zatwierdzeniu rocznego spra-
wozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty (art. 62b ust. 1 ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r. o spó dzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych, 
tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1450 z pó n. zm. (dalej: uskok).

Niedochowanie obowi zków informacyjnych na o onych przepisami uskok kwa-
lifikowane jest jako wyst pek na mocy art. 74v tej ustawy. Przepis ten penalizuje 
podanie przez cz onka zarz du kasy (zobowi zanego do podania BFG informa-
cji w zakresie okre lonym w uskok) nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych 
danych b d cych w jego posiadaniu, pod gro b  grzywny do 1 000 000 z  i kary 
pozbawienia wolno ci do lat 2.

Krajowa Spó dzielcza Kasa Oszcz dno ciowo-Kredytowa43 (dalej: Kasa 
Krajowa) jest obowi zana do przekazywania Funduszowi w imieniu kas informacji 
dotycz cych poszczególnych kas, niezb dnych do wykonywania zada  Funduszu 
(art. 38zh ust. 7 uBFG). Regulacja uskok wprowadza w tym zakresie zwolnienie od 

42 Wydaje si , e konsekwentnie danie BFG powinno przyj  posta  wyst pienia Prezesa Zarz -
du BFG.

43 Podmiot ten jest spó dzielni  osób prawnych, w której zrzeszaj  si  wy cznie kasy (art. 41 
ust. 1 uskok).
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obowi zku zachowania tajemnicy zawodowej w art. 9f ust. 1 pkt 25 uskok. Z kolei 
na mocy art. 38 ust. 11 uskok Kasa Krajowa jest obowi zana do niezw ocznego 
poinformowania BFG o kredycie udzielonym kasie w z otych w celu uzupe nienia 
zasobów pieni nych kasy (kredycie p ynno ciowym). Kasa Krajowa niezw ocznie 
przekazuje do BFG równie  informacj  o ustaniu obowi zku utrzymywania przez 
poszczególne kasy rodków na rezerw  p ynn  (art. 39 ust. 4 uskok). Na mocy 
art. 62b ust. 2 uskok Kasa Krajowa jest obowi zana przekazywa  Funduszowi 
zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe z opini  i raportem bieg ego rewi-
denta oraz odpisem uchwa y o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 
i podziale zysku albo pokryciu straty, a tak e kwartalne sprawozdania z przepro-
wadzonych w kasach czynno ci kontrolnych oraz ze stanu i wykorzystania rodków 
funduszu stabilizacyjnego i rodków rezerwy p ynnej.

Ustawowy obowi zek dostarczania informacji ci y równie  na likwidatorze 
kasy, który na mocy art. 74e ust. 2 uskok co najmniej raz w miesi cu sk ada BFG 
sprawozdania z przebiegu likwidacji.

W zakresie restrukturyzacji spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych 
do udzielania na danie Funduszu informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwrotu 
udzielonego wsparcia lub strat zwi zanych z nabywanymi lub przejmowanymi pra-
wami maj tkowymi lub zobowi zaniami jest zobowi zany podmiot korzystaj cy 
ze wsparcia BFG (art. 20i uBFG)44.

Kluczowymi regulacjami w zakresie danych przekazywanych do BFG s  przepi-
sy Rozdzia u 4b uBFG (Tryb pozyskiwania informacji o rodkach gwarantowanych. 
Systemy wyliczania podmiotów obj tych systemem gwarantowania), poniewa  na 
podstawie tych danych deponentom wyp acane s  rodki gwarantowane (art. 38d 
uBFG)45. Podmiot obj ty systemem gwarantowania (bank, oddzia  banku 
zagranicznego lub oddzia  instytucji kredytowej) przekazuje BFG na ka de jego 

danie dane znajduj ce si  w systemie wyliczania, które pozwol  zidentyfikowa  
deponentów oraz wysoko  rodków gwarantowanych, nale nych poszczególnym 
deponentom (art. 38h ust. 1 uBFG). Istotne wydaje si  zawarte w tym przepisie 
uprawnienie Funduszu do kontroli otrzymanych danych46. W celu realizacji tej 
kontroli Funduszowi udost pniane s  dane deponentów zawarte w zbiorach prowa-
dzonych przez podmioty obj te systemem gwarantowania lub przez osoby trzecie, 

44 Podmiotem tym jest podmiot przejmuj cy kasy, wybrane prawa maj tkowe lub wybrane zobo-
wi zania kas lub nabywców przedsi biorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej cz ci lub 
wybranych praw maj tkowych (art. 4 ust. 1d pkt 3 uBFG).

45 Dok adniejsze omówienie tych przepisów nie jest tu mo liwe z uwagi na ograniczon  obj to  
opracowania.

46 Nale y podkre li , e trybowi pozyskiwania przez BFG informacji o rodkach gwarantowanych 
wraz z systemem wyliczania podmiotów obj tych pomoc  Funduszu zosta  po wi cony rozdzia  
4b uBFG, co wiadczy o kluczowej roli wspomnianego systemu wyliczania, jednak z uwagi na 
ograniczone ramy niniejszego artyku u kwestia ta nie mo e zosta  omówiona szerzej.
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w szczególno ci dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL 
oraz ewidencji wydanych i uniewa nionych dowodów osobistych (ust. 2 powy szego 
przepisu). Podobnie jak w przypadku banków, równie  w odniesieniu do kas BFG 
sprawuje bie c  kontrol  przygotowania listy deponentów pod k tem danych de-
ponentów przez zarz dc  komisarycznego (art. 38v ust. 1 uBFG). W tym celu na 
mocy ust. 3 omawianego przepisu Funduszowi udost pniane s  dane dotycz ce 
deponentów zawarte w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, 
w szczególno ci dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL 
oraz ewidencji wydanych i uniewa nionych dowodów osobistych.

