MARCIN PRZESTRZELSKI

Postêpowanie w sprawie wyra¿enia
zgody na udostêpnienie informacji
stanowi¹cych tajemnicê bankow¹
Uwagi wstêpne
Zanim przejdê do omawiania poszczególnych kwestii zwi¹zanych z wyra¿aniem zgody na udostêpnienie informacji zawieraj¹cych tajemnicê bankow¹ w trybie art. 106b Prawa bankowego1, w jêzyku prawniczym zwanym
tak¿e zwolnieniem z tajemnicy bankowej, konieczne jest przedtem zasygnalizowanie pewnego faktu, który ma zasadnicze znaczenie dla prawid³owego
stosowania procedury okreœlonej w tym przepisie. Chodzi mianowicie o to,
¿e przepisy Prawa bankowego maj¹ charakter szczególny w stosunku do
przepisów k.p.k.2 i w zakresie przez siebie regulowanym wy³¹czaj¹ stosowanie tych ostatnich na zasadzie specjalnoœci (lex specialis derogat legi
generali). Stanowisko takie prezentowane jest zgodnie zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, gdzie wprost stwierdza siê, ¿e zawarta w prawie
bankowym regulacja dotycz¹ca podstaw i trybu ujawniania tajemnicy bankowej stanowi lex specialis w stosunku do przepisów proceduralnych
o zwalnianiu z obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej w postêpowaniu karnym3. W konsekwencji nale¿y uznaæ, ¿e odwo³ywanie siê do przepi1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r.
Nr 72 poz. 665 ze zm.).
2
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. 1997 r.
Nr 89 poz. 555 ze zm.).
3
Zob. uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 4/06, OSNKW
2006, nr 6, poz. 54; postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2007 r., II AKz
134/07, LEX nr 281695; R.A. Stefañski, Ujawnienie tajemnicy zawodowej przez
œwiadka w nowym kodeksie postêpowania karnego, „Prok. i Prawo” 1998, nr 4,
s. 120; M. Siwiec, Tajemnica bankowa w postêpowaniu karnym, „Prok. i Prawo”
2003, nr 5, s. 34 – wprawdzie Autor ten odnosi siê do przepisów art. 105 § 1 pkt 2 lit.
b i c Prawa bankowego, ale nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, ¿e ów pogl¹d jest aktualny
tak¿e w stosunku do omawianego art. 106b; T. Dukiet-Nagórska, O ujawnieniu tajemnicy bankowej raz jeszcze, „Prawo Bankowe” 2004, nr 3, s. 62; B. Smykla, Prawo
bankowe. Komentarz, Warszawa 2005, s. 381; ten¿e, Dostêp prokuratora do informacji chronionych tajemnic¹ bankow¹, „Prokurator” 2-3 (22-23)/2005, s. 38; M. Rusinek, (w:) F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom II, Komentarz do art. 92a-194,
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 272; S. Hoc, Glosa do uchwa³y S¹du
Najwy¿szego z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 4/06, „Monitor Prawniczy” 6/2007, s. 331.
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sów k.p.k. przy rozpoznawaniu wniosku prokuratora z³o¿onego na podstawie art. 106b ust. 1 Prawa bankowego, w sytuacji, gdy dana kwestia jest
uregulowana w Prawie bankowym, jest nie tylko zbêdne, ale i b³êdne. Trzeba bowiem przyj¹æ, ¿e Prawo bankowe reguluje procedurê zwalniania
z tajemnicy bankowej samodzielnie i w sposób mo¿liwie najbardziej kompleksowy4. Siêganie do k.p.k. oka¿e siê zatem konieczne jedynie wówczas,
gdy przepisy Prawa bankowego w danej kwestii milcz¹5, przy czym wyraŸnie trzeba zaznaczyæ, ¿e owo stosowanie k.p.k. wynikaæ bêdzie wy³¹cznie
z faktu, i¿ przedmiotowy wniosek prokuratora, z istoty rzeczy, mo¿e zostaæ
z³o¿ony jedynie w toku prowadzonego postêpowania karnego. Poza dotycz¹cymi zupe³nie innego trybu regulacjami przewidzianymi w art. 106a
ust. 2, 6 i 9 Prawa bankowego, ¿aden inny przepis tej ustawy nie zawiera
bowiem odes³ania do przepisów k.p.k.
Powy¿sze uwagi stanowi¹ punkt wyjœcia do dalszych rozwa¿añ i bêd¹
jeszcze rozwijane przy okazji omawiania kolejnych zagadnieñ.
Wymogi formalne wniosku
Zgodnie z art. 106b ust. 1 Prawa bankowego, poza przypadkami okreœlonymi w art. 105 i art. 106a, prokurator prowadz¹cy postêpowanie
o przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe mo¿e ¿¹daæ od banku, osób
zatrudnionych w banku oraz osób, za poœrednictwem których bank wykonuje czynnoœci bankowe, udzielenia informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ jedynie na podstawie postanowienia wydanego na jego wniosek przez
w³aœciwy miejscowo s¹d okrêgowy.
Merytoryczna decyzja s¹du w przedmiocie zgody na udostêpnienie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ poprzedzona musi byæ jednak stwierdzeniem, ¿e wniosek prokuratora spe³nia okreœlone wymogi formalne.
