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Celem artykuïu jest przedstawienie zakresu informacji przekazywanych do
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej takĝe: 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 realizacjÈ przez ten podmiot interesu publicznego,
jakim jest ochrona depozytów oraz wzmacnianie zaufania do systemu bankowego.
Fundusz jest osobÈ prawnÈ utworzonÈ z mocy art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym1. Nadzór nad omawianym podmiotem sprawuje minister wïaĂciwy do spraw instytucji finansowych (Minister
Finansów) opierajÈc siÚ na kryterium legalnoĂci i zgodnoĂci ze statutem (art. 3
ust. 5 uBFG)2. Ustawodawca odmówiï expressis verbis BFG statusu pañstwowej
*
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Beata Biñkowska-Artowicz jest doktorem nauk prawnych, pracuje jako starszy asystent sÚdziego w Wojewódzkim SÈdzie Administracyjnym w Warszawie. Zainteresowania badawcze: prawo
administracyjne i gospodarcze.
T.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 (dalej: uBFG).
Z kolei w art. 7 ust. 1 uBFG okreĂlono, ĝe „Rada Funduszu sprawuje kontrolÚ i nadzór nad
dziaïalnoĂciÈ Funduszu”. Nadzór sprawowany przez ten podmiot dotyczy jednak bieĝÈcej dziaïalnoĂci BFG, analogicznie do funkcji peïnionej przez radÚ nadzorczÈ w spóïce kapitaïowej. DodaÊ takĝe trzeba, ĝe nadzór nad prawidïowoĂciÈ funkcjonowania systemów wyliczania sprawuje
Komisja Nadzoru Finansowego (art. 38i uBFG), a kontrolÚ nad przetwarzaniem danych osobo-
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osoby prawnej oraz jednostki sektora finansów publicznych (art. 17a uBFG) i z tej
przyczyny do BFG nie znajdÈ zastosowania dotyczÈce ich przepisy3. JednoczeĂnie
jednak, BFG jest podmiotem prawa publicznego4, a osoby fizyczne bÚdÈce czïonkami organów BFG sÈ osobami peïniÈcymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy
z dnia 21b sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej
przez osoby peïniÈce funkcje publiczne5.
Jak sïusznie wskazuje siÚ w piĂmiennictwie, Fundusz jest podmiotem administrujÈcym sensu stricto, bÚdÈcym jednoczeĂnie podmiotem administracji publicznej
i z uwagi na to, ĝe ïÈcznie z NBP i KNF stoi na straĝy bezpieczeñstwa finansowego,
moĝna go uznaÊ za podmiot administracji finansowej pañstwa6. Podmiot ten naleĝy
jednoczeĂnie do zakïadów publicznych o ograniczonym krÚgu uĝytkowników (wyïÈcznie uczestników systemu gwarancji depozytów), a stosunek zakïadowy pomiÚdzy BFG a jego uĝytkownikami ma charakter obowiÈzkowy (jego ěródïo pochodzi
zbuBFG), gdyĝ banki dziaïajÈce na terytorium RP objÚte sÈ obowiÈzkowym systemem gwarantowania depozytów7. R. Sura wykazuje, ĝe BFG ma status zakïadu
publicznego sui generis, poniewaĝ na jego czele stoi organ kolegialny, a uczestnikami sÈ osoby prawne8. Zdaniem autora, które to zdanie naleĝy podzieliÊ, stosunki
prawne ïÈczÈce ten zakïad publiczny z uczestnikami publicznego systemu gwarantowania depozytów majÈ charakter stosunków opartych wyïÈcznie na prawie
powszechnie obowiÈzujÈcym9. Fundusz wykonuje w relacji z bankami uprawnienia
wïadcze w imieniu wïasnym10. Naleĝy takĝe podzieliÊ opiniÚ, ĝe wykonywanie tych
uprawnieñ nastÚpuje w interesie publicznym11.
W literaturze wskazuje siÚ, ĝe ustrojodawca w art. 5 Konstytucji RP okreĂla
obowiÈzek wïadz publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa finansowego
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wych deponentów – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (art. 12 ustawy zbdnia
29b sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póěn.b zm.
(dalej: u.o.d.o.).
M. Kulesza, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa zapomnianego pojÚcia, „Glosa” 2000, Nr 10, s. 2–18. Dostrzec naleĝy, ĝe na mocy art. 18 uBFG
podmiot ten jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.
Ibidem; takĝe K. Chochowski, Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: studium
administracyjnoprawne, Wydawnictwo Pañstwowej Wyĝszej Szkoïy Zawodowej im. prof. Stanisïawa Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2010, s. 92; Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer,
Warszawa 2011, s. 401.
T.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z póěn. zm.
R. Sura, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujÈcy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 266. K. Chochowski uznaje, ĝe BFG jest osobÈ prawnÈ prawa publicznego (K.bChochowski, Status prawny…, op. cit., s. 129).
R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 269.
Ibidem, s. 313.
Ibidem, s. 314.
Z. Ofiarski, Prawo bankowe, op. cit., s. 401; R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 265.
R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 219.
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obywateli, który to obowiÈzek przeksztaïca siÚ w cel publiczny – co skutkuje powierzeniem przez pañstwo okreĂlonych zadañ konkretnym podmiotom12. Dlatego
teĝ przyczyn szczególnej pozycji prawnej BFG naleĝy upatrywaÊ w celu jego dziaïalnoĂci, jakim jest podejmowanie dziaïañ na rzecz stabilnoĂci krajowego systemu
finansowego, czyli stabilnoĂci ogóïu podmiotów podlegajÈcych nadzorowi na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 3a
uBFG wbzw. z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie StabilnoĂci
Finansowej13). RealizacjÚ powyĝszego celu Fundusz osiÈga poprzez speïnianie ustawowych zadañ z zakresu funkcjonowania systemów obowiÈzkowego i umownego
gwarantowania zgromadzonych Ărodków pieniÚĝnych, do których naleĝy m.in. gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objÚtych systemem gwarantowania (art. 4 ust. 1a uBFG)14. W doktrynie funkcja ta zostaïa okreĂlona mianem stabilizujÈcej (ĂciĂle zwiÈzanej z funkcjÈ gwarancyjnÈ oraz funkcjÈ pomocowÈ BFG)15
lub teĝ funkcji analityczno-kontrolnej16. Sïusznie twierdzi siÚ, ĝe dziaïalnoĂÊ analityczna prowadzona na podstawie informacji o bankach polega na samodzielnej
ibniezaleĝnej analizie przez BFG stanu oraz tendencji rozwoju gospodarki, sytuacji
na miÚdzynarodowych rynkach finansowych oraz na ocenie istniejÈcych ib ewentualnych zagroĝeñ stabilnoĂci polskiego systemu bankowego17. DziaïalnoĂÊ ta ma
na celu monitorowanie sytuacji poszczególnych podmiotów ibewentualne wczesne
podejmowanie dziaïañ prewencyjnych; sïuĝy takĝe okreĂleniu zapotrzebowania na
Ărodki finansowe systemu gwarantowania depozytów w celu pokrycia potencjalnych zobowiÈzañ gwarancyjnych18. Zaznaczenia wymaga, ĝe rozwiniÚtÈ wymianÚ
informacji pomiÚdzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony rynku bankowego
uznaje siÚ za istotÚ efektywnego systemu ochrony depozytów19.
Cel unormowania przepïywu informacji do BFG mieĂci siÚ w podstawowym
zadaniu publicznym wykonywanym przez tÚ instytucjÚ, czyli w ochronie depozytów na wypadek upadïoĂci banków20. W literaturze przedmiotu przyjmuje siÚ,
ĝe zadanie to jest wykonywane przez Fundusz w szeroko rozumianym interesie
publicznym, przyczyniajÈc siÚ do realizacji dobra wspólnego, jakim jest poprawa
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Ibidem, s. 313.
Dz.U. Nr 209, poz. 1317 ze zm. (dalej: uKSF).
K. Chochowski trafnie kwalifikuje te zadania jako zwiÈzane z gwarantowaniem depozytów
(K.bChochowski, Status prawny…, op. cit., s. 155).
R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 186, 311.
P. Zawadzka, Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz, C.H.bBeck, Warszawa
2009, s. 39.
E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 641.
Ibidem.
L. Góral, Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 88.
K. Chochowski, Status prawny…, op. cit., s. 206; Z. Ofiarski, Prawo bankowe…, op. cit., s. 401.
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stanu bezpieczeñstwa systemu bankowego21. PoĂrednim dobrem chronionym jest
zatem stabilnoĂÊ i bezpieczeñstwo systemu bankowego (ochrona przed kryzysem
finansowym) oraz zaufanie do tego systemu22. Przedstawiciele doktryny trafnie
akcentujÈ takĝe rolÚ BFG we wspieraniu wizerunku banku jako instytucji zaufania
publicznego23.
PodkreĂliÊ naleĝy, ĝe normy ksztaïtujÈce zobowiÈzania do przekazywania informacji stanowiÈ niejako wynik rozwaĝenia interesów podmiotów prywatnych,
jakimi sÈ banki i spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe (czyli przedsiÚbiorców zainteresowanych osiÈganiem zysku z prowadzonej dziaïalnoĂci) i interesu
BFG, czyli podmiotu publicznego, realizujÈcego zadania w interesie publicznym.
Pierwszeñstwo w tej sytuacji ustawodawca sïusznie przyznaï interesowi publicznemu, przejawiajÈcemu siÚ w ochronie deponentów. Z tej przyczyny regulacje
normujÈce obowiÈzek przekazywania informacji przez podmioty objÚte systemem
gwarantowania mieszczÈ siÚ w wyjÈtkach od zasady zachowania tajemnicy bankowej (banki) oraz tajemnicy zawodowej (kasy). Mimo ĝe wprowadzenie instytucji
tych tajemnic sïuĝy ochronie prawa do prywatnoĂci z art. 47 Konstytucji RP, to
ustawodawca sïusznie zdecydowaï o koniecznoĂci wprowadzenia ograniczenia tego
prawa – wb niniejszym przypadku ustanawiajÈc obowiÈzek przekazywania informacji zawierajÈcej dane osobowe deponentów. Konstytucyjnej podstawy do takiego
ograniczenia sïusznie doktryna upatruje w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wskazujÈc
na porzÈdek publiczny24. Wydaje siÚ, ĝe interes publiczny, w którym dziaïa BFG,
stanowi usprawiedliwiona podstawa ingerencji w prywatnoĂÊ deponentów. Bez wÈtpienia wbomawianym przypadku ograniczenie prawa do prywatnoĂci deponentów
nastÚpuje równieĝ w ich wïasnym interesie, skoro Fundusz uzyskuje moĝliwoĂÊ
przetwarzania informacji, dziÚki którym minimalizowane sÈ szanse wypïaty gwarantowanych Ărodków na rzecz niewïaĂciwych osób.
ZobowiÈzanie do przekazywania informacji do BFG zostaïo naïoĝone na podmioty prywatne oraz publiczne w róĝnych aktach prawnych rangi ustawowej. Jak
zostanie to poniĝej przedstawione, obowiÈzki te okreĂlono w kontekĂcie przedmiotowym. W opracowaniu przedstawiono podmioty prywatne oraz instytucje publiczne zobowiÈzane do przekazywania informacji do BFG, podmioty odpowiedzialne za
21
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K. Chochowski, Status prawny…, op. cit., s. 119.
W. Przybylska-KapuĂciñska, Polityka pieniÚĝna nowych pañstw czïonkowskich Unii Europejskiej: od transformacji przez inflacjÚ do integracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 44.
E. Fojcik-Mastalska [w:] J. Gïuchowski (red.), System prawa finansowego: Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 133.
K.bChochowski uznaje, ĝe takĝe BFG naleĝy do instytucji zaufania publicznego (K. Chochowski,
Status prawny…, op. cit., s. 207).
M.in. wynika to z systematyki monografii A. ¿ygadïo, która umieĂciïa punkt „WyïÈczenia tajemnicy bankowej w postÚpowaniu przed innymi organami pañstwa” w podrozdziale „PorzÈdek
publiczny” rozdziaïu „Konstytucyjne przesïanki wyïÈczeñ tajemnicy bankowej”, A. ¿ygadïo,
WyïÈczenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatnoĂci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
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oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pañstwach EOG i UE, zasady przetwarzania informacji przekazanych do BFG oraz istotne dla omawianej tematyki rozwiÈzania prawne przewidziane w projekcie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji25.