Z powy szych regulacji wynika, e informacje pochodz ce z sektora prywatnego 
odnosz  si  zarówno do cz onków tego sektora, jak te  do deponentów. Zakres tych 
informacji nale y ocenia  pozytywnie w perspektywie adekwatno ci tych danych 
do funkcji pe nionej przez BFG w interesie publicznym. Przetwarzanie informacji 
dotycz cych stanu finansowego banków i kas s u y m.in. opracowywaniu analiz 
i prognoz dotycz cych tych sektorów, a przetwarzanie i weryfikowanie danych 
deponentów jest niezb dne dla prawid owego przeprowadzania wyp at rodków 
gwarantowanych (dokonania tych wyp at na rzecz w a ciwych osób).

2.  PODMIOTY PUBLICZNE ZOBOWI ZANE
DO UDZIELANIA INFORMACJI BFG

Podobnie jak w przypadku podmiotów niepublicznych, ka dorazowe przekazy-
wanie Funduszowi informacji przez podmioty publiczne odbywa si  na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowi zuj cego. Zaznaczenia wymaga, e informacja 
przekazywana w poni szych przypadkach nie stanowi informacji publicznej47, dla-
tego te  Funduszowi nie b dzie przys ugiwa a skarga do s du administracyjnego 
w przypadku odmowy przekazania informacji48. Brak rodka prawnego s u cego 
wyegzekwowaniu przekazania informacji w wietle podstawowego celu funkcjo-
nowania BFG, jakim jest ochrona deponentów i, konsekwentnie, bezpiecze stwa 
systemu bankowego, oceni  nale y negatywnie.

Przed analiz  kwestii zwi zanych z informacj  pochodz c  od podmiotów pu-
blicznych nale y wskaza , e Prezes Zarz du BFG (czyli organu kieruj cego BFG 
i reprezentuj cego go na zewn trz) wchodzi w sk ad Komitetu Stabilno ci Fi-
nansowej – kolegialnego cia a powo anego na podstawie uKSF dla celów efektyw-
nej wspó pracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilno ci krajowego systemu 

47 Informacja w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji pu-
blicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.).

48 Ewentualna odmowa nie nast pi bowiem w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa 
w art. 16 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej.
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finansowego49 poprzez m.in. wymian  informacji w systemie finansowym w kraju 
i za granic  oraz koordynacj  dzia a  w tym zakresie (art. 1 powo anej ustawy). 
W sk ad Komitetu Stabilno ci Finansowej wchodz  ponadto: Minister Finansów, 
Prezes NBP oraz Przewodnicz cy KNF (art. 4 uKSF). Trzeba zauwa y , e jak 
wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1 uKSF, do zada  Komitetu nale y w szczególno ci do-
konywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach mi dzy-
narodowych oraz zapewnienie w a ciwego obiegu informacji pomi dzy cz onkami 
Komitetu dotycz cych istotnych zdarze  i tendencji mog cych stanowi  zagro enie 
dla stabilno ci krajowego systemu finansowego. Realizacja tego zadania w zakresie 
zasad i zakresu wymiany informacji odbywa si  zgodnie z przepisami okre laj cymi 
zadania i kompetencje Ministra Finansów, NBP, KNF i BFG (art. 3 ust. 5 u KSF).

Z tre ci art. 10 ust. 1 uKSF wynika, e cz onkowie Komitetu, a tak e ich dorad-
cy oraz cz onkowie grup roboczych (sk adaj cych si  z pracowników Ministerstwa 
Finansów, NBP, Urz du KNF i BFG) mog  dokonywa  wzajemnej wymiany infor-
macji, w tym informacji chronionych na podstawie odr bnych ustaw, niezb dnych 
do prawid owej realizacji celów Komitetu. Osoby te s  obowi zane do nieujaw-
niania osobom nieupowa nionym informacji, z którymi zapozna y si  w trakcie 
wykonywania zada  równie  po zaprzestaniu ich wykonywania50.

Z tre ci  wspomnianego art. 3 ust. 1 pkt 1 uKSF koresponduje tre  art. 38 
ust. 4 oraz art. 38zh ust. 4 uBFG. Zgodnie z normami prawnymi zawartymi w tych 
przepisach, Funduszowi przys uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz cych 
podmiotów obj tych systemem gwarantowania oraz kas maj cych wp yw na reali-
zacj  jego zada , posiadanych przez NBP, ministra w a ciwego do spraw instytu-
cji finansowych, KNF i NIK. Zauwa y  trzeba, e trzy z czterech wymienionych 
w przepisie podmiotów maj  swoj  reprezentacj  w Komitecie Stabilno ci Finanso-
wej. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa 
w art. 38 ust. 4 oraz art. 38zh ust. 4 uBFG, okre laj  odr bne porozumienia zawar-
te mi dzy Funduszem a Prezesem NBP, ministrem w a ciwym do spraw instytucji 
finansowych i Prezesem NIK, a tak e umowa o wspó pracy oraz o wymianie infor-
macji mi dzy Funduszem a KNF, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym51. Zgodnie z art. 17 ust. 1 powo anej 
wy ej ustawy Przewodnicz cy Komisji i Prezes NBP przekazuj  sobie informacje, 
w tym niejawne, w zakresie niezb dnym dla wykonywania ich ustawowo okre lo-
nych zada . W celu okre lenia zasad wspó pracy i przekazywania informacji Prze-

49 System ten w rozumieniu art. 2 pkt 1 uKSF obejmuje ogó  podmiotów podlegaj cych nadzorowi 
na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1149 z pó n. zm.).