Przedmiotowy wniosek stanowi niew¹tpliwie pismo procesowe w ujêciu
art. 119 § 1 k.p.k., a zatem oczywistym jest, ¿e musi on spe³niaæ ogólne
warunki pisma procesowego6. Przepis art. 106b ust. 2 Prawa bankowego
wymienia natomiast dodatkowe, szczególne wymogi formalne tego wniosku.
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e treœæ obu wskazanych wy¿ej przepisów czêœciowo siê pokrywa, co oznacza, ¿e spe³niaj¹c wymogi stawiane
przez Prawo bankowe, wniosek prokuratora bêdzie jednoczeœnie odpowiada³ czêœci warunkom wskazanym w art. 119 § 1 k.p.k. Dotyczy to punktu
4
5
6

Podobnie B. Smykla, Dostêp prokuratora.., op. cit., s. 38.
Por. M. Rusinek, op. cit., s. 275.
Ibidem.
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1. artyku³u 119 § 1 k.p.k. w zakresie oznaczenia sprawy, a tak¿e jego
punktu 3., bowiem wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej, której
dotycz¹ informacje (art. 106b ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego), podmiotu
zobowi¹zanego do udostêpnienia informacji i danych (art. 106b ust. 2 pkt 5
Prawa bankowego), rodzaju i zakresu informacji (art. 106b ust. 2 pkt 6
Prawa bankowego), a tak¿e okolicznoœci uzasadniaj¹cych potrzebê udostêpnienia tych informacji (art. 106b ust. 2 pkt 3 Prawa bankowego), bêdzie w istocie stanowi³o treœæ wniosku wraz z uzasadnieniem w rozumieniu
art. 119 § 1 pkt 3 k.p.k. Patrz¹c zatem przez pryzmat obu przepisów (art.
119 § 1 k.p.k. i art. 106b ust. 2 Prawa bankowego) ³¹cznie, nale¿y stwierdziæ, ¿e wniosek prokuratora powinien zawieraæ:
1) oznaczenie organu, do którego jest skierowany,
2) oznaczenie oraz adres wnosz¹cego pismo,
3) numer lub sygnaturê sprawy,
4) opis przestêpstwa wraz z kwalifikacj¹ prawn¹, którego dotyczy postêpowanie przygotowawcze,
5) okolicznoœci uzasadniaj¹ce potrzebê udostêpnienia informacji,
6) wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej, której dotycz¹ informacje,
7) podmiot zobowi¹zany do udostêpnienia informacji i danych,
8) rodzaj i zakres informacji,
9) datê i podpis.
1. Oznaczenie organu, do którego wniosek jest skierowany
Pierwszym warunkiem formalnym wniosku jest koniecznoœæ oznaczenia
organu, do którego jest skierowany. W tym przypadku bêdzie to po prostu
koniecznoœæ wskazania w³aœciwego miejscowo s¹du okrêgowego, co wynika
z art. 106b ust. 1 in fine Prawa bankowego.
2. Oznaczenie oraz adres wnosz¹cego pismo
Równie jasne jest spe³nienie warunku w postaci oznaczenia oraz adresu
wnosz¹cego pismo. Szczegó³owe uwagi w tym zakresie wydaj¹ siê zbêdne
tym bardziej, ¿e omawiany wniosek pochodzi przecie¿ od prokuratora, przy
czym pisma prokuratury opatrzone s¹ pieczêciami zawieraj¹cymi adres
danej jednostki.
3. Numer lub sygnatura sprawy
Nastêpnym warunkiem formalnym jaki musi spe³niaæ wniosek prokuratora jest wskazanie numeru lub sygnatury sprawy. Z pozoru jest to wy82
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móg doœæ oczywisty i wydawa³oby siê, ¿e on równie¿ nie wymaga ¿adnego
komentarza. W rzeczywistoœci jednak wi¹¿e siê z nim parê istotnych kwestii.
Po pierwsze, umieszczenie tego wymogu przez ustawodawcê w katalogu z art. 106b ust. 2 Prawa bankowego potwierdza tylko autonomicznoœæ
i szczególny charakter regulacji Prawa bankowego w stosunku do przepisów k.p.k. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e podobn¹ treœæ zawiera art. 119
§ 1 pkt 1 in fine k.p.k., który wymaga oznaczenia w piœmie procesowym
sprawy, której to pismo dotyczy. Nie budzi przy tym w¹tpliwoœci, ¿e „oznaczenie sprawy” nastêpuje w³aœnie przez podanie jej sygnatury. Skoro przepis art. 119 § 1 k.p.k. w sposób ogólny reguluje warunki formalne pism
procesowych w postêpowaniu karnym, a wniosek prokuratora z³o¿ony
w trybie art. 106b Prawa bankowego jest pismem procesowym, to – jak ju¿
wspomniano wy¿ej – musi on jednoczeœnie spe³niaæ warunki z art. 119 § 1
k.p.k. Za³o¿enie zatem, ¿e art. 106b ust. 2 Prawa bankowego nie stanowi
przepisu szczególnego w stosunku do art. 119 § 1 k.p.k. oznacza³oby, ¿e
ustanowienie w art. 106b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego obowi¹zku wskazania sygnatury lub numeru sprawy by³o niepotrzebne, a sam przepis stanowi w tej czêœci superfluum ustawowe. Pogl¹d taki jest oczywiœcie nie do
przyjêcia, bowiem pozostaje on w sprzecznoœci z zasad¹ racjonalnoœci ustawodawcy i zakazem wyk³adni per non est, zgodnie z którym nie wolno jest
interpretowaæ przepisów prawnych tak, aby pewne ich fragmenty okaza³y
siê zbêdne7.