1. PODMIOTY PRYWATNE ZOBOWIkZANE
DO UDZIELANIA INFORMACJI BFG
OmawiajÈc unormowania dotyczÈce informacji przekazywanych do BFG przez
banki nie sposób pominÈÊ jednej z fundamentalnych instytucji prawa bankowego,
jakÈ jest instytucja tajemnicy bankowej. Banki sÈ bowiem zobowiÈzane do zachowania sekretu bankowego na mocy art. 104 Pr.b., obejmujÈcego wszystkie informacje
dotyczÈce czynnoĂci bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania
i realizacji umowy, na podstawie której bank tÚ czynnoĂÊ wykonuje. Sprzeniewierzenie siÚ tajemnicy bankowej ustawodawca poddaï karze w art. 171 ust. 5 Pr.b.
NadmieniÊ naleĝy, ĝe penalizacja tajemnicy bankowej spotkaïa siÚ zbkrytykÈ wbpiĂmiennictwie, dotyczÈcÈ zasadnoĂci karania26, wysokoĂci kar i kumulatywnoĂci
sankcji27. Niektórzy przedstawiciele doktryny dostrzegajÈ koniecznoĂÊ penalizacji
naruszenia tajemnicy bankowej z uwagi na wysokÈ spoïecznÈ szkodliwoĂÊ czynu28,
jednak podkreĂlajÈ blankietowoĂÊ regulacji i brak synchronizacji pomiÚdzy unormowaniem zakresu przedmiotowego, podmiotowego i czasowego, co jest sprzeczne
z zasadami techniki prawodawczej29 oraz brak spójnoĂci miÚdzy schematem i rozpiÚtoĂciÈ sankcji karnej30.
Przekazywana do BFG informacja stanowiÈca tajemnicÚ bankowÈ moĝe zawieraÊ dane osobowe. W odniesieniu do tej sytuacji stanowisko orzecznictwa i doktryny jest jednoznaczne – fakt, ĝe art. 5 u.o.d.o. odsyïa do przepisów o tajemnicy
bankowej jako do przepisów przewidujÈcych dalej idÈcÈ ochronÚ (choÊby w zakresie
wspomnianej sankcji karnej) oznacza, ĝe udzielanie takich informacji podlega prze-

25
26
27
28
29
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Projekt z dnia 26 lutego 2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/161376/katalog/161384#161384 (dostÚp: 23.05.2015), dalej takĝe: projekt ustawy obBFG.
J. Majewski, PrzestÚpstwo sprzeniewierzenia siÚ tajemnicy bankowej, „Palestra” 2000, nr 7–8,
s.b13.
L. Mazur, Prawo bankowe, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 644.
P. Ochman, Ochrona dziaïalnoĂci bankowej w prawie karnym gospodarczym, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2011, s. 83.
Ibidem, s. 292–293.
Ibidem, s. 410.
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pisom o tajemnicy bankowej, jednak w zakresach, w których nie zachodzi kolizja
miÚdzy tymi przepisami, stosuje siÚ przepisy u.o.d.o.31
Bank ma obowiÈzek udzielenia informacji objÚtych tajemnicÈ bankowÈ na ĝÈdanie BFG w zakresie okreĂlonym uBFG (art. 105 ust. 2 lit. h Pr.b.) i sïusznie wbliteraturze przedmiotu podnosi siÚ, ĝe wystÈpienie do banku o informacjÚ powinien
kierowaÊ Prezes ZarzÈdu BFG32.
Podmiot bÚdÈcy bankiem zobowiÈzany jest do powiadomienia BFG o uzyskaniu
wpisu do Krajowego Rejestru SÈdowego (art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe33). w zakresie okreĂlonym uBFG (art. 105 ust. 2 lit. h Pr.b.).
Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 6 uBFG banki objÚte systemem gwarantowania
obowiÈzane sÈ do przekazywania Funduszowi informacji innych niĝ przekazywane
do Narodowego Banku Polskiego, niezbÚdnych do wykonywania zadañ Funduszu.
UstÚp 7 powyĝszego przepisu upowaĝniï Prezesa NBP do wydania zarzÈdzenia
Nrb3/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objÚte obowiÈzkowym systemem gwarantowania, informacji
do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego34. Zgodnie z wymienionym aktem prawa
wewnÚtrznego, banki przekazujÈ do BFG cyklicznie informacje: o podstawie obliczania oraz o wysokoĂci funduszu ochrony Ărodków gwarantowanych (§ 2 zarzÈdzenia), o podstawach obliczania oraz o wysokoĂci obowiÈzkowej opïaty rocznej
ibopïaty ostroĝnoĂciowej (§ 3 zarzÈdzenia), o wartoĂci wierzytelnoĂci deponentów35
oraz o wartoĂci Ărodków gwarantowanych przez BFG (§ 5 zarzÈdzenia), o sumie
zgromadzonych Ărodków pieniÚĝnych oraz o sumie wymogów kapitaïowych (§ 6
zarzÈdzenia), o przygotowywaniu programu postÚpowania naprawczego lub o jego
realizacji (§ 7 zarzÈdzenia). Z § 9 omawianego zarzÈdzenia wynika, ĝe sposobem
przekazywania informacji jest droga elektroniczna, przy czym informacje opatrywane sÈ bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocÈ waĝnego kwalifikowanego certyfikatu, zïoĝonym przez osoby upowaĝnione do skïadania oĂwiadczeñ woli w zakresie praw i obowiÈzków majÈtkowych banku.
Kontrowersyjna i krytycznie oceniana w literaturze jest kwestia sankcji karnej
za naruszenie obowiÈzków informacyjnych banku (art. 171 ust. 4 Pr.b.). Przepis
ten sankcjonuje karÈ grzywny i karÈ pozbawienia wolnoĂci do lat 3 podawanie
31