50 Art. 10 ust. 1 uKSF nale y do przepisów, o których mowa w art. 100 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), okre laj cych tajem-
nice, do których przestrzegania zobowi zany jest pracownik.

51 Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.
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wodnicz cy Komisji i Prezes NBP mog  zawrze  umow  o wspó pracy oraz o wy-
mianie informacji (ust. 2 tego przepisu). Z kolei ust. 4 powo anego przepisu ustawy 
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym nakazuje stosowanie 
ust. 1 i 2 odpowiednio do BFG i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego52. 
Oznacza to, e podstaw  do wymiany informacji pomi dzy Przewodnicz cym KNF 
a BFG b dzie umowa.

W odniesieniu do art. 38 ust. 4 oraz art. 38zh ust. 4 uBFG zauwa enia równie  
wymaga, e na podstawie porozumienia Fundusz, czyli podmiot nadzorowany, legi-
tymowany jest do uzyskania informacji („przys uguje prawo uzyskiwania informa-
cji”) od Ministra Finansów, b d cego organem nadzorczym. Pomimo pe nionej nad 
Funduszem funkcji nadzorczej, wi cej si  np. z mo liwo ci  przeprowadzenia 
kontroli w trybie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodar-
czej53, Minister Finansów nie mo e zatem odmówi  przekazania informacji Fun-
duszowi, o ile dotycz  one podmiotów obj tych systemem gwarantowania i maj  
wp yw na realizacj  zada  BFG.

Odnosz c si  z kolei do wymienionej w powy szych przepisach Najwy szej 
Izby Kontroli nale y natomiast podkre li , e informacje przekazywane na da-
nie BFG b d  pochodzi y z kontroli prowadzonej przez NIK. Na mocy art. 2 ust. 3 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli54 mo e ona bowiem 
kontrolowa  dzia alno  jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych 
(przedsi biorców, zatem równie  banków i kas) w zakresie, w jakim wykorzystuj  
one maj tek lub rodki pa stwowe lub komunalne oraz wywi zuj  si  z zobowi -
za  finansowych na rzecz pa stwa55. Kontrola ta nast puje z punktu widzenia 
legalno ci i gospodarno ci (art. 303 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Na mocy art. 38 ust. 4b uBFG Fundusz i Narodowy Bank Polski przekazuj  
sobie informacje, w tym informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych, w zakresie niezb dnym do wykonywania ich ustawo-
wo okre lonych zada . Ponadto, NBP, w razie powzi cia wiadomo ci, e w banku 

52 Redakcja tego przepisu sugeruje, e w ten sposób ustawodawca zamierza  uregulowa  wymia-
n  informacji pomi dzy BFG a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Wydaje si , e 
poprawniejszym sposobem uregulowania wymiany informacji by oby wskazanie w ust. 4, e: 
W celu okre lenia zasad wspó pracy i przekazywania informacji Przewodnicz cy Komisji mo e 
równie  zawrze  umow  o wspó pracy oraz o wymianie informacji z BFG oraz Ubezpieczeniowym 
Funduszem Gwarancyjnym.

53 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.
54 T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.
55 Notabene, zgodnie z art. 2 ust. 5 uNIK, NIK mo e kontrolowa  pod wzgl dem legalno ci i go-

spodarno ci dzia alno  jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych wykonuj cych 
zadania z zakresu funkcjonowania systemów gwarantowania rodków pieni nych i udzielania 
pomocy podmiotom obj tym systemem gwarantowania, o których mowa w przepisach o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie, w jakim wykorzystuj  one maj tek lub rodki 
pa stwowe lub komunalne oraz wywi zuj  si  z zobowi za  finansowych na rzecz pa stwa.
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powsta a strata, gro ba jej wyst pienia lub niebezpiecze stwo niewyp acalno ci 
banku, przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu obj te-
go systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dzia aniach 
(art. 38 ust. 3 uBFG). W zakresie dotycz cym kas NBP przekazuje BFG informacje 
dotycz ce tych podmiotów, w tym informacje niejawne w rozumieniu przepisów 
o ochronie informacji niejawnych, w zakresie niezb dnym do wykonywania zada  
okre lonych w uBFG (art. 38 zh ust. 3 uBFG).

Jak wy ej wskazano, nadzór nad BFG pe ni Minister Finansów, natomiast 
do KNF nale y nadzór nad prawid owo ci  funkcjonowania systemów wylicza-
nia (art. 38i ust. 1 uBFG). W sk ad KNF wchodz : minister w a ciwy do spraw 
instytucji finansowych (obecnie Minister Finansów) albo jego przedstawiciel, 
minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego (obecnie Minister Pra-
cy i Polityki Spo ecznej) albo jego przedstawiciel; Prezes NBP albo delegowany 
przez niego Wiceprezes oraz przedstawiciel Prezydenta RP. Równie  ten organ 
kolegialny zobowi zany jest do przekazywania Funduszowi informacji ustawowo 
okre lonych.

W razie powzi cia wiadomo ci, e w banku powsta a strata, gro ba jej wyst -
pienia lub niebezpiecze stwo niewyp acalno ci banku Komisja Nadzoru Finan-
sowego przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu obj -
tego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dzia aniach 
(art. 38 ust. 3 uBFG). Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Zarz du BFG, 
przekazuje temu podmiotowi informacje o sytuacji podmiotów obj tych systemem 
gwarantowania, które wyst pi y do BFG z wnioskiem o udzielenie pomocy finan-
sowej, w zakresie niezb dnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu 
w celu uzdrowienia gospodarki banku lub po czenia z innym bankiem (art. 38 
ust. 1 uBFG). Ponadto KNF przekazuje Funduszowi roczne sprawozdania finan-
sowe banków obj tych systemem gwarantowania rodków pieni nych w terminie 
30 dni od dnia ich otrzymania oraz analizy funkcjonowania sektora bankowego 
(ust. 2 powy szego przepisu). Komisja Nadzoru Finansowego zobowi zana jest 
tak e do niezw ocznego poinformowania Zarz du BFG o wyst pieniu konieczno ci 
wszcz cia przez zarz d kasy post powania naprawczego z art. 72a ust. 1 uskok 
(art. 20e ust. 1 uBFG).