Po drugie, wymóg ten oznacza, ¿e wniosek prokuratora mo¿e byæ z³o¿ony w omawianym trybie tylko w razie uprzedniego formalnego wszczêcia
i prowadzenia postêpowania przygotowawczego (w wyniku czego uzyska
ono swoj¹ sygnaturê), a wiêc wy³¹cznie w toku i w ramach tego postêpowania8. Powy¿sze stwierdzenie koresponduje tak¿e z treœci¹ art. 106b ust. 1
Prawa bankowego, w myœl którego udzielenia informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ mo¿e ¿¹daæ prokurator „prowadz¹cy postêpowanie”.
Oznacza to, ¿e w chwili wyst¹pienia z takim ¿¹daniem przez prokuratora
postêpowanie musi byæ prowadzone – a wiêc musi siê toczyæ9. Nie bêdzie
zatem mo¿liwe z³o¿enie wniosku na podstawie art. 106b ust. 1 Prawa bankowego w toku czynnoœci, o których mowa w art. 307 § 1 i 5 k.p.k. czy art.
Zob. L. Morawski, Zasady wyk³adni prawa, Toruñ 2006, s. 106.
Por. postanowienie SA w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2009 r., II AKz 220/09,
LEX nr 512046; M. Rusinek, op. cit., s. 273, 274.
9
Por. M. Krzysztofek, Dostêp s¹du i prokuratora do informacji stanowi¹cych
tajemnicê bankow¹ po nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, „Prawo Bankowe”
2004, nr 7-8, s. 83.
7
8
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327 § 3 k.p.k. Wskazane przepisy uprawniaj¹ prokuratora do podejmowania czynnoœci zmierzaj¹cych do sprawdzenia faktów zawartych w zawiadomieniu o przestêpstwie (art. 307 § 1 k.p.k.), sprawdzenia w³asnych informacji, nasuwaj¹cych przypuszczenie, ¿e pope³niono przestêpstwo (art. 307
§ 5 k.p.k.), b¹dŸ te¿ ustalenia, czy istniej¹ podstawy do wydania postanowienia o podjêciu lub wznowieniu postêpowania (art. 327 § 3 k.p.k.). Skoro czynnoœci te podejmowane s¹ odpowiednio przed wszczêciem postêpowania przygotowawczego, b¹dŸ ju¿ po jego umorzeniu, a zatem de facto
mog¹ dopiero doprowadziæ do prowadzenia postêpowania przygotowawczego, to nale¿y uznaæ, ¿e z³o¿enie wniosku z art. 106b ust. 1 Prawa bankowego w ramach tych czynnoœci jest niedopuszczalne. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za s³usznoœci¹ tego stanowiska jest fakt, ¿e
w przypadku uzyskiwania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ w trybie
art. 106a Prawa bankowego, mo¿liwoœæ uzupe³nienia tych informacji tak¿e
w toku czynnoœci podejmowanych na podstawie art. 307 k.p.k. wynika
wprost z ust. 2 art. 106a. Gdyby mia³o byæ to mo¿liwe tak¿e w przypadku
omawianego trybu, art. 106b Prawa bankowego zawiera³by analogiczne
rozwi¹zanie, a którego w obecnym stanie prawnym brak.
Nale¿y jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e z³o¿enie przez prokuratora wniosku
na etapie postêpowania przygotowawczego bêdzie wprawdzie regu³¹, niemniej jednak mog¹ zdarzyæ siê przypadki, w których prokurator wyst¹pi
z przedmiotowym wnioskiem ju¿ po formalnym zakoñczeniu postêpowania
przygotowawczego, np. w postêpowaniu s¹dowym w sytuacji okreœlonej
w art. 397 k.p.k.10.
4. Opis przestêpstwa wraz z kwalifikacj¹ prawn¹, którego dotyczy
postêpowanie przygotowawcze
Nale¿y przyj¹æ, ¿e warunek ten zostanie spe³niony jeœli prokurator zawrze w swym wniosku opis oraz kwalifikacjê prawn¹ przestêpstwa, które
wskazane s¹ w postanowieniu o wszczêciu œledztwa, wzglêdnie dochodzenia. W przypadku zaœ sytuacji z art. 397 k.p.k., o której wspomniano wy¿ej,
konieczne bêdzie powtórzenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu okreœlonego w akcie oskar¿enia. WyraŸnie trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e ustawa
wymaga przytoczenia opisu czynu, a nie jedynie wskazania typu czynu. Zawarty we wniosku opis powinien zatem konkretyzowaæ ka¿de ze znamion
danego typu czynu zabronionego w odniesieniu do ustalonego stanu fak10
Tak SA w Katowicach w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 2009 r., II AKz 220/09,
LEX nr 512046 i M. Rusinek, op. cit., s. 274.
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tycznego, w takim zakresie, w jakim na tak¹ konkretyzacjê pozwol¹ ujawnione dotychczas okolicznoœci i za³o¿enia wersji œledczej. Ograniczenie siê
do ogólnego powtórzenia treœci znamion ustawowych danego czynu zabronionego musi byæ natomiast uznane za niewystarczaj¹ce i nie spe³niaj¹ce
wymogu z art. 106b ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego11.