32
33
34

35

Wyrok Naczelnego SÈdu Administracyjnego z 4 kwietnia 2003 r., II SA 2935/02, dostÚpne w bazie danych CBOSA pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/; takĝe m.in. G. Sibiga, ObowiÈzki
banku jako administratora danych osobowych, „Bank” 1999, nr 11, s. 43.
B. Smykla, Tajemnica bankowa – wybrane zagadnienia, cz. II, „Radca Prawny” 2000, Nr 4,
s.b55.
T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128.
Dz.Urz. NBP z 2014 r., Nr 1. RegulacjÚ tÚ krytykuje A. ¿ygadïo, zauwaĝajÈc, ĝe art. 31 ust. 3
Konstytucji RP wymaga, aby wszelkie ograniczenia praw i wolnoĂci jednostek byïy wprowadzane ustawÈ (A. ¿ygadïo, WyïÈczenia…, op. cit., s. 240).
Status ten przysïuguje m.in. osobom fizycznym i osobom prawnym speïniajÈcym warunki wymienione w art. 2 pkt 1 uBFG.
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nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych przez podmioty zobowiÈzane
do podania organom uprawnionym informacji dotyczÈcych banku i klientów banku
wbzakresie ustalonym w ustawie. CzÚĂÊ przedstawicieli doktryny neguje objÚcie powyĝszÈ sankcjÈ odmowy ujawnienia tajemnicy bankowej, wskazujÈc na wystÈpienie
luki w prawie i niemoĝnoĂÊ zastosowania analogii w prawie karnym36, natomiast
czÚĂÊ uwaĝa, ĝe art. 171 ust. 4 Pr.b. chroni tajemnicÚ bankowÈ37. PodzielajÈcy drugi
z przedstawionych poglÈdów P. Ochman trafnie stwierdza, ĝe: Dobra prawne, jakimi sÈ stabilnoĂÊ, bezpieczeñstwo i zaufanie, doznajÈ tu ochrony poprzez zapewnienie
wïaĂciwej realizacji uprawnieñ w zakresie przekazywania bankowych informacji
jedynie podmiotom uprawnionym, wpïywajÈc tym samym na ksztaïtowanie wïaĂciwego obrazu sytuacji banku (np. przekazywanie informacji organowi nadzoru)
i klientów banku (np. przekazywanie informacji innym bankom, instytucjom przez
nie utworzonym)38. Wydaje siÚ wiÚc, ĝe przepis ten powinien chroniÊ uprawnienia
informacyjne BFG i mieÊ zastosowanie takĝe w przypadku niespeïnienia dyspozycji
art. 105 ust. 2 lit. h Pr.b.
Bank spóïdzielczy moĝe zostaÊ zobowiÈzany do przekazywania informacji
okreĂlonych przez BFG w przypadku otrzymywania zwrotnej pomocy finansowej
z BFG (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spóïdzielczych, ich zrzeszaniu siÚ i bankach zrzeszajÈcych39). Jednakĝe, w przypadku powstania zrzeszenia banków spóïdzielczych obowiÈzki informacyjne wobec
BFG za zrzeszone banki spóïdzielcze wypeïnia bank zrzeszajÈcy (art. 19 ust. 2
pktb4 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich
zrzeszaniu siÚ i bankach zrzeszajÈcych). Ustawodawca nie dokonaï konkretyzacji
przedmiotowej powyĝszego obowiÈzku, pozostawiajÈc BFG moĝliwoĂÊ dookreĂlenia danych skïadajÈcych siÚ na informacje dotyczÈce banków spóïdzielczych na
podstawie art. 36 ust. 3 powyĝszej ustawy. Bank zrzeszajÈcy wykonuje równieĝ za
zrzeszone banki spóïdzielcze obowiÈzki wynikajÈce z art. 38 ust. 6 uBFG (art. 38
ust. 8 uBFG).
W sytuacji, gdy speïniony zostanie warunek gwarancji, zarzÈd komisaryczny
banku – w przypadku banku krajowego (powoïany mocÈ decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego – art. 145 Pr.b.) lub podmiot uprawniony do reprezentacji40 –
36
37

38
39
40

T. Dukiet-Nagórska, Ujawnianie tajemnicy bankowej, „Prawo Bankowe” 2005, Nr 4, s. 50;
Z.bOfiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 1082.
O. Górniok, OdpowiedzialnoĂÊ karna menadĝerów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruñ 2004, s. 148; R. Zawïocki, PrzestÚpstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Przepisy karne z ustaw finansowych, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
2002, s. 132 (cytujÚ za: P. Ochman, Ochrona…, op. cit., s. 224).
P. Ochman, Ochrona…, op. cit., s. 224.
T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 109.
Stosownie do art. 26g ust. 1 pkt 2 uBFG podmiotem tym jest dyrektor oddziaïu, zarzÈdca zagraniczny, o którym mowa w art. 379 pkt 4 ustawy – Prawo upadïoĂciowe i naprawcze, lub inny
organ uprawniony do reprezentacji oddziaïu.
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w przypadku oddziaïu banku zagranicznego lub oddziaïu instytucji kredytowej,
zobowiÈzany jest do niezwïocznego (nie póěniej niĝ w terminie 3 dni roboczych
od wystÈpienia warunku gwarancji) przekazania Funduszowi listy deponentów
(art.b 26i uBFG), Fundusz ma prawo zgïosiÊ uzasadnione wÈtpliwoĂci co do poprawnoĂci poszczególnych danych na liĂcie deponentów i dokonaÊ wypïat dopiero
(lecz niezwïocznie) po potwierdzeniu poprawnoĂci danych (art. 26i ust. 2 uBFG).
W przypadku konkretyzacji przepisów dotyczÈcych gwarancji, bank (takĝe
oddziaï banku zagranicznego) korzystajÈcy z pomocy finansowej BFG obowiÈzany jest udzielaÊ na ĝÈdanie BFG informacji niezbÚdnych do wykonywania
kontroli prawidïowoĂci wykorzystania zwrotnej pomocy finansowej oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarzÈdzania banku korzystajÈcego zbpomocy finansowej, a takĝe do kontroli realizacji programu postÚpowania
naprawczego podmiotu objÚtego systemem gwarantowania, w sytuacjach okreĂlonych w uBFG, z zastrzeĝeniem przepisów dotyczÈcych informacji prawem chronionych (art. 20b ust. 1 uBFG)41. RegulacjÚ tÚ stosuje siÚ odpowiednio do podmiotu,
którego udziaïy albo akcje zostaïy nabyte z wykorzystaniem Ărodków
pochodzÈcych z pomocy finansowej BFG (art. 20b ust. 2 uBFG).
KolejnÈ grupÈ podmiotów obowiÈzanych do udzielania informacji BFG sÈ spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe (dalej: kasy), które – tak jak banki –
prowadzÈ dziaïalnoĂÊ depozytowÈ. Podobnie jak w odniesieniu do banków, równieĝ
w zakresie informacji pochodzÈcych ze spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych nie naleĝy pomijaÊ regulacji dotyczÈcej tajemnicy zawodowej, uregulowanej
w tym przypadku w art. 9e uskok. Kasa jest bowiem obowiÈzana do zachowania tajemnicy zawodowej obejmujÈcej wszystkie informacje dotyczÈce czynnoĂci wykonywanych przez kasy, w tym takĝe uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania
i realizacji umowy, na podstawie której kasa tÚ czynnoĂÊ wykonuje. Niedochowanie
obowiÈzku tajemnicy zawodowej wiÈĝe siÚ z odpowiedzialnoĂciÈ karnÈ wynikajÈcÈ zbart. 74w uskok. WyïÈczenia z powyĝszego obowiÈzku doznaje przekazywanie
informacji objÚtej tajemnicÈ zawodowÈ na ĝÈdanie BFG w zakresie wykonywania
przez niego zadañ okreĂlonych w uBFG (art. 9f ust.b1 uskok). Przepisy powyĝsze
stosuje siÚ odpowiednio do Kasy Krajowej (art. 9g uskok). Równieĝ informacja
stanowiÈca tajemnicÚ zawodowÈ kasy moĝe zawieraÊ dane osobowe ibtakĝe w tej
sytuacji bÚdzie naleĝaïo stosowaÊ art. 5 u.o.d.o. w zakresach, w których nie zachodzi kolizja miÚdzy przepisami regulujÈcymi tajemnicÚ zawodowÈ skok a u.o.d.o.,
natomiast w zakresie normowanym przez art. 9e, 9f ib9g oraz 74w uskok naleĝaïo
bÚdzie stosowaÊ te przepisy jako przewidujÈce dalej idÈcÈ ochronÚ.