Kolejne obowi zki informacyjne KNF zawiera art. 38zh ust. 1 uBFG. Nale y do 
nich przekazywanie do BFG informacji o stanie finansowym kasy i podejmowanych 
w stosunku do niej dzia aniach56, w razie powzi cia wiadomo ci, e w kasie powsta-
a strata, gro ba jej wyst pienia lub niebezpiecze stwo niewyp acalno ci kasy lub 

zagro enie utraty p ynno ci p atniczej, w szczególno ci przekazywanie informacji 
o programie post powania naprawczego kasy, jego ocenie i raportach z jego reali-

56 Na podstawie przepisów rozdzia u 6 uskok – Nadzór nad spó dzielczymi kasami oszcz dno cio-
wo-kredytowymi i Krajow  Spó dzielcz  Kas  Oszcz dno ciowo-Kredytow .
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zacji (pkt 1). Komisja informuje BFG równie  o wynikach przeprowadzonych czyn-
no ci kontrolnych, wydanych zaleceniach oraz rodkach podj tych w celu usuni cia 
nieprawid owo ci stwierdzonych w ramach nadzoru i o ich wykonaniu przez kas  
(pkt 2 powy szego przepisu), a tak e o zaistnieniu innych okoliczno ci, mog cych 
skutkowa  powstaniem zobowi za  Funduszu wobec deponentów z tytu u rodków 
gwarantowanych (pkt 3 powy szego przepisu). Dodatkowo KNF przekazuje Fundu-
szowi informacje sprawozdawcze uzyskane od kas oraz od Kasy Krajowej (art. 38 
zh ust. 2 uBFG)57. Na KNF ci y równie  obowi zek niezw ocznego zawiadomienia 
BFG o podj tej decyzji w przedmiocie ustanowienia zarz dcy komisarycznego kasy 
i zawieszenia dzia alno ci kasy oraz wyst pienia do w a ciwego s du z wnioskiem 
o og oszenie upad o ci kasy (art. 74k ust. 1 uskok). Komisja powiadamia BFG o wy-
daniu zezwolenia na utworzenie oddzia u banku zagranicznego w kraju (art. 40 
ust. 4. Pr.b.)58 oraz zawiadamia BFG o podj tych decyzjach w przedmiocie zawie-
szenia dzia alno ci banku i ustanowieniu zarz du komisarycznego oraz o przej ciu 
tego banku przez inny bank lub te  wyst pieniu do w a ciwego s du z wnioskiem 
o og oszenie upad o ci (art. 158 ust. 2 Pr.b.)59.

Dodatkowo na mocy art. 17a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym Przewodnicz cy Komisji Nadzoru Finansowego mo e 
przekazywa  BFG uzyskane przez Komisj  informacje (w tym tak e chronione 
na podstawie odr bnych ustaw), które s  niezb dne do realizacji celu dzia alno ci 
i zada  Komitetu Stabilno ci Finansowej.

Od podmiotów publicznych Fundusz otrzymuje zatem informacje dotycz ce 
podmiotów obj tych systemem gwarantowania. Podmioty publiczne nie przeka-
zuj  do BFG danych osobowych deponentów. Jest to konsekwencj  tego, e nie 
pe ni  one w tym przypadku funkcji administratorów danych osobowych depo-
nentów (nie przetwarzaj  ich danych ani nie decyduj  o rodkach i celach takiego 
przetwarzania). Wskaza  nale y, e BFG otrzymuje informacje od podmiotu kon-
troluj cego (NIK), nadzorczego (KNF), utrzymuj cego stabilizacj  cen (NBP) oraz 
zarz dzaj cego finansami pa stwa (Minister Finansów). Ka dorazowo jednak dane 
sk adaj ce si  na przekazywane informacje s u  realizacji celu, dla którego zosta  

57 Na podstawie rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji 
sprawozdawczych spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych oraz Krajowej Spó dzielczej 
Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej, Dz.U. 2014 r., poz. 248.

58 Zezwolenie to zawiera w szczególno ci siedzib  oddzia u, rodzaj czynno ci bankowych, do wyko-
nywania których oddzia  jest upowa niony, minimaln  wysoko  funduszy niezb dnych do dzia-
alno ci oddzia u, warunki dost pu do systemu wyliczania przez Komisj  Nadzoru Finansowego 

oraz BFG, w szczególno ci na wypadek spe nienia warunku gwarancji, a tak e zatwierdzenie 
projektu regulaminu oddzia u. Powiadomienie BFG powinno nast pi  niezw ocznie (Z. Ofiarski, 
Prawo bankowe. Komentarz, op. cit., s. 308).

59 Jak zauwa a si  w doktrynie, informacja o podj tych przez KNF decyzjach jest niezb dna 
do ustalenia, czy nast pi o spe nienie warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 4 uBFG 
(Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, op. cit., s. 1040).
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powo any Fundusz, czyli ochronie bezpiecze stwo depozytów, a w dalszej perspek-
tywie – stabilno ci i bezpiecze stwu systemu bankowego. W literaturze przedmiotu 
w kontek cie przekazywania informacji do BFG przez pomioty publiczne ocenia 
si , e: dobrze zorganizowany i dobrze dzia aj cy ogólnosystemowy obieg informacji 
i koordynacja dzia a  s  warto ci  nie do przecenienia60.