5. Okolicznoœci uzasadniaj¹ce potrzebê udostêpnienia informacji
Okolicznoœci uzasadniaj¹ce potrzebê udostêpnienia informacji, jako
kolejny z wymogów formalnych wniosku, ma podwójne znaczenie. Wskazanie tych okolicznoœci oznaczaæ bêdzie bowiem nie tylko spe³nienie warunku
formalnego, ale bêdzie tak¿e decyduj¹ce dla merytorycznej zasadnoœci
wniosku. Szczegó³owe uwagi na ten temat zawarte zostan¹ w dalszej czêœci
niniejszego artyku³u.
6. Osoba lub jednostka organizacyjna, której dotycz¹ informacje
Wniosek prokuratora powinien równie¿ wymieniaæ osobê lub jednostkê
organizacyjn¹, której dotycz¹ informacje objête tajemnic¹ bankow¹. Jest
przy tym jasne, ¿e mo¿e chodziæ o ka¿d¹ osobê, z któr¹ zwi¹zane s¹ takie
informacje, a wiêc np. o osobê podejrzan¹12, wystêpuj¹cego w sprawie
œwiadka13 czy te¿ osobê trzeci¹, która nie bêd¹c stron¹ umowy stanowi¹cej
czynnoœæ bankow¹, mia³a zwi¹zek z wykonaniem tej umowy14.
7. Podmiot zobowi¹zany do udostêpnienia informacji i danych
Brakiem dotkniêty jest wniosek, który nie okreœla podmiotu zobowi¹zanego do udostêpnienia informacji i danych. Kr¹g podmiotów, od których
11
Por. postanowienie SA we Wroc³awiu z dnia 23 maja 2006 r., II AKz 274/06,
LEX nr 181680.
12
Mam tu na myœli osobê, któr¹ podejrzewa siê o pope³nienie przestêpstwa, ale
której nie postawiono jeszcze zarzutu – a wiêc która nie uzyska³a jeszcze statusu podejrzanego – por. T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego oraz ustawa o œwiadku
koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 241-242; P. Hofmañski, E. Sadzik,
K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz do artyku³ów 1-296, Tom I,
Warszawa 2007, s. 400-401; J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks
postêpowania karnego. Komentarz, Tom I (art. 1-424), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 251.
13
Por. postanowienie SA w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2004 r., II AKz 426/04,
LEX nr 149696.
14
Zob. J. Gliniecka, Tajemnica bankowa w ujêciu prawnym, Sopot 1997, s. 33,
cyt. za J. Skorupk¹, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 23 maja 2006 r., I
KZP 4/06, OSP 4/2007, s. 318; R. Sza³owski, Prawna ochrona tajemnicy bankowej,
„Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, nr 7-8, s. 2; M. Siwiec, op. cit., s. 31.

PROKURATOR 3(47)-2011

85

Marcin Przestrzelski

prokurator mo¿e ¿¹daæ udzielenia informacji stanowi¹cych tajemnic¹ bankow¹ w omawianym trybie wynika wprost z treœci art. 106b ust. 1 Prawa
bankowego. Podmiotem takim mo¿e byæ zatem zarówno sam bank, jak
równie¿ osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których poœrednictwem
bank wykonuje czynnoœci bankowe, bowiem zgodnie z art. 104 ust. 1 Prawa bankowego równie¿ one s¹ zobowi¹zane do zachowania tajemnicy bankowej. Wydaje siê, ¿e zawsze gdy jest to mo¿liwe, prokurator powinien
d¹¿yæ do imiennego wskazania osoby (lub osób), która mo¿e udzieliæ ¿¹danych informacji (np. konkretnego pracownika banku). Jeœli natomiast osoba taka nie jest znana, za wystarczaj¹ce nale¿y wówczas uznaæ wskazanie
banku, w imieniu którego informacji udzieli wtedy wyznaczona przezeñ osoba dysponuj¹ca tymi informacjami, b¹dŸ te¿ uprawniona do tego zgodnie
obowi¹zuj¹cymi zasadami reprezentacji.
8. Rodzaj i zakres informacji
Prokurator powinien w swym wniosku dok³adnie okreœliæ równie¿ rodzaj i zakres informacji, których ujawnienia siê domaga. Z oczywistych
wzglêdów zakres tych informacji wyznaczony bêdzie treœci¹ art. 104 ust. 1
Prawa bankowego, zgodnie z którym tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotycz¹ce czynnoœci bankowej, uzyskane w czasie negocjacji,
w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tê czynnoœæ wykonuje. Wniosek prokuratora jedynie zakreœla i precyzuje granice,
w których ujawnienie tych informacji ma nast¹piæ. W doktrynie zgodnie
przyjmuje siê, ¿e zakres tajemnicy bankowej jest bardzo szeroki i obejmuje
wszelkie informacje dotycz¹ce czynnoœci bankowych15, w tym tak¿e te, które w treœci samej czynnoœci bankowej nie s¹ odzwierciedlone, ale pozostaj¹
z ni¹ w zwi¹zku, a ujawniono je w okolicznoœciach wskazanych w art. 104
ust. 1 Prawa bankowego – przy czym dotyczy to czynnoœci prawnych, czynnoœci faktycznych oraz ró¿norodnych okolicznoœci16. Wskazuje siê nawet, ¿e
tajemnica bankowa mo¿e obejmowaæ tak¿e znane wy³¹cznie bankowi pogl¹dy beneficjenta w sferze ¿ycia osobistego, spo³ecznego i politycznego
(np. finansowe wspomaganie okreœlonych orientacji politycznych, akcji spo³ecznych lub charytatywnych, stan zdrowia, sytuacja rodzinna)17.