41

Zastrzeĝenie to nie dotyczy jednak informacji chronionych wyïÈcznie tajemnicÈ bankowÈ
zb art.b 105 Pr.b., poniewaĝ, jak wyĝej wskazano, do otrzymywania tych informacji BFG jest
uprawniony na mocy ust. 2 lit. h tego przepisu.
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Kasa, która jest objÚta systemem gwarantowania i korzysta z pomocy BFG, jest
zobowiÈzana do udzielania na jego ĝÈdanie42 informacji niezbÚdnych do: kontroli
prawidïowoĂci wykorzystania przez kasy zwrotnej pomocy finansowej oraz wsparcia przez podmioty przejmujÈce kasy, przejmujÈce wybrane prawa majÈtkowe lub
wybrane zobowiÈzania kas lub nabywców przedsiÚbiorstw kasy w likwidacji, jego
zorganizowanej czÚĂci lub wybranych praw majÈtkowych; monitorowania sytuacji
ekonomiczno-finansowej i systemu zarzÈdzania kasy korzystajÈcej z pomocy finansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzieliï wsparcia, jak równieĝ kontroli realizacji programu postÚpowania naprawczego kasy w sytuacjach okreĂlonych
wbuBFG (art. 20f w zw. z art. 4 ust. 1d pkt 5 i 6 uBFG). Ponadto Kasa przekazuje
Funduszowi na kaĝde jego ĝÈdanie dane znajdujÈce siÚ w systemie wyliczania, pozwalajÈce na identyfikacjÚ deponentów oraz wysokoĂci Ărodków gwarantowanych
naleĝnych poszczególnym deponentom. Funduszowi przysïuguje prawo kontroli
otrzymanych danych (art. 38zo ust. 1 uBFG). W celu realizacji kontroli, o której
mowa w ust. 1, Funduszowi udostÚpniane sÈ dane dotyczÈce deponentów zawarte
w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, w szczególnoĂci dane
ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL oraz ewidencji wydanych i uniewaĝnionych dowodów osobistych (art. 38zo ust. 2 uBFG).
Kasa jest obowiÈzana do niezwïocznego poinformowania BFG o obniĝeniu wyraĝonego procentowo stosunku funduszy wïasnych do wartoĂci aktywów poniĝej
1%, spowodowanym swojÈ stratÈ bilansowÈ (art. 74c ust. 1 uskok), jak teĝ do przekazywania BFG zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z opiniÈ ibraportem biegïego rewidenta oraz odpisem uchwaïy o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty (art. 62b ust. 1 ustawy
z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych,
tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1450 z póěn. zm. (dalej: uskok).
Niedochowanie obowiÈzków informacyjnych naïoĝonych przepisami uskok kwalifikowane jest jako wystÚpek na mocy art. 74v tej ustawy. Przepis ten penalizuje
podanie przez czïonka zarzÈdu kasy (zobowiÈzanego do podania BFG informacji wb zakresie okreĂlonym w uskok) nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych
danych bÚdÈcych w jego posiadaniu, pod groěbÈ grzywny do 1b 000b 000 zï i kary
pozbawienia wolnoĂci do lat 2.
Krajowa Spóïdzielcza Kasa OszczÚdnoĂciowo-Kredytowa43 (dalej: Kasa
Krajowa) jest obowiÈzana do przekazywania Funduszowi w imieniu kas informacji
dotyczÈcych poszczególnych kas, niezbÚdnych do wykonywania zadañ Funduszu
(art. 38zh ust. 7 uBFG). Regulacja uskok wprowadza w tym zakresie zwolnienie od

42
43

Wydaje siÚ, ĝe konsekwentnie ĝÈdanie BFG powinno przyjÈÊ postaÊ wystÈpienia Prezesa ZarzÈdu BFG.
Podmiot ten jest spóïdzielniÈ osób prawnych, w której zrzeszajÈ siÚ wyïÈcznie kasy (art. 41
ust.b1 uskok).
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obowiÈzku zachowania tajemnicy zawodowej w art. 9f ust. 1 pkt 25 uskok. Z kolei
na mocy art. 38 ust. 11 uskok Kasa Krajowa jest obowiÈzana do niezwïocznego
poinformowania BFG o kredycie udzielonym kasie w zïotych w celu uzupeïnienia
zasobów pieniÚĝnych kasy (kredycie pïynnoĂciowym). Kasa Krajowa niezwïocznie
przekazuje do BFG równieĝ informacjÚ o ustaniu obowiÈzku utrzymywania przez
poszczególne kasy Ărodków na rezerwÚ pïynnÈ (art. 39 ust. 4 uskok). Na mocy
art.b 62b ust. 2 uskok Kasa Krajowa jest obowiÈzana przekazywaÊ Funduszowi
zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe z opiniÈ i raportem biegïego rewidenta oraz odpisem uchwaïy o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
i podziale zysku albo pokryciu straty, a takĝe kwartalne sprawozdania z przeprowadzonych w kasach czynnoĂci kontrolnych oraz ze stanu i wykorzystania Ărodków
funduszu stabilizacyjnego i Ărodków rezerwy pïynnej.
Ustawowy obowiÈzek dostarczania informacji ciÈĝy równieĝ na likwidatorze
kasy, który na mocy art. 74e ust. 2 uskok co najmniej raz w miesiÈcu skïada BFG
sprawozdania z przebiegu likwidacji.
W zakresie restrukturyzacji spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych
do udzielania na ĝÈdanie Funduszu informacji niezbÚdnych do oceny ryzyka zwrotu
udzielonego wsparcia lub strat zwiÈzanych z nabywanymi lub przejmowanymi prawami majÈtkowymi lub zobowiÈzaniami jest zobowiÈzany podmiot korzystajÈcy
ze wsparcia BFG (art. 20i uBFG)44.
Kluczowymi regulacjami w zakresie danych przekazywanych do BFG sÈ przepisy Rozdziaïu 4b uBFG (Tryb pozyskiwania informacji o Ărodkach gwarantowanych.
Systemy wyliczania podmiotów objÚtych systemem gwarantowania), poniewaĝ na
podstawie tych danych deponentom wypïacane sÈ Ărodki gwarantowane (art. 38d
uBFG)45. Podmiot objÚty systemem gwarantowania (bank, oddziaï banku
zagranicznego lub oddziaï instytucji kredytowej) przekazuje BFG na kaĝde jego
ĝÈdanie dane znajdujÈce siÚ w systemie wyliczania, które pozwolÈ zidentyfikowaÊ
deponentów oraz wysokoĂÊ Ărodków gwarantowanych, naleĝnych poszczególnym
deponentom (art. 38h ust. 1 uBFG). Istotne wydaje siÚ zawarte w tym przepisie
uprawnienie Funduszu do kontroli otrzymanych danych46. W celu realizacji tej
kontroli Funduszowi udostÚpniane sÈ dane deponentów zawarte w zbiorach prowadzonych przez podmioty objÚte systemem gwarantowania lub przez osoby trzecie,
44

45
46

Podmiotem tym jest podmiot przejmujÈcy kasy, wybrane prawa majÈtkowe lub wybrane zobowiÈzania kas lub nabywców przedsiÚbiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej czÚĂci lub
wybranych praw majÈtkowych (art. 4 ust. 1d pkt 3 uBFG).
Dokïadniejsze omówienie tych przepisów nie jest tu moĝliwe z uwagi na ograniczonÈ objÚtoĂÊ
opracowania.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe trybowi pozyskiwania przez BFG informacji o Ărodkach gwarantowanych
wraz z systemem wyliczania podmiotów objÚtych pomocÈ Funduszu zostaï poĂwiÚcony rozdziaï
4b uBFG, co Ăwiadczy o kluczowej roli wspomnianego systemu wyliczania, jednak zbuwagi na
ograniczone ramy niniejszego artykuïu kwestia ta nie moĝe zostaÊ omówiona szerzej.
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w szczególnoĂci dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL
oraz ewidencji wydanych i uniewaĝnionych dowodów osobistych (ust. 2 powyĝszego
przepisu). Podobnie jak w przypadku banków, równieĝ w odniesieniu do kas BFG
sprawuje bieĝÈcÈ kontrolÚ przygotowania listy deponentów pod kÈtem danych deponentów przez zarzÈdcÚ komisarycznego (art. 38v ust. 1 uBFG). W tym celu na
mocy ust. 3 omawianego przepisu Funduszowi udostÚpniane sÈ dane dotyczÈce
deponentów zawarte w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie,
w szczególnoĂci dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL
oraz ewidencji wydanych i uniewaĝnionych dowodów osobistych.
Z powyĝszych regulacji wynika, ĝe informacje pochodzÈce z sektora prywatnego
odnoszÈ siÚ zarówno do czïonków tego sektora, jak teĝ do deponentów. Zakres tych
informacji naleĝy oceniaÊ pozytywnie w perspektywie adekwatnoĂci tych danych
do funkcji peïnionej przez BFG w interesie publicznym. Przetwarzanie informacji
dotyczÈcych stanu finansowego banków i kas sïuĝy m.in. opracowywaniu analiz
ib prognoz dotyczÈcych tych sektorów, a przetwarzanie i weryfikowanie danych
deponentów jest niezbÚdne dla prawidïowego przeprowadzania wypïat Ărodków
gwarantowanych (dokonania tych wypïat na rzecz wïaĂciwych osób).

2. PODMIOTY PUBLICZNE ZOBOWIkZANE
DO UDZIELANIA INFORMACJI BFG
Podobnie jak w przypadku podmiotów niepublicznych, kaĝdorazowe przekazywanie Funduszowi informacji przez podmioty publiczne odbywa siÚ na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiÈzujÈcego. Zaznaczenia wymaga, ĝe informacja
przekazywana w poniĝszych przypadkach nie stanowi informacji publicznej47, dlatego teĝ Funduszowi nie bÚdzie przysïugiwaïa skarga do sÈdu administracyjnego
w przypadku odmowy przekazania informacji48. Brak Ărodka prawnego sïuĝÈcego
wyegzekwowaniu przekazania informacji w Ăwietle podstawowego celu funkcjonowania BFG, jakim jest ochrona deponentów i, konsekwentnie, bezpieczeñstwa
systemu bankowego, oceniÊ naleĝy negatywnie.
Przed analizÈ kwestii zwiÈzanych z informacjÈ pochodzÈcÈ od podmiotów publicznych naleĝy wskazaÊ, ĝe Prezes ZarzÈdu BFG (czyli organu kierujÈcego BFG
i reprezentujÈcego go na zewnÈtrz) wchodzi w skïad Komitetu StabilnoĂci Finansowej – kolegialnego ciaïa powoïanego na podstawie uKSF dla celów efektywnej wspóïpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilnoĂci krajowego systemu