3.  INFORMACJE POCHODZ CE Z PA STW UNII EUROPEJSKIEJ
I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Na zasadzie wzajemno ci ustawodawca umo liwi  wspó prac  BFG z podmio-
tami odpowiedzialnymi za oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pa stwach 
EOG i UE (art. 38c ust. 1uBFG). B d  to zarówno podmioty prywatne (z Fin-
landii), jak te  publiczne (np. z Belgii). Fundusz mo e zawiera  porozumienia, 
okre laj ce w szczególno ci zasady wspó pracy, zakres wymiany informacji oraz 
zasady ich ochrony (ust. 2 powy szego przepisu). U ycie w przepisie terminu „wy-
miana”, oznacza przekazywanie informacji w obie strony. Nale y zauwa y , e 
wymiana informacji z podmiotem zagranicznym nie jest obowi zkiem BFG, a je-
dynie prawnie uregulowan  mo liwo ci . Ust p 3 powy szego przepisu zezwala 
Funduszowi na przekazywanie podmiotom odpowiedzialnym za oficjalnie uzna-
ne systemy gwarantowania w pa stwach EOG i UE równie  informacji prawem 
chronionych (np. tajemnica przedsi biorstwa, dane osobowe) pod warunkiem, e 
podczas przekazywania zostan  zapewnione odpowiednie rodki niezb dne do ich 
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem lub utrat  oraz, e przekazywanie 
nast puje w celu ustalenia lub weryfikacji nale nych, potencjalnych lub spornych 
wiadcze  na rzecz deponentów albo w zwi zku z realizacj  obowi zku wyp aty 
wiadcze  gwarancyjnych.

Trzeba dostrzec, e w uBFG nie znalaz y si  regulacje dotycz ce wymiany in-
formacji pomi dzy Funduszem a odpowiadaj cym mu podmiotem w Szwajcarii. 
W zakresie dotycz cym przekazywania danych osobowych do Szwajcarii zastoso-
wanie znajd  przepisy rozdzia u 7 u.o.d.o. – Przekazywanie danych osobowych 
do pa stwa trzeciego i, wydaje si , e nast pi to na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 3 
u.o.d.o., zgodnie z którym administrator danych mo e przekaza  dane osobowe do 
pa stwa trzeciego, je eli przekazanie jest niezb dne do wykonania umowy zawartej 
w interesie osoby, której dane dotycz , pomi dzy administratorem danych a innym 
podmiotem.

60 E. Fojcik-Mastalska [w:] J. G uchowski (red.), System prawa finansowego…, op. cit., s. 134.
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4.  PRZETWARZANIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH BANKOWEMU 
FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU

Termin „przetwarzanie” zosta  u yty w rozumieniu art. 7 u.o.d.o. (mimo e 
zakres omawianych informacji nie ogranicza si  do danych osobowych) i zgodnie 
z tym przepisem obejmuje on zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowy-
wanie, zmienianie, udost pnianie i usuwanie informacji.

Na mocy art. 105 ust. 3 pr. b. osoby, którym ujawniono wiadomo ci stanowi ce 
tajemnic  bankow , s  obowi zane wykorzysta  te wiadomo ci wy cznie w grani-
cach upowa nienia. Podnosi si  jednak, e odpowiedzialno  karna na mocy prawa 
bankowego nie dotyczy podmiotów, którym bank legalnie przekaza  informacje 
obj te tajemnic  bankow 61. Równie  w odniesieniu do informacji pochodz cych 
z kas Fundusz mo e wykorzystywa  je tylko zgodnie z celem ich przekazania i, je li 
odr bne przepisy nie stanowi  inaczej, uzyskane informacje nie mog  by  ujawnia-
ne innym osobom, organom lub podmiotom (art. 9f ust. 3 uskok). Ustawodawca 
obj  sankcj  karn  jedynie sprzeniewierzenie si  tajemnicy zawodowej dokonane 
przez kasy oraz Kas  Krajow , zatem równie  w tym przypadku Funduszu nie 
dotyczy odpowiedzialno  karna. Podzieli  nale y jednak pogl d, zgodnie z którym 
bezprawne ujawnienie przez osob  (tak e zatrudnion  w BFG) informacji obj tej 
tajemnic  bankow  lub tajemnic  zawodow  wi e si  odpowiedzialno  z art. 266 
§ 1 KK62.

Ustawodawca zastrzeg , e informacje dotycz ce banków, oddzia ów banków 
zagranicznych, a tak e kas BFG mo e wykorzystywa  tylko w celu realizacji zada  
okre lonych w uBFG (art. 38 ust. 10 oraz art. 38 zh ust. 8 tej ustawy). Wydaje si , 
e przekroczenie granic upowa nienia zawartego w tym przepisie b dzie skutko-

wa o odpowiedzialno ci  na zasadach ogólnych KC (m.in. art. 415)63, jak równie  
mo liwo ci  zastosowania art. 6 pkt 1 i 2 uBFG przez Ministra Finansów w ramach 
nadzoru sprawowanego nad dzia alno ci  BFG.