15
Zob. m.in. B. Smykla, Tajemnica bankowa – wybrane zagadnienia, „Radca Prawny” 3/2000, s. 53-55; M. Siwiec, op. cit., s. 31-32; J. Skorupka, op. cit., s. 317-318.
16
T. Dukiet-Nagórska, Ujawnienie tajemnicy bankowej, „Prawo bankowe” 2004,
nr 4, s. 51.
17
Tak M. B¹czyk, (w:) E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz,
Warszawa 2007, teza 6 do art. 104, LexPolonica.
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S³usznie wskaza³ w jednym ze swych orzeczeñ S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku18, ¿e wyra¿enie zgody na ujawnienie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ mo¿e obejmowaæ wszystkie informacje utrwalone w materiale Ÿród³owym, obrazuj¹cym oryginaln¹ treœæ dokumentu, pozwalaj¹ce
miêdzy innymi na weryfikacjê autentycznoœci dokonanych w³asnorêcznie
zapisów (podpisów), które to wiadomoœci (wiedza) mieszcz¹ siê w grupie
informacji dotycz¹cych czynnoœci bankowych i mo¿e pos³u¿yæ jako œrodek
dowodowy celom identyfikacyjnym i wykrywczym. Stanowisko to nale¿y
uznaæ za ca³kowicie zasadne.
Nie mo¿na natomiast podzieliæ pogl¹du, wyra¿onego w dalszej czêœci
tego samego orzeczenia, zgodnie z którym brak jest uzasadnienia dla objêcia zgod¹ na udzielenie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ równie¿ zobowi¹zania banku do wydania dokumentacji zwi¹zanej z za³o¿eniem
rachunku bankowego. Wed³ug S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku ci¹¿¹cy
na banku w myœl przepisów art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz art. 106b
Prawa bankowego obowi¹zek udostêpnienia organowi procesowemu informacji bêd¹cych tajemnic¹ bankow¹ w zakresie objêtym zgod¹ na ich udzielenie, uprawnia ten¿e organ do ¿¹dania na podstawie art. 217 k.p.k. od
banku wydania dokumentacji (rzeczy bêd¹cych noœnikami okreœlonych informacji). Z zapatrywaniem tym nie sposób siê zgodziæ przede wszystkim
z uwagi na fakt, ¿e ca³kowicie pomija ono, wskazywane ju¿ wczeœniej, za³o¿enie autonomicznoœci przepisów Prawa bankowego i ich pierwszeñstwa
wzglêdem k.p.k. – zgodnie z regu³¹ specjalnoœci19.
Ponadto art. 217 § 1 k.p.k. dotyczy zupe³nie innych czynnoœci procesowych i nie obejmuje zwolnienia z tajemnicy bankowej. Przepis ten stanowi
bowiem o obowi¹zku wydania rzeczy mog¹cych stanowiæ dowód w sprawie
lub podlegaj¹cych zajêciu w celu zabezpieczenia kar maj¹tkowych, zaœ
przepisy Prawa bankowego – o obowi¹zku udzielenia informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹. Jeœli zatem ¿¹danie prokuratora, wyra¿one przy
zachowaniu rygorów art. 106b Prawa bankowego, obejmuje potrzebê uzyskania dokumentacji zwi¹zanej z zawarciem umowy rachunku bankowego,
to nie zmienia to wcale istoty podjêtej czynnoœci procesowej, a tym samym
nie daje podstaw do stosowania doñ art. 217 § 1 k.p.k. W konsekwencji
nale¿y uznaæ, ¿e za¿¹danie przez prokuratora wydania dokumentów zawie18
Postanowienie SA w Bia³ymstoku z dnia 2 lutego 2005 r., II AKz 16/05,
LexPolonica nr 383494.
19
Por. tak¿e £. Gramza, Wykorzystanie tajemnicy bankowej w procesie karnym, „Prok. i Prawo” 2002, nr 9, s. 85-86.
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raj¹cych informacje objête tajemnic¹ bankow¹ bêdzie stanowi³o jedynie
sposób realizacji jego uprawnienia, przewidzianego w art. 106b Prawa
bankowego, a którego korelatem bêdzie obowi¹zek wydania tych dokumentów ci¹¿¹cy na podmiocie, do którego ¿¹danie to zosta³o skierowane.
W ¿adnym razie czynnoœci te nie mog¹ byæ natomiast uto¿samiane z „wydaniem rzeczy” w rozumieniu art. 217 § 1 k.p.k., mog¹cym w efekcie prowadziæ do ich zatrzymania tych rzeczy. Tak samo kwestiê tê wydaje siê postrzegaæ S¹d Apelacyjny w Szczecinie, który rozpoznaj¹c analogiczn¹ sprawê
nie mia³ ¿adnych w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci wyra¿enia zgody na udostêpnienie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹, poprzez zobowi¹zanie
banku do wydania prokuraturze okreœlonych dokumentów20.