47
48

Informacja w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeĂnia 2001 r. o dostÚpie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.).
Ewentualna odmowa nie nastÈpi bowiem w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa
wbart. 16 ustawy z dnia 6 wrzeĂnia 2001 r. o dostÚpie do informacji publicznej.
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finansowego49 poprzez m.in. wymianÚ informacji w systemie finansowym w kraju
i za granicÈ oraz koordynacjÚ dziaïañ w tym zakresie (art. 1 powoïanej ustawy).
W skïad Komitetu StabilnoĂci Finansowej wchodzÈ ponadto: Minister Finansów,
Prezes NBP oraz PrzewodniczÈcy KNF (art. 4 uKSF). Trzeba zauwaĝyÊ, ĝe jak
wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1 uKSF, do zadañ Komitetu naleĝy w szczególnoĂci dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach miÚdzynarodowych oraz zapewnienie wïaĂciwego obiegu informacji pomiÚdzy czïonkami
Komitetu dotyczÈcych istotnych zdarzeñ i tendencji mogÈcych stanowiÊ zagroĝenie
dla stabilnoĂci krajowego systemu finansowego. Realizacja tego zadania w zakresie
zasad i zakresu wymiany informacji odbywa siÚ zgodnie z przepisami okreĂlajÈcymi
zadania i kompetencje Ministra Finansów, NBP, KNF i BFG (art. 3 ust. 5 u KSF).
Z treĂci art. 10 ust. 1 uKSF wynika, ĝe czïonkowie Komitetu, a takĝe ich doradcy oraz czïonkowie grup roboczych (skïadajÈcych siÚ z pracowników Ministerstwa
Finansów, NBP, UrzÚdu KNF i BFG) mogÈ dokonywaÊ wzajemnej wymiany informacji, w tym informacji chronionych na podstawie odrÚbnych ustaw, niezbÚdnych
do prawidïowej realizacji celów Komitetu. Osoby te sÈ obowiÈzane do nieujawniania osobom nieupowaĝnionym informacji, z którymi zapoznaïy siÚ w trakcie
wykonywania zadañ równieĝ po zaprzestaniu ich wykonywania50.
Z treĂciÈ wspomnianego art. 3 ust. 1 pkt 1 uKSF koresponduje treĂÊ art. 38
ust. 4 oraz art. 38zh ust. 4 uBFG. Zgodnie z normami prawnymi zawartymi wbtych
przepisach, Funduszowi przysïuguje prawo uzyskiwania informacji dotyczÈcych
podmiotów objÚtych systemem gwarantowania oraz kas majÈcych wpïyw na realizacjÚ jego zadañ, posiadanych przez NBP, ministra wïaĂciwego do spraw instytucji finansowych, KNF i NIK. ZauwaĝyÊ trzeba, ĝe trzy z czterech wymienionych
wbprzepisie podmiotów majÈ swojÈ reprezentacjÚ w Komitecie StabilnoĂci Finansowej. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa
w art. 38 ust. 4 oraz art. 38zh ust. 4 uBFG, okreĂlajÈ odrÚbne porozumienia zawarte miÚdzy Funduszem a Prezesem NBP, ministrem wïaĂciwym do spraw instytucji
finansowych i Prezesem NIK, a takĝe umowa o wspóïpracy oraz o wymianie informacji miÚdzy 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 powoïanej
wyĝej ustawy PrzewodniczÈcy Komisji i Prezes NBP przekazujÈ sobie informacje,
wbtym niejawne, w zakresie niezbÚdnym dla wykonywania ich ustawowo okreĂlonych zadañ. W celu okreĂlenia zasad wspóïpracy i przekazywania informacji Prze49

50

51

System ten w rozumieniu art. 2 pkt 1 uKSF obejmuje ogóï podmiotów podlegajÈcych nadzorowi
na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U.
zb2012br., poz. 1149 z póěn. zm.).
Art. 10 ust. 1 uKSF naleĝy do przepisów, o których mowa w art. 100 § 2 pkt 1 ustawy z dnia
26bczerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), okreĂlajÈcych tajemnice, do których przestrzegania zobowiÈzany jest pracownik.
Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.
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wodniczÈcy Komisji i Prezes NBP mogÈ zawrzeÊ umowÚ o wspóïpracy oraz o wymianie informacji (ust. 2 tego przepisu). Z kolei ust. 4 powoïanego 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, ĝe podstawÈ do wymiany informacji pomiÚdzy PrzewodniczÈcym KNF
a BFG bÚdzie umowa.
W odniesieniu do art. 38 ust. 4 oraz art. 38zh ust. 4 uBFG zauwaĝenia równieĝ
wymaga, ĝe na podstawie porozumienia Fundusz, czyli podmiot nadzorowany, legitymowany jest do uzyskania informacji („przysïuguje prawo uzyskiwania informacji”) od Ministra Finansów, bÚdÈcego organem nadzorczym. Pomimo peïnionej nad
Funduszem funkcji nadzorczej, wiÈĝÈcej siÚ np. z moĝliwoĂciÈ przeprowadzenia
kontroli w trybie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaïalnoĂci gospodarczej53, Minister Finansów nie moĝe zatem odmówiÊ przekazania informacji Funduszowi, o ile dotyczÈ one podmiotów objÚtych systemem gwarantowania i majÈ
wpïyw na realizacjÚ zadañ BFG.
OdnoszÈc siÚ z kolei do wymienionej w powyĝszych przepisach Najwyĝszej
Izby Kontroli naleĝy natomiast podkreĂliÊ, ĝe informacje przekazywane na ĝÈdanie BFG bÚdÈ pochodziïy z kontroli prowadzonej przez NIK. Na mocy art. 2 ust. 3
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyĝszej Izbie Kontroli54 moĝe ona bowiem
kontrolowaÊ dziaïalnoĂÊ jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych
(przedsiÚbiorców, zatem równieĝ banków i kas) w zakresie, w jakim wykorzystujÈ
one majÈtek lub Ărodki pañstwowe lub komunalne oraz wywiÈzujÈ siÚ z zobowiÈzañ finansowych na rzecz pañstwa55. Kontrola ta nastÚpuje z punktu widzenia
legalnoĂci i gospodarnoĂci (art. 303 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
Na mocy art. 38 ust. 4b uBFG Fundusz i Narodowy Bank Polski przekazujÈ
sobie informacje, w tym informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie niezbÚdnym do wykonywania ich ustawowo okreĂlonych zadañ. Ponadto, NBP, w razie powziÚcia wiadomoĂci, ĝe w banku
52

53
54
55

Redakcja tego przepisu sugeruje, ĝe w ten sposób ustawodawca zamierzaï uregulowaÊ wymianÚ informacji pomiÚdzy BFG a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Wydaje siÚ, ĝe
poprawniejszym sposobem uregulowania wymiany informacji byïoby wskazanie w ust. 4, ĝe:
Wbcelu okreĂlenia zasad wspóïpracy i przekazywania informacji PrzewodniczÈcy Komisji moĝe
równieĝ zawrzeÊ umowÚ o wspóïpracy oraz o wymianie informacji z BFG oraz Ubezpieczeniowym
Funduszem Gwarancyjnym.
T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.
T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.
Notabene, zgodnie z art. 2 ust. 5 uNIK, NIK moĝe kontrolowaÊ pod wzglÚdem legalnoĂci i gospodarnoĂci dziaïalnoĂÊ jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych wykonujÈcych
zadania z zakresu funkcjonowania systemów gwarantowania Ărodków pieniÚĝnych i udzielania
pomocy podmiotom objÚtym systemem gwarantowania, o których mowa w przepisach o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie, w jakim wykorzystujÈ one majÈtek lub Ărodki
pañstwowe lub komunalne oraz wywiÈzujÈ siÚ z zobowiÈzañ finansowych na rzecz pañstwa.
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powstaïa strata, groěba jej wystÈpienia lub niebezpieczeñstwo niewypïacalnoĂci
banku, przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu objÚtego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dziaïaniach
(art.b38 ust. 3 uBFG). W zakresie dotyczÈcym kas NBP przekazuje BFG informacje
dotyczÈce tych podmiotów, w tym informacje niejawne w rozumieniu przepisów
obochronie informacji niejawnych, w zakresie niezbÚdnym do wykonywania zadañ
okreĂlonych w uBFG (art. 38 zh ust. 3 uBFG).
Jak wyĝej wskazano, nadzór nad BFG peïni Minister Finansów, natomiast
do KNF naleĝy nadzór nad prawidïowoĂciÈ funkcjonowania systemów wyliczania (art.b 38i ust. 1 uBFG). W skïad KNF wchodzÈ: minister wïaĂciwy do spraw
instytucji finansowych (obecnie Minister Finansów) albo jego przedstawiciel,
minister wïaĂciwy do spraw zabezpieczenia spoïecznego (obecnie Minister Pracy i Polityki Spoïecznej) albo jego przedstawiciel; Prezes NBP albo delegowany
przez niego Wiceprezes oraz przedstawiciel Prezydenta RP. Równieĝ ten organ
kolegialny zobowiÈzany jest do przekazywania Funduszowi informacji ustawowo
okreĂlonych.
W razie powziÚcia wiadomoĂci, ĝe w banku powstaïa strata, groěba jej wystÈpienia lub niebezpieczeñstwo niewypïacalnoĂci banku Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu objÚtego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dziaïaniach
(art.b38 ust. 3 uBFG). Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek ZarzÈdu BFG,
przekazuje temu podmiotowi informacje o sytuacji podmiotów objÚtych systemem
gwarantowania, które wystÈpiïy do BFG z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej, w zakresie niezbÚdnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu
wb celu uzdrowienia gospodarki banku lub poïÈczenia z innym bankiem (art. 38
ust.b1 uBFG). Ponadto KNF przekazuje Funduszowi roczne sprawozdania finansowe banków objÚtych systemem gwarantowania Ărodków pieniÚĝnych w terminie
30b dni od dnia ich otrzymania oraz analizy funkcjonowania sektora bankowego
(ust. 2 powyĝszego przepisu). Komisja Nadzoru Finansowego zobowiÈzana jest
takĝe do niezwïocznego poinformowania ZarzÈdu BFG o wystÈpieniu koniecznoĂci
wszczÚcia przez zarzÈd kasy postÚpowania naprawczego z art. 72a ust. 1 uskok
(art. 20e ust. 1 uBFG).
Kolejne obowiÈzki informacyjne KNF zawiera art. 38zh ust. 1 uBFG. Naleĝy do
nich przekazywanie do BFG informacji o stanie finansowym kasy i podejmowanych
w stosunku do niej dziaïaniach56, w razie powziÚcia wiadomoĂci, ĝe w kasie powstaïa strata, groěba jej wystÈpienia lub niebezpieczeñstwo niewypïacalnoĂci kasy lub
zagroĝenie utraty pïynnoĂci pïatniczej, w szczególnoĂci przekazywanie informacji
obprogramie postÚpowania naprawczego kasy, jego ocenie i raportach z jego reali56