W kontek cie przetwarzania informacji zawieraj cych dane osobowe deponen-
tów istotny jest tak e art. 26h ust. 4 uBFG, w którym ustawodawca okre li  ramy 
czasowe przetwarzania przez BFG tych danych poprzez powo anie si  na okres 

61 A. Szyszko, Odpowiedzialno  prawna zwi zana z tajemnic  bankow , „Prawo Bankowe” 2000, 
Nr 12, s. 39. Z kolei J. Byrski postuluje zmian  tre ci art. 105 ust. 3 Pr.b. poprzez wprowadzenie 
wyra enia „s  obowi zane do zachowania ich w tajemnicy”, skutkiem czego dokona aby si  
zmiana równie  w tre ci normy prawnej wywiedzionej z art. 171 ust. 5 Pr. b. w zakresie adresata 
tego przepisu. J. Byrski, Tajemnica prawnie chroniona w dzia alno ci bankowej, C.H. Beck, 
Warszawa 2010, s. 409.

62 A. Jurkowska-Zeidler, Penalizacja zachowa  stanowi cych naruszenie tajemnicy bankowej, 
Gda skie Studia Prawnicze, Tom XIX, 2008, s. 289.

63 Warto przypomnie , e za szkod  wynikaj c  z ujawnienia tajemnicy bankowej nie odpowie 
bank, który ujawni  t  tajemnic  osobie lub instytucji upowa nionym przez ustaw  do dania 
od banków udzielania informacji stanowi cych tajemnic  bankow  (art. 105 ust. 6 pr.b.).
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niezb dny do realizacji zada  okre lonych w uBFG. Równie  w taki sposób usta-
wodawca okre li  ramy czasowe przetwarzania danych osobowych deponentów 
w przypadku kas (art. 38v ust. 4 uBFG).

W przypadku wszystkich podmiotów zobowi zanych do przygotowania listy 
deponentów, o nieprawid owo ciach ujawnionych w toku kontroli tej listy BFG 
zawiadamia KNF, wzywaj c zarz dc  komisarycznego64 do ich usuni cia, a nie pó -
niej ni  w terminie 3 dni roboczych zarz dca komisaryczny przekazuje BFG list  
deponentów (art. 38w w zw. z art. 38v ust. 5 uBFG, art. 26h ust. 5 w zw. z art. 26i 
uBFG).

Nale y przyj , e BFG jest administratorem danych osobowych deponentów 
w rozumieniu u.o.d.o., mimo e o celach przetwarzania danych osobowych decyduje 
uBFG65. Podstaw  dla przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku 
art. 3 ust. 2 pkt 2 u.o.d.o., legalizuj cy przetwarzanie dla realizacji celów statuto-
wych. W wietle przepisów u.o.d.o., BFG jako administrator danych zobowi zany 
jest do zapewnienia prawdziwo ci, legalno ci, poprawno ci, adekwatno ci danych, 
które powinny by  przechowywane w postaci umo liwiaj cej identyfikacj  osób, 
których dotycz , nie d u ej ni  jest to niezb dne do osi gni cia celu przetwarzania 
(art. 26 ust. 1 u.o.d.o.). Do zada  BFG jako administratora danych osobowych na-
le y tak e zastosowanie rodków technicznych i organizacyjnych zapewniaj cych 
ochron  przetwarzanych danych, zabezpieczenie ich przed udost pnieniem osobom 
nieupowa nionym, zabraniem przez osob  nieuprawnion , przetwarzaniem z na-
ruszeniem ustawy oraz zmian , utrat , uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 
u.o.d.o.). Fundusz mo e dopu ci  do przetwarzania danych jedynie osoby prze-
ze  upowa nione do przetwarzania danych (art. 37 u.o.d.o.) i jest on zobowi zany 
do prowadzenia ewidencji takich osób (art. 39 u.o.d.o.). Obowi zkiem BFG jest 
równie  zg oszenie zbioru danych osobowych do rejestracji przez GIODO (art. 40 
u.o.d.o.) – chyba, e w BFG powo ano administratora bezpiecze stwa informacji, 
który zosta  zg oszony do GIODO (art. 43 ust. 1a u.o.d.o.) – oraz kontrola nad 
wprowadzaniem danych do zbioru (art. 38 u.o.d.o.). W zakresie przetwarzania 
danych osobowych Fundusz podlega kontroli GIODO prowadzonej na podstawie 
art. 14 i nast. u.o.d.o. i mo e sta  si  stron  post powania administracyjnego pro-
wadzonego przed tym organem oraz adresatem decyzji wydanych przez ten organ 
na podstawie art. 18 u.o.d.o.66 Trzeba podkre li , e przetwarzanie danych osobo-

64 W przypadku banku lub podmiotu zagranicznego BFG mo e wezwa  podmiot uprawniony do 
reprezentacji w rozumieniu art. 26g ust. 1 pkt 2 uBFG.

65 Uzna  nale y, e BFG dokonuje konkretyzacji celu przetwarzania danych, który to cel zosta  
okre lony ogólnie w uBFG (tak wskazuje si  w doktrynie w odniesieniu do podmiotów publicz-
nych – J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 372).

66 Decyzje drugoinstancyjne – wydane po ponownym rozpoznaniu sprawy przez GIODO – mog  
zosta  zaskar one przez BFG do s du administracyjnego na zasadach ogólnych.
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wych przez BFG nast puje ze wzgl du na dobro osoby, której dane dotycz  (art. 1 
ust. 2 u.o.d.o.), czyli dobro deponenta, jakim jest bezpiecze stwo jego depozytu.