Nie ma zreszt¹ najmniejszej potrzeby by ³¹czyæ obie wskazane czynnoœci, bowiem – jak s³usznie zauwa¿y³ z kolei S¹d Apelacyjny w Krakowie –
tajemnic¹ bankow¹ objête s¹ nie tylko informacje o czynnoœciach banków,
ale tak¿e noœniki (w tym dokumenty) zawieraj¹ce te informacje. Dane zawarte na takich noœnikach warunkuj¹ czynnoœci banków, jako ¿e bez nich
nie dosz³oby do tych czynnoœci i dlatego przes³anki objêcia ich tajemnic¹
bankow¹ s¹ identyczne jak przes³anki tajemnicy samych czynnoœci. Inaczej
powsta³aby sytuacja, w której noœnik informacji by³by wydawany bez uchylenia tajemnicy bankowej, a udzielenie informacji zawartej na tym noœniku
podlega³oby tajemnicy21. Niemo¿noœæ skorzystania przez prokuratora z trybu art. 217 § 1 k.p.k. – np. gdyby okaza³o siê, ¿e ¿¹dane dokumenty
zawieraj¹ informacje konfidencjonalne i dlatego bank odmawia ich wydania
– mo¿e wiêc jedynie prowadziæ do koniecznoœci uzyskania tych dokumentów (a w³aœciwie informacji w nich zawartych) w trybie przepisów Prawa
bankowego, ale nie odwrotnie.
Nale¿y wreszcie zauwa¿yæ, ¿e przyjêcie rozwi¹zania proponowanego
przez S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku doprowadzi³oby do pewnego chaosu
proceduralnego zwi¹zanego z mo¿liwoœci¹ zaskar¿enia czynnoœci prokuratora. Za¿¹danie bowiem przez prokuratora niezbêdnej dla sprawy dokumentacji zawieraj¹cej tajemnicê bankow¹ po uprzednim uzyskaniu zgody
s¹du, stosownie do art. 106b Prawa bankowego, nie podlega³oby zaskar¿eniu, bowiem ¿aden przepis Prawa bankowego nie przewiduje za¿alenia na
tak¹ czynnoœæ. Tymczasem ¿¹danie wydania wskazanych dokumentów na
20
Postanowienie SA w Szczecinie z dnia 16 listopada 2005 r., II AKz 301/05,
LEX nr 197733.
21
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 30 marca 2009 r., II AKz 106/09, LEX
nr 517107.
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podstawie art. 217 § 1 k.p.k., prowadz¹ce nastêpnie do ich zatrzymania,
uprawnia³oby osobê, która uzna³aby, ¿e jej prawa zosta³y w ten sposób
naruszone, do wniesienia za¿alenia na tê czynnoœæ w oparciu o art. 236
k.p.k. Wskazaæ bowiem nale¿y, ¿e art. 236 k.p.k. odnosi siê nie tylko do
postanowieñ, lecz tak¿e do czynnoœci podjêtych w innej formie – a wiêc do
zarz¹dzeñ, poleceñ i czynnoœci faktycznych, zwi¹zanych z zatrzymaniem rzeczy22. Zaakceptowanie takiego rozwi¹zania mog³oby w efekcie doprowadziæ do absurdalnej sytuacji, w której najpierw s¹d okrêgowy dokonywa³by
oceny wniosku prokuratora o zwolnienie z tajemnicy bankowej, a nastêpnie, po jego pozytywnym rozpatrzeniu i za¿¹daniu przez prokuratora wydania dokumentów, rozpoznaj¹cy za¿alenie s¹d rejonowy w³aœciwy do rozpoznania sprawy poddawa³by kontroli czynnoœæ prokuratora (stosownie do
art. 236 k.p.k.), na któr¹ zgodê wyrazi³ wczeœniej s¹d wy¿szego rzêdu. Jednoczeœnie stanowi³oby to swoiste „obejœcie” przepisów Prawa bankowego,
które, jak wspomina³em, nie przewiduj¹ mo¿liwoœci zaskar¿enia czynnoœci
prokuratora d¹¿¹cego do uzyskania informacji zawieraj¹cych tajemnicê
bankow¹ w trybie art. 106b Prawa bankowego, co dodatkowo tylko przemawia za nietrafnoœci¹ stanowiska S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku
w tym zakresie.
Z tych te¿ wzglêdów nieprawid³owe jest wi¹zanie trybu z art. 217 § 1
k.p.k. z procedur¹ udostêpniania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹.
9. Data i podpis
Niezbêdnym elementem wniosku jest wreszcie opatrzenie go dat¹
i podpisem prokuratora sk³adaj¹cego ów wniosek. Wypada w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e niespe³nienie wymogu formalnego w zakresie podpisu nie
sprowadza siê wy³¹cznie do sytuacji, gdy pismo procesowe w ogóle nie zawiera podpisu, ale obejmuje tak¿e wypadki, w których podpis na piœmie
wprawdzie widnieje, ale nie sposób go uznaæ za spe³niaj¹cy kryteria wymagane przepisem art. 119 k.p.k. Wymóg ten nie bêdzie w szczególnoœci
spe³niony w przypadku z³o¿enia wniosku przy pomocy telefaksu, a skutecz22
Por. W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa
2005, s. 208-209; uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 20 stycznia 2000 r., I KZP 47/99,
OSNKW 3-4/2000, poz. 25; uzasadnienie wyroku TK z dnia 3 lipca 2008 r., K 38/
/07, OTK ZU 2008/6A, poz. 102 – chocia¿ pogl¹dy te wyra¿ane by³y przed zmian¹
wprowadzon¹ na mocy art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy
Kodeks karny, ustawy Kodeks postêpowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r.