Na podstawie przepisów rozdziaïu 6 uskok – Nadzór nad spóïdzielczymi kasami oszczÚdnoĂciowo-kredytowymi i KrajowÈ SpóïdzielczÈ KasÈ OszczÚdnoĂciowo-KredytowÈ.
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zacji (pkt 1). Komisja informuje BFG równieĝ o wynikach przeprowadzonych czynnoĂci kontrolnych, wydanych zaleceniach oraz Ărodkach podjÚtych w celu usuniÚcia
nieprawidïowoĂci stwierdzonych w ramach nadzoru i o ich wykonaniu przez kasÚ
(pkt 2 powyĝszego przepisu), a takĝe o zaistnieniu innych okolicznoĂci, mogÈcych
skutkowaÊ powstaniem zobowiÈzañ Funduszu wobec deponentów z tytuïu Ărodków
gwarantowanych (pkt 3 powyĝszego przepisu). Dodatkowo KNF przekazuje Funduszowi informacje sprawozdawcze uzyskane od kas oraz od Kasy Krajowej (art. 38
zh ust. 2 uBFG)57. Na KNF ciÈĝy równieĝ obowiÈzek niezwïocznego zawiadomienia
BFG o podjÚtej decyzji w przedmiocie ustanowienia zarzÈdcy komisarycznego kasy
i zawieszenia dziaïalnoĂci kasy oraz wystÈpienia do wïaĂciwego sÈdu z wnioskiem
obogïoszenie upadïoĂci kasy (art. 74k ust. 1 uskok). Komisja powiadamia BFG obwydaniu zezwolenia na utworzenie oddziaïu banku zagranicznego w kraju (art. 40
ust. 4. Pr.b.)58 oraz zawiadamia BFG o podjÚtych decyzjach w przedmiocie zawieszenia dziaïalnoĂci banku i ustanowieniu zarzÈdu komisarycznego oraz o przejÚciu
tego banku przez inny bank lub teĝ wystÈpieniu do wïaĂciwego sÈdu z wnioskiem
obogïoszenie upadïoĂci (art. 158 ust. 2 Pr.b.)59.
Dodatkowo na mocy art. 17a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym PrzewodniczÈcy Komisji Nadzoru Finansowego moĝe
przekazywaÊ BFG uzyskane przez KomisjÚ informacje (w tym takĝe chronione
na podstawie odrÚbnych ustaw), które sÈ niezbÚdne do realizacji celu dziaïalnoĂci
ibzadañ Komitetu StabilnoĂci Finansowej.
Od podmiotów publicznych Fundusz otrzymuje zatem informacje dotyczÈce
podmiotów objÚtych systemem gwarantowania. Podmioty publiczne nie przekazujÈ do BFG danych osobowych deponentów. Jest to konsekwencjÈ tego, ĝe nie
peïniÈ one w tym przypadku funkcji administratorów danych osobowych deponentów (nie przetwarzajÈ ich danych ani nie decydujÈ o Ărodkach i celach takiego
przetwarzania). WskazaÊ naleĝy, ĝe BFG otrzymuje informacje od podmiotu kontrolujÈcego (NIK), nadzorczego (KNF), utrzymujÈcego stabilizacjÚ cen (NBP) oraz
zarzÈdzajÈcego finansami pañstwa (Minister Finansów). Kaĝdorazowo jednak dane
skïadajÈce siÚ na przekazywane informacje sïuĝÈ realizacji celu, dla którego zostaï
57

58

59

Na podstawie rozporzÈdzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji
sprawozdawczych spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych oraz Krajowej Spóïdzielczej
Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej, Dz.U. 2014 r., poz. 248.
Zezwolenie to zawiera w szczególnoĂci siedzibÚ oddziaïu, rodzaj czynnoĂci bankowych, do wykonywania których oddziaï jest upowaĝniony, minimalnÈ wysokoĂÊ funduszy niezbÚdnych do dziaïalnoĂci oddziaïu, warunki dostÚpu do systemu wyliczania przez KomisjÚ Nadzoru Finansowego
oraz BFG, w szczególnoĂci na wypadek speïnienia warunku gwarancji, a takĝe zatwierdzenie
projektu regulaminu oddziaïu. Powiadomienie BFG powinno nastÈpiÊ niezwïocznie (Z. Ofiarski,
Prawo bankowe. Komentarz, op. cit., s. 308).
Jak zauwaĝa siÚ w doktrynie, informacja o podjÚtych przez KNF decyzjach jest niezbÚdna
do ustalenia, czy nastÈpiïo speïnienie warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 4 uBFG
(Z.bOfiarski, Prawo bankowe. Komentarz, op. cit., s. 1040).
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powoïany Fundusz, czyli ochronie bezpieczeñstwo depozytów, a w dalszej perspektywie – stabilnoĂci i bezpieczeñstwu systemu bankowego. W literaturze przedmiotu
w kontekĂcie przekazywania informacji do BFG przez pomioty publiczne ocenia
siÚ, ĝe: dobrze zorganizowany i dobrze dziaïajÈcy ogólnosystemowy obieg informacji
ibkoordynacja dziaïañ sÈ wartoĂciÈ nie do przecenienia60.

3. INFORMACJE POCHODZkCE Z PASTW UNII EUROPEJSKIEJ
I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Na zasadzie wzajemnoĂci ustawodawca umoĝliwiï wspóïpracÚ BFG z podmiotami odpowiedzialnymi za oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pañstwach
EOG i UE (art. 38c ust. 1uBFG). BÚdÈ to zarówno podmioty prywatne (z Finlandii), jak teĝ publiczne (np. z Belgii). Fundusz moĝe zawieraÊ porozumienia,
okreĂlajÈce w szczególnoĂci zasady wspóïpracy, zakres wymiany informacji oraz
zasady ich ochrony (ust. 2 powyĝszego przepisu). Uĝycie w przepisie terminu „wymiana”, oznacza przekazywanie informacji w obie strony. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe
wymiana informacji z podmiotem zagranicznym nie jest obowiÈzkiem BFG, a jedynie prawnie uregulowanÈ moĝliwoĂciÈ. UstÚp 3 powyĝszego przepisu zezwala
Funduszowi na przekazywanie podmiotom odpowiedzialnym za oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pañstwach EOG i UE równieĝ informacji prawem
chronionych (np. tajemnica przedsiÚbiorstwa, dane osobowe) pod warunkiem, ĝe
podczas przekazywania zostanÈ zapewnione odpowiednie Ărodki niezbÚdne do ich
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem lub utratÈ oraz, ĝe przekazywanie
nastÚpuje w celu ustalenia lub weryfikacji naleĝnych, potencjalnych lub spornych
Ăwiadczeñ na rzecz deponentów albo w zwiÈzku z realizacjÈ obowiÈzku wypïaty
Ăwiadczeñ gwarancyjnych.
Trzeba dostrzec, ĝe w uBFG nie znalazïy siÚ regulacje dotyczÈce wymiany informacji pomiÚdzy Funduszem a odpowiadajÈcym mu podmiotem w Szwajcarii.
W zakresie dotyczÈcym przekazywania danych osobowych do Szwajcarii zastosowanie znajdÈ przepisy rozdziaïu 7 u.o.d.o. – Przekazywanie danych osobowych
do pañstwa trzeciego i, wydaje siÚ, ĝe nastÈpi to na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 3
u.o.d.o., zgodnie z którym administrator danych moĝe przekazaÊ dane osobowe do
pañstwa trzeciego, jeĝeli przekazanie jest niezbÚdne do wykonania umowy zawartej
w interesie osoby, której dane dotyczÈ, pomiÚdzy administratorem danych a innym
podmiotem.