Ochron  informacji pochodz cych od podmiotów publicznych, a wi c dotycz -
cych jedynie podmiotów obj tych systemem gwarantowania i kas (nie zawieraj cych 
danych osobowych deponentów) i uzyskanych na podstawie art. 38 i 38zh uBFG 
zapewniaj  tak e przepisy art. 38a (w zakresie sektora bankowego) oraz 38zi uBFG 
(w zakresie sektora kas). Zgodnie z tymi przepisami powy sze informacje mog  by  
udost pniane przez Fundusz jedynie NBP oraz by  wykorzystywane przez Fundusz 
do opracowywania analiz i prognoz dotycz cych sektora bankowego oraz sekto-
ra kas. Przetwarzanie przez BFG informacji w tym zakresie s u y realizacji celu, 
jakim jest wspieranie stabilno ci systemu bankowego. Analizy i prognozy mog  
by  publikowane oraz udost pniane zainteresowanym podmiotom. Brakuje w tym 
przypadku normy prawnej limituj cej okres przetwarzania informacji, poniewa  
dane sk adaj ce si  na tego rodzaju informacje nie stanowi  danych osobowych.

Z kolei informacje otrzymane od podmiotów odpowiedzialnych za oficjalnie 
uznane systemy gwarantowania w pa stwach EOG i UE nie mog  by  udost p-
niane przez BFG innym osobom, z wyj tkiem syndyka lub zarz dcy masy upad o ci 
podmiotu obj tego systemem gwarantowania, z tym, e ograniczenie to nie dotyczy 
przypadków, w których informacje nie s  obj te ochron  prawn  na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium pa stwa, w którym funkcjonuje system 
gwarantowania przekazuj cy informacje (art. 38c ust. 4 uBFG).

5.  INFORMACJE PRZEKAZYWANE DO BFG W WIETLE 
PROJEKTU USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU 
GWARANCYJNYM, SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW 
ORAZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI

Zakres informacji przekazywanych do Funduszu ulegnie znacz cemu rozsze-
rzeniu po wej ciu w ycie wskazanej powy ej ustawy, która zast pi obowi zuj c  
uBFG. Przyczyn  tego stanu b dzie m.in. zwi kszenie kompetencji BFG, który sta-
nie si  podmiotem o kluczowych kompetencjach w procesie przymusowej restruktu-
ryzacji. Wzmocniona zostanie zatem rola tego podmiotu publicznego we wspieraniu 
stabilno ci systemu bankowego. W zwi zku z procesem restrukturyzacji BFG uzy-
ska informacje: od KNF (art. 64 ust. 6, art. 87 ust. 2 projektu ustawy o BFG), od 
podmiotów krajowych i krajowego podmiotu dominuj cego (art. 74 ust. 1 projektu 
ustawy o BFG), od podmiotów prowadz cych repozytoria transakcji (art. 107 pro-
jektu ustawy o BFG), od ustanowionego przez Fundusz administratora podmiotu 
w restrukturyzacji (art. 140 ust. 7 projektu ustawy o BFG). Fundusz otrzyma tak e 
informacje od zarz du instytucji pomostowej i likwidatora tej instytucji (art. 187 
ust. 1 projektu ustawy o BFG) oraz sprawozdanie likwidacyjne z o one przez li-
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kwidatora instytucji pomostowej (art. 140 ust. 7 projektu ustawy o BFG). Komisja 
Nadzoru Finansowego b dzie równie  przekazywa  do BFG grupowe plany na-
prawy w holdingu i na poziomie grupy kapita owej (art. 308 i art. 31367 projektu 
ustawy o BFG).

Podmioty obj te systemem gwarantowania zostan  zobowi zane do prowadze-
nia (w postaci elektronicznej) rejestrów instrumentów finansowych, z których dane 
b d  przekazywane do Funduszu na mocy przysz ego rozporz dzenia Ministra Fi-
nansów (art. 74 ust. 7 i 8 w zw. z art. 2 pkt 56 projektu ustawy o BFG). Ponadto, 
na podstawie porozumienia system macierzysty instytucji kredytowej b dzie móg  
przekazywa  Funduszowi dane niezb dne do dokonania transgranicznej wyp aty 
rodków gwarantowanych (art. 61–62 projektu ustawy o BFG).

Pozytywnie nale y oceni  wprowadzenie tajemnicy zawodowej dla cz onków 
Rady, Zarz du, pracowników Biura oraz osób zatrudnionych w BFG, któr  b d  
stanowi : wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone w zwi zku z realizacj  
zada  Funduszu, których nieuprawnione udzielenie, ujawnienie lub potwierdze-
nie mog oby naruszy  chroniony prawem interes podmiotów, których te informa-
cje bezpo rednio lub po rednio dotycz  lub utrudni  realizacj  zada  Funduszu 
(art. 287 projektu ustawy o BFG). W ust pie 8 powy szego przepisu doprecyzowa-
no, e udost pnianie informacji obj tych jednocze nie tajemnic  zawodow  i ta-
jemnic  bankow  lub tajemnic , o której mowa w art. 9e ustawy o ustawy o spó -
dzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych lub tajemnic , o której mowa 
w art. 147 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest mo liwe wy cznie 
w trybie i na zasadach okre lonych dla udost pniania informacji stanowi cych tak  
tajemnic .

Szczególnie istotn  nowo ci  z punktu widzenia omawianej tematyki wydaje 
si  wprowadzenie pozakodeksowego przepisu karnego w art. 300 projektu ustawy 
o BFG. Przepis ten w ust pie 1 nak ada sankcj  karn  w postaci grzywny, kary 
ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 3 za podanie nieprawdzi-
wych lub zatajenie prawdziwych danych dotycz cych podmiotu obj tego systemem 
gwarantowania i jego deponentów w zakresie ustalonym w ustawie. W ust pie 3 
przepis ten nak ada sankcj  karn  w postaci grzywny do 1 000 000 z  lub kar  
pozbawienia wolno ci do lat 5 na tego, kto b d c odpowiedzialnym m.in. za udzie-
lanie informacji i wyja nie  na danie Funduszu nie wykonuje ci cego na nim 
obowi zku albo wykonuje go nierzetelnie lub nieterminowo. Jakkolwiek prób  
penalizacji powy szych czynów i zaniecha  nale y oceni  pozytywnie z uwagi na 
ochron  dobra chronionego, jakim jest prawo do informacji BFG o sytuacji banków, 
co przek ada si  na mo liwo  wspierania przez ten podmiot systemu bankowego, 