Nr 206 poz. 1589), to jednak nie straci³y na aktualnoœci tak¿e w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym.
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noœæ tego pisma procesowego bêdzie dopiero zale¿a³a od uzupe³nienia
przedmiotowego braku formalnego, poprzez z³o¿enie w³asnorêcznego podpisu przez wnosz¹cego pismo prokuratora23. Podkreœliæ przy tym trzeba, ¿e
podpis prokuratora musi zostaæ nakreœlony w³asnorêcznie, a zatem wykluczone jest tzw. faksymile, tj. odbicie podpisu za pomoc¹ pieczêci24. Innym
ze znanych praktyce przypadków uchybieñ w zakresie podpisu na piœmie
procesowym, jest podpisanie wniosku przez pracownika sekretariatu prokuratury na polecenie prokuratora, co równie¿ nale¿y traktowaæ analogicznie do braku podpisu osoby uprawnionej do z³o¿enia tego wniosku, a wiêc
jako brak, który mo¿e byæ naprawiony w trybie art. 120 § 1 k.p.k.25.
Skutki niezachowania wymogów formalnych
Pomimo ³¹cznego ujêcia warunków formalnych wniosku sk³adanego na
podstawie art. 106b ust. 1 Prawa bankowego, nale¿y ci¹gle pamiêtaæ,
który z aktów prawnych ustanawia poszczególne warunki. Jest to konieczne
z uwagi na ró¿ne konsekwencje procesowe, jakie wywo³a niezachowanie
przez prokuratora poszczególnych wymogów formalnych.
Mianowicie, w razie braków w zakresie elementów wymaganych przez
art. 119 § 1 k.p.k., kontrola formalna wniosku dokonywana przez prezesa
s¹du (przewodnicz¹cego wydzia³u, upowa¿nionego sêdziego – art. 93 § 2
k.p.k.) ograniczona jest wy³¹cznie do takich, które nie stanowi¹ jednoczeœnie ¿adnego z wymogów wskazanych w art. 106b ust. 2 Prawa bankowego
(na zasadach opisanych wy¿ej). W przypadku stwierdzenia, ¿e wniosek prokuratora nie zawiera któregoœ z takich elementów, a jednoczeœnie dostrze¿ony brak jest tego rodzaju, ¿e wniosek nie mo¿e otrzymaæ biegu, zastosowanie znajdzie art. 120 § 1 k.p.k. Prezes s¹du powinien wówczas wezwaæ
prokuratora do usuniêcia braku w terminie 7 dni, pod rygorem uznania
jego wniosku za bezskuteczny. Maj¹c jednak na wzglêdzie fakt, ¿e wniosek
pochodzi w tym przypadku od prokuratora, który zgodnie z § 55 regulaminu prokuratorskiego26 jest podmiotem szczególnie odpowiedzialnym za
23
Zob. uchwa³ê SN z dnia 20 grudnia 2006 r., I KZP 29/06, OSNKW 2007,
nr 1, poz. 1.
24
F. Prusak, Komentarz do kodeksu postêpowania karnego. Tom 1, Warszawa
1999, str. 393; T. Grzegorczyk, op. cit., s. 321; P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek,
op. cit., s. 627.
25
Zob. uchwa³ê sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 18 lipca 1979 r., VI KZP 13/79,
OSNKW 1979, nr 10, poz. 99.
26
Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin
wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U.
z 2010 r. Nr 49 poz. 296).
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treœæ i formê sporz¹dzanych pism procesowych, nale¿y spodziewaæ siê, ¿e
uchybienia formalne w tym zakresie w zasadzie nie bêd¹ wystêpowa³y
w praktyce.
Zgo³a inaczej wygl¹da natomiast sytuacja, w której braki wniosku dotycz¹ któregoœ z szeœciu wymogów szczególnych okreœlonych w art. 106b
ust. 2 Prawa bankowego. W takim wypadku ocena wniosku nie nale¿y ju¿
bowiem do prezesa s¹du, lecz do rozpoznaj¹cego wniosek s¹du okrêgowego. Pogl¹d, ¿e to w³aœnie s¹d bada istnienie przes³anek okreœlonych w art.
106b prezentowany jest w orzecznictwie w sposób jednolity27. Po zbadaniu
poprawnoœci wniosku prokuratora pod k¹tem wymogów z art. 119 § 1
k.p.k. prezes s¹du powinien zatem skierowaæ sprawê na posiedzenie stosownie do art. 339 § 3 k.p.k., nawet jeœli dostrze¿e brak któregokolwiek
z elementów wskazanych w art. 106b ust. 2 Prawa bankowego, a stosown¹
decyzjê podejmie ju¿ s¹d.