60

E. Fojcik-Mastalska [w:] J. Gïuchowski (red.), System prawa finansowego…, op. cit., s. 134.
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4. PRZETWARZANIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH BANKOWEMU
FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU
Termin „przetwarzanie” zostaï uĝyty w rozumieniu art. 7 u.o.d.o. (mimo ĝe
zakres omawianych informacji nie ogranicza siÚ do danych osobowych) i zgodnie
zbtym przepisem obejmuje on zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostÚpnianie i usuwanie informacji.
Na mocy art. 105 ust. 3 pr. b. osoby, którym ujawniono wiadomoĂci stanowiÈce
tajemnicÚ bankowÈ, sÈ obowiÈzane wykorzystaÊ te wiadomoĂci wyïÈcznie wbgranicach upowaĝnienia. Podnosi siÚ jednak, ĝe odpowiedzialnoĂÊ karna na mocy prawa
bankowego nie dotyczy podmiotów, którym bank legalnie przekazaï informacje
objÚte tajemnicÈ bankowÈ61. Równieĝ w odniesieniu do informacji pochodzÈcych
zbkas Fundusz moĝe wykorzystywaÊ je tylko zgodnie z celem ich przekazania i, jeĂli
odrÚbne przepisy nie stanowiÈ inaczej, uzyskane informacje nie mogÈ byÊ ujawniane innym osobom, organom lub podmiotom (art. 9f ust. 3 uskok). Ustawodawca
objÈï sankcjÈ karnÈ jedynie sprzeniewierzenie siÚ tajemnicy zawodowej dokonane
przez kasy oraz KasÚ KrajowÈ, zatem równieĝ w tym przypadku Funduszu nie
dotyczy odpowiedzialnoĂÊ karna. PodzieliÊ naleĝy jednak poglÈd, zgodnie z którym
bezprawne ujawnienie przez osobÚ (takĝe zatrudnionÈ w BFG) informacji objÚtej
tajemnicÈ bankowÈ lub tajemnicÈ zawodowÈ wiÈĝe siÚ odpowiedzialnoĂÊ zbart. 266
§ 1 KK62.
Ustawodawca zastrzegï, ĝe informacje dotyczÈce banków, oddziaïów banków
zagranicznych, a takĝe kas BFG moĝe wykorzystywaÊ tylko w celu realizacji zadañ
okreĂlonych w uBFG (art. 38 ust. 10 oraz art. 38 zh ust. 8 tej ustawy). Wydaje siÚ,
ĝe przekroczenie granic upowaĝnienia zawartego w tym przepisie bÚdzie skutkowaïo odpowiedzialnoĂciÈ na zasadach ogólnych KC (m.in. art. 415)63, jak równieĝ
moĝliwoĂciÈ zastosowania art. 6 pkt 1 i 2 uBFG przez Ministra Finansów w ramach
nadzoru sprawowanego nad dziaïalnoĂciÈ BFG.
W kontekĂcie przetwarzania informacji zawierajÈcych dane osobowe deponentów istotny jest takĝe art. 26h ust. 4 uBFG, w którym ustawodawca okreĂliï ramy
czasowe przetwarzania przez BFG tych danych poprzez powoïanie siÚ na okres
61

62
63

A. Szyszko, OdpowiedzialnoĂÊ prawna zwiÈzana z tajemnicÈ bankowÈ, „Prawo Bankowe” 2000,
Nr 12, s. 39. Z kolei J. Byrski postuluje zmianÚ treĂci art. 105 ust. 3 Pr.b. poprzez wprowadzenie
wyraĝenia „sÈ obowiÈzane do zachowania ich w tajemnicy”, skutkiem czego dokonaïaby siÚ
zmiana równieĝ w treĂci normy prawnej wywiedzionej z art. 171 ust. 5 Pr. b. w zakresie adresata
tego przepisu. J. Byrski, Tajemnica prawnie chroniona w dziaïalnoĂci bankowej, C.H.b Beck,
Warszawa 2010, s. 409.
A. Jurkowska-Zeidler, Penalizacja zachowañ stanowiÈcych naruszenie tajemnicy bankowej,
Gdañskie Studia Prawnicze, Tom XIX, 2008, s. 289.
Warto przypomnieÊ, ĝe za szkodÚ wynikajÈcÈ z ujawnienia tajemnicy bankowej nie odpowie
bank, który ujawniï tÚ tajemnicÚ osobie lub instytucji upowaĝnionym przez ustawÚ do ĝÈdania
od banków udzielania informacji stanowiÈcych tajemnicÚ bankowÈ (art. 105 ust. 6 pr.b.).
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niezbÚdny do realizacji zadañ okreĂlonych w uBFG. Równieĝ w taki sposób ustawodawca okreĂliï ramy czasowe przetwarzania danych osobowych deponentów
wbprzypadku kas (art. 38v ust. 4 uBFG).
W przypadku wszystkich podmiotów zobowiÈzanych do przygotowania listy
deponentów, o nieprawidïowoĂciach ujawnionych w toku kontroli tej listy BFG
zawiadamia KNF, wzywajÈc zarzÈdcÚ komisarycznego64 do ich usuniÚcia, a nie póěniej niĝ w terminie 3 dni roboczych zarzÈdca komisaryczny przekazuje BFG listÚ
deponentów (art. 38w w zw. z art. 38v ust. 5 uBFG, art. 26h ust. 5 w zw. z art. 26i
uBFG).
Naleĝy przyjÈÊ, ĝe BFG jest administratorem danych osobowych deponentów
wbrozumieniu u.o.d.o., mimo ĝe o celach przetwarzania danych osobowych decyduje
uBFG65. PodstawÈ dla przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku
art.b3 ust. 2 pkt 2 u.o.d.o., legalizujÈcy przetwarzanie dla realizacji celów statutowych. W Ăwietle przepisów u.o.d.o., BFG jako administrator danych zobowiÈzany
jest do zapewnienia prawdziwoĂci, legalnoĂci, poprawnoĂci, adekwatnoĂci danych,
które powinny byÊ przechowywane w postaci umoĝliwiajÈcej identyfikacjÚ osób,
których dotyczÈ, nie dïuĝej niĝ jest to niezbÚdne do osiÈgniÚcia celu przetwarzania
(art. 26 ust. 1 u.o.d.o.). Do zadañ BFG jako administratora danych osobowych naleĝy takĝe zastosowanie Ărodków technicznych i organizacyjnych zapewniajÈcych
ochronÚ przetwarzanych danych, zabezpieczenie ich przed udostÚpnieniem osobom
nieupowaĝnionym, zabraniem przez osobÚ nieuprawnionÈ, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianÈ, utratÈ, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art.b 36
u.o.d.o.). Fundusz moĝe dopuĂciÊ do przetwarzania danych jedynie osoby przezeñ upowaĝnione do przetwarzania danych (art. 37 u.o.d.o.) i jest on zobowiÈzany
do prowadzenia ewidencji takich osób (art. 39 u.o.d.o.). ObowiÈzkiem BFG jest
równieĝ zgïoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji przez GIODO (art. 40
u.o.d.o.) – chyba, ĝe w BFG powoïano administratora bezpieczeñstwa informacji,
który zostaï zgïoszony 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.b14 ibnast. u.o.d.o. i moĝe staÊ siÚ stronÈ postÚpowania administracyjnego prowadzonego przed tym organem oraz adresatem decyzji wydanych przez ten organ
na podstawie art. 18 u.o.d.o.66 Trzeba podkreĂliÊ, ĝe przetwarzanie danych osobo64
65