67 Dodatkowo, na podstawie przepisu wprowadzonego wskazanym przepisem projektowanej usta-
wy KNF b dzie upowa niona do wydawania decyzji zobowi zuj cej firm  inwestycyjn  do prze-
kazania informacji Funduszowi.
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to nale y podzieli  pogl d Ministra Sprawiedliwo ci, który wskazuje na niepotrzeb-
nie surowsz  sankcj  za brak staranno ci ni  za umy lne dzia anie sprawy z ust. 1 
omawianego przepisu68.

Wydaje si , e w procesie legislacyjnym nale a oby uwzgl dni  zg oszone w ra-
mach uzgodnie  stanowisko GIODO do omawianego projektu, szczególnie w za-
kresie uwag o precyzyjnym zakre leniu zakresu podmiotowego przekazywanych 
informacji z uwagi na zasad  adekwatno ci69, jak równie  propozycj  Ministra 
Spraw Wewn trznych, który postuluje stworzenie podstawy prawnej dla BFG do 
samodzielnej weryfikacji danych deponentów zgromadzonych w rejestrze PESEL 
(taka mo liwo  techniczna pojawi a si  po uruchomieniu Systemu Rejestrów Pa -
stwowych)70. Powy sze regulacje dotycz ce przekazywania Funduszowi danych na-
le y oceni  pozytywnie z uwagi na cel zada  stoj cych przed tym podmiotem, czyli 
zapewnienie bezpiecze stwa rodków powierzonych bankom.

PODSUMOWANIE

Analiza zakresu przedmiotowego informacji oraz listy podmiotów zobowi za-
nych do informowania BFG pozwala wnioskowa , e podmiot ten prowadzi unika-
tow , rozbudowan  baz  danych zwi zanych z sektorem finansowym, niezb dn  
dla realizacji funkcji publicznych okre lonych w uBFG.

Prywatnymi podmiotami zobowi zanymi do przekazywania informacji s  ban-
ki, spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe, zarz d komisaryczny banku lub 
podmiot uprawniony do jego reprezentacji, zarz dca masy upad o ci, syndyk, Kasa 
Krajowa, likwidator spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, bank spó -
dzielczy, bank zrzeszaj cy. Kr g ten ulegnie rozszerzeniu po wej ciu w ycie ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji. Do publicznych podmiotów przekazuj cych infor-
macje do BFG nale : KNF, Prezes NBP, Minister Finansów oraz NIK. Na mocy 
porozumie  BFG mo e otrzymywa  informacje od podmiotów odpowiedzialnych za 
oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pa stwach EOG i UE.

68 Pismo Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 17 kwietnia 2015 r., DL-V-433-4/15/10, https://legislacja.
rcl.gov.pl/docs//2/161376/161384/12279747/12279750/dokument160697.pdf (dost p: 27.05.2015).

69 Pismo GIODO z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak DOLiS-033-188/13/BG/29052/15, https://le-
gislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161376/161384/12279747/12279750/dokument159205.pdf (dost p: 
23.05.2015).

70 Pismo Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 1 kwietnia 2015 r., DP-I-0232-239/2013/EM, 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161376/161384/12279747/12279750/dokument159217.pdf 
(dost p: 27.05.2015).
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Wydaje si , e szeroki zakres informacji oraz obligatoryjno  ich przekazywania 
stanowi  jeden z koniecznych warunków realizacji ochrony interesu publicznego, 
jakim jest bezpiecze stwo depozytów, a nast pnie dobra wspólnego w postaci bez-
piecznego systemu bankowego.

Streszczenie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi unikatow  baz  danych zwi zanych 
z sektorem finansowym, niezb dn  dla realizacji funkcji publicznych okre lonych 
w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Prywatnymi podmiotami zo-
bowi zanymi do przekazywania informacji s : banki, spó dzielcze kasy oszcz dno-
ciowo-kredytowe, zarz d komisaryczny banku lub podmiot uprawniony do jego 

reprezentacji, zarz dca masy upad o ci, syndyk, Kasa Krajowa skok, likwidator 
spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, bank spó dzielczy, bank zrzeszaj -
cy. Do publicznych podmiotów przekazuj cych informacje do BFG nale : Komisja 
Nadzoru Finansowego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Minister Finansów 
oraz Najwy sza Izba Kontroli. Na mocy porozumie  Fundusz mo e otrzymywa  
informacje od podmiotów odpowiedzialnych za oficjalnie uznane systemy gwaran-
towania w pa stwach EOG i UE.

S owa kluczowe: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, informacje, interes publiczny

Abstract

The Bank Guarantee Fund operates a unique database regarding the financial 
sector. The uniqueness of this is due to fullfilement of public functions referred to 
in the Act on the Bank Guarantee Fund. In the private sector, the following are 
obliged to transmit information: banks, credit unions, bank receiverships or entities 
entitled to their representation, trustees in bankruptcy, the National Credit Union, 
a liquidator of credit unions, a cooperative bank, a community bank. Public entities 
transmitting information to the BFG include: the Financial Supervision Authority, 
the President of the National Bank of Poland, the Minister of Finance and the 
Supreme Chamber of Control. Beyond that, the Fund may receive information 
from entities responsible for officially recognised deposit-guarantee schemes in 
Member States of the EEA and the EU.

Key words: The bank guarantee fund, information, public interest
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