Od czego zale¿y zasadnoœæ wniosku
Art. 106b Prawa bankowego stanowi kolejn¹, obok przewidzianych
w art. 105 i w art. 106a tej ustawy, procesow¹ podstawê uzyskiwania dostêpu do informacji zawieraj¹cych tajemnic¹ bankow¹. Jest to przy tym podstawa niezale¿na od pozosta³ych i maj¹ca wzglêdem nich charakter szczególny28, a zatem znajduje zastosowanie dopiero wówczas, gdy uzyskanie
niezbêdnych informacji nie mo¿e nast¹piæ w oparciu o art. 105 lub 106a.
Do z³o¿enia wniosku w omawianym trybie nie powinno zatem dochodziæ
w szczególnoœci w sprawach, w których od pocz¹tku znana jest osoba
sprawcy i gdy istnieje mo¿liwoœæ przekszta³cenia tocz¹cego siê postêpowania z fazy in rem do fazy in personam. Wówczas bowiem prokurator bêdzie
móg³ skorzystaæ ze swych uprawnieñ przewidzianych w art. 105 Prawa bankowego29.
Dodaæ trzeba, ¿e siêganie do omawianego trybu nie bêdzie te¿ konieczne w ka¿dym przypadku, w którym beneficjent informacji stanowi¹cych ta27
Por. m.in. postanowienia: SA w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r., II AKz
572/04, LEX nr 146638, SA w Szczecinie z dnia 16 listopada 2005 r., II AKz 301/
/05, LEX nr 197733 i SA w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2009 r., II AKz 220/09,
LEX nr 512046.
28
M. B¹czyk, op. cit., komentarz do art. 106b, LexPolonica.
29
Por. m.in. postanowienia: SA w Katowicach z dnia 28 lipca 2004 r., II AKz
543/04, LEX nr 149698, SA w Katowicach z dnia 3 listopada 2006 r., II AKz 721/
/06, LexPolonica nr 1460375, SA we Wroc³awiu z dnia 5 grudnia 2007 r., II AKz
653/07, LEX nr 327533 i SA w Lublinie z dnia 22 paŸdziernika 2008 r., II AKz
508/08, LEX nr 477843.
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jemnicê bankow¹ móg³by pisemnie upowa¿niæ bank do przekazania tych
informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej, stosownie do art. 104 ust. 3 Prawa bankowego. Wskazuje siê przy tym, ¿e
osoba, której dotycz¹ wiadomoœci objête tajemnic¹, jako dysponent tajemnicy mo¿e upowa¿niæ do dostêpu do okreœlonych informacji wskazan¹ przez
siebie osobê, co oznacza, ¿e upowa¿nienie takie powinno okreœlaæ konkretn¹ zindywidualizowan¹ osobê, której bank mo¿e przekazaæ te informacje (oznaczenie osoby powinno mieæ miejsce w postaci pozyskania przez
bank przynajmniej imienia i nazwiska/nazwy, adresu/siedziby osoby trzeciej). Równie¿ same informacje objête upowa¿nieniem nie powinny mieæ
charakteru ogólnego, ale w mo¿liwie czytelny sposób skonkretyzowanych
danych o rodzaju udostêpnianych informacji30. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie by osoba, której takie informacje dotycz¹, upowa¿ni³a w tym trybie
bank do ich ujawnienia prowadz¹cemu postêpowanie prokuratorowi, okreœlonej jednostce Policji31, czy nawet obu tym podmiotom ³¹cznie.
Kolejnym warunkiem, od którego zale¿y zasadnoœæ wniosku prokuratora jest koniecznoœæ wykazania przez niego okolicznoœci uzasadniaj¹cych
potrzebê udostêpnienia informacji, a wiêc przes³anki z art. 106b ust. 2 pkt
3 Prawa bankowego. Jak zaznaczy³em wczeœniej, jest to warunek o szczególnym, podwójnym znaczeniu, bowiem jego spe³nienie to nie tylko uczynienie zadoœæ wymogom formalnym, ale jest te¿ kluczowe dla merytorycznej zasadnoœci wniosku prokuratora32.
W orzecznictwie panuje konsekwentne stanowisko, zgodnie z którym
przepisy Prawa bankowego, jako wyj¹tkowe i o charakterze gwarancyjnym, nie mog¹ byæ interpretowane rozszerzaj¹co, a zatem udzielenie zwolnienia przez s¹d jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy w œwietle okolicznoœci sprawy zaistnieje faktyczna potrzeba siêgania po informacje objête
tajemnic¹ bankow¹. Dlatego te¿ wskazuje siê, ¿e prokurator powinien najpierw podj¹æ czynnoœci zmierzaj¹ce do wykorzystania innych mo¿liwoœci
weryfikacji zasadnoœci zawiadomienia o przestêpstwie. Dopiero bowiem
wykazanie przez prokuratora, ¿e w sprawie zachodzi sytuacja szczególna,
30
Zob. pismo Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 21 lipca 2000 r. nr NB/BPN/
I/434/00 w sprawie respektowania przepisów o tajemnicy bankowej, LexPolonica
nr 346158; B. Smykla, Prawo bankowe.., op. cit., s. 344-345; ten¿e, Dostêp prokuratora.., op. cit., s. 31.
31
Por. uchwa³ê SN z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 4/06, OSNKW 2006, nr 6,
poz. 54 i S. Hoc, op. cit., s. 331.
32
Por. postanowienie SA we