66

W przypadku banku lub podmiotu zagranicznego BFG moĝe wezwaÊ podmiot uprawniony do
reprezentacji w rozumieniu art. 26g ust. 1 pkt 2 uBFG.
UznaÊ naleĝy, ĝe BFG dokonuje konkretyzacji celu przetwarzania danych, który to cel zostaï
okreĂlony ogólnie w uBFG (tak wskazuje siÚ w doktrynie w odniesieniu do podmiotów publicznych – J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 372).
Decyzje drugoinstancyjne – wydane po ponownym rozpoznaniu sprawy przez GIODO – mogÈ
zostaÊ zaskarĝone przez BFG do sÈdu administracyjnego na zasadach ogólnych.
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wych przez BFG nastÚpuje ze wzglÚdu na dobro osoby, której dane dotyczÈ (art.b1
ust. 2 u.o.d.o.), czyli dobro deponenta, jakim jest bezpieczeñstwo jego depozytu.
OchronÚ informacji pochodzÈcych od podmiotów publicznych, a wiÚc dotyczÈcych jedynie podmiotów objÚtych systemem gwarantowania i kas (nie zawierajÈcych
danych osobowych deponentów) i uzyskanych na podstawie art. 38 i 38zh uBFG
zapewniajÈ takĝe przepisy art. 38a (w zakresie sektora bankowego) oraz 38zi uBFG
(w zakresie sektora kas). Zgodnie z tymi przepisami powyĝsze informacje mogÈ byÊ
udostÚpniane przez Fundusz jedynie NBP oraz byÊ wykorzystywane przez Fundusz
do opracowywania analiz i prognoz dotyczÈcych sektora bankowego oraz sektora kas. Przetwarzanie przez BFG informacji w tym zakresie sïuĝy realizacji celu,
jakim jest wspieranie stabilnoĂci systemu bankowego. Analizy i prognozy mogÈ
byÊ publikowane oraz udostÚpniane zainteresowanym podmiotom. Brakuje w tym
przypadku normy prawnej limitujÈcej okres przetwarzania informacji, poniewaĝ
dane skïadajÈce siÚ na tego rodzaju informacje nie stanowiÈ danych osobowych.
Z kolei informacje otrzymane od podmiotów odpowiedzialnych za oficjalnie
uznane systemy gwarantowania w pañstwach EOG i UE nie mogÈ byÊ udostÚpniane przez BFG innym osobom, z wyjÈtkiem syndyka lub zarzÈdcy masy upadïoĂci
podmiotu objÚtego systemem gwarantowania, z tym, ĝe ograniczenie to nie dotyczy
przypadków, w których informacje nie sÈ objÚte ochronÈ prawnÈ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium pañstwa, w którym funkcjonuje system
gwarantowania przekazujÈcy 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 znaczÈcemu rozszerzeniu po wejĂciu w ĝycie wskazanej powyĝej ustawy, która zastÈpi obowiÈzujÈcÈ
uBFG. PrzyczynÈ tego stanu bÚdzie m.in. zwiÚkszenie kompetencji BFG, który stanie siÚ podmiotem o kluczowych kompetencjach w procesie przymusowej restrukturyzacji. Wzmocniona zostanie zatem rola tego podmiotu publicznego we wspieraniu
stabilnoĂci systemu bankowego. W zwiÈzku z procesem restrukturyzacji BFG uzyska informacje: od KNF (art. 64 ust. 6, art. 87 ust. 2 projektu ustawy obBFG), od
podmiotów krajowych i krajowego podmiotu dominujÈcego (art.b74 ust.b1 projektu
ustawy o BFG), od podmiotów prowadzÈcych repozytoria transakcji (art. 107 projektu ustawy o BFG), od ustanowionego przez Fundusz administratora podmiotu
wbrestrukturyzacji (art. 140 ust. 7 projektu ustawy o BFG). Fundusz otrzyma takĝe
informacje od zarzÈdu instytucji pomostowej i likwidatora tej instytucji (art.b187
ust. 1 projektu ustawy o BFG) oraz sprawozdanie likwidacyjne zïoĝone przez li153
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kwidatora instytucji pomostowej (art. 140 ust. 7 projektu ustawy obBFG). Komisja
Nadzoru Finansowego bÚdzie równieĝ przekazywaÊ do BFG grupowe plany naprawy w holdingu i na poziomie grupy kapitaïowej (art. 308 i art.b31367 projektu
ustawy o BFG).
Podmioty objÚte systemem gwarantowania zostanÈ zobowiÈzane do prowadzenia (w postaci elektronicznej) rejestrów instrumentów finansowych, z których dane
bÚdÈ przekazywane do Funduszu na mocy przyszïego rozporzÈdzenia Ministra Finansów (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 bÚdzie mógï
przekazywaÊ Funduszowi dane niezbÚdne do dokonania transgranicznej wypïaty
Ărodków gwarantowanych (art. 61–62 projektu ustawy o BFG).
Pozytywnie naleĝy oceniÊ wprowadzenie tajemnicy zawodowej dla czïonków
Rady, ZarzÈdu, pracowników Biura oraz osób zatrudnionych w BFG, którÈ bÚdÈ
stanowiÊ: wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone w zwiÈzku z realizacjÈ
zadañ Funduszu, których nieuprawnione udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogïoby naruszyÊ chroniony prawem interes podmiotów, których te informacje bezpoĂrednio lub poĂrednio dotyczÈ lub utrudniÊ realizacjÚ zadañ Funduszu
(art.b287 projektu ustawy o BFG). W ustÚpie 8 powyĝszego przepisu doprecyzowano, ĝe udostÚpnianie informacji objÚtych jednoczeĂnie tajemnicÈ zawodowÈ ib tajemnicÈ bankowÈ lub tajemnicÈ, o której mowa w art. 9e ustawy o ustawy obspóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych lub tajemnicÈ, o której mowa
wbart.b147 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest moĝliwe wyïÈcznie
w trybie i na zasadach okreĂlonych dla udostÚpniania informacji stanowiÈcych takÈ
tajemnicÚ.
Szczególnie istotnÈ nowoĂciÈ z punktu widzenia omawianej tematyki wydaje
siÚ wprowadzenie pozakodeksowego przepisu karnego w art. 300 projektu ustawy
ob BFG. Przepis ten w ustÚpie 1 nakïada sankcjÚ karnÈ w postaci grzywny, kary
ograniczenia wolnoĂci albo pozbawienia wolnoĂci do lat 3 za podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych danych dotyczÈcych podmiotu objÚtego systemem
gwarantowania i jego deponentów w zakresie ustalonym w ustawie. WbustÚpie 3
przepis ten nakïada sankcjÚ karnÈ w postaci grzywny do 1b 000b 000 zï lub karÚ
pozbawienia wolnoĂci do lat 5 na tego, kto bÚdÈc odpowiedzialnym m.in. za udzielanie informacji i wyjaĂnieñ na ĝÈdanie Funduszu nie wykonuje ciÈĝÈcego na nim
obowiÈzku albo wykonuje go nierzetelnie lub nieterminowo. Jakkolwiek próbÚ
penalizacji powyĝszych czynów i zaniechañ naleĝy oceniÊ pozytywnie z uwagi na
ochronÚ dobra chronionego, jakim jest prawo do informacji BFG o sytuacji banków,
co przekïada siÚ na moĝliwoĂÊ wspierania przez ten podmiot systemu bankowego,
67

Dodatkowo, na podstawie przepisu wprowadzonego wskazanym przepisem projektowanej ustawy KNF bÚdzie upowaĝniona do wydawania decyzji zobowiÈzujÈcej firmÚ inwestycyjnÈ do przekazania informacji Funduszowi.
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to naleĝy podzieliÊ poglÈd Ministra SprawiedliwoĂci, który wskazuje na niepotrzebnie surowszÈ sankcjÚ za brak starannoĂci niĝ za umyĂlne dziaïanie sprawy z ust.b1
omawianego przepisu68.
Wydaje siÚ, ĝe w procesie legislacyjnym naleĝaïoby uwzglÚdniÊ zgïoszone w ramach uzgodnieñ stanowisko GIODO do omawianego projektu, szczególnie w zakresie uwag o precyzyjnym zakreĂleniu zakresu podmiotowego przekazywanych
informacji z uwagi na zasadÚ adekwatnoĂci69, jak równieĝ propozycjÚ Ministra
Spraw WewnÚtrznych, który postuluje stworzenie podstawy prawnej dla BFG do
samodzielnej weryfikacji danych deponentów zgromadzonych w rejestrze PESEL
(taka moĝliwoĂÊ techniczna pojawiïa siÚ po uruchomieniu Systemu Rejestrów Pañstwowych)70. Powyĝsze regulacje dotyczÈce przekazywania Funduszowi danych naleĝy oceniÊ pozytywnie z uwagi na cel zadañ stojÈcych przed tym podmiotem, czyli
zapewnienie bezpieczeñstwa Ărodków powierzonych bankom.

PODSUMOWANIE
Analiza zakresu przedmiotowego informacji oraz listy podmiotów zobowiÈzanych do informowania BFG pozwala wnioskowaÊ, ĝe podmiot ten prowadzi unikatowÈ, rozbudowanÈ bazÚ danych zwiÈzanych z sektorem finansowym, niezbÚdnÈ
dla realizacji funkcji publicznych okreĂlonych w uBFG.
Prywatnymi podmiotami zobowiÈzanymi do przekazywania informacji sÈ banki, spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe, zarzÈd komisaryczny banku lub
podmiot uprawniony do jego reprezentacji, zarzÈdca masy upadïoĂci, syndyk, Kasa
Krajowa, likwidator spóïdzielczej kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowej, bank spóïdzielczy, bank zrzeszajÈcy. KrÈg ten ulegnie rozszerzeniu po wejĂciu w ĝycie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji. Do publicznych podmiotów przekazujÈcych informacje do BFG naleĝÈ: KNF, Prezes NBP, Minister Finansów oraz NIK. Na mocy
porozumieñ BFG moĝe otrzymywaÊ informacje od podmiotów odpowiedzialnych za
oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pañstwach EOG i UE.

68
69

70

Pismo Ministra SprawiedliwoĂci 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 (dostÚp: 27.05.2015).
Pismo GIODO z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak DOLiS-033-188/13/BG/29052/15, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161376/161384/12279747/12279750/dokument159205.pdf (dostÚp:
23.05.2015).
Pismo Ministra Spraw WewnÚtrznych 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
(dostÚp: 27.05.2015).
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Wydaje siÚ, ĝe szeroki zakres informacji oraz obligatoryjnoĂÊ ich przekazywania
stanowiÈ jeden z koniecznych warunków realizacji ochrony interesu publicznego,
jakim jest bezpieczeñstwo depozytów, a nastÚpnie dobra wspólnego w postaci bezpiecznego systemu bankowego.

Streszczenie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi unikatowÈ bazÚ danych zwiÈzanych
z sektorem finansowym, niezbÚdnÈ dla realizacji funkcji publicznych okreĂlonych
wb ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Prywatnymi podmiotami zobowiÈzanymi do przekazywania informacji sÈ: banki, spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe, zarzÈd komisaryczny banku lub podmiot uprawniony do jego
reprezentacji, zarzÈdca masy upadïoĂci, syndyk, Kasa Krajowa skok, likwidator
spóïdzielczej kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowej, bank spóïdzielczy, bank zrzeszajÈcy. Do publicznych podmiotów przekazujÈcych informacje do BFG naleĝÈ: Komisja
Nadzoru Finansowego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Minister Finansów
oraz Najwyĝsza Izba Kontroli. Na mocy porozumieñ Fundusz moĝe otrzymywaÊ
informacje od podmiotów odpowiedzialnych za oficjalnie uznane systemy gwarantowania w pañstwach EOG i UE.
Sïowa 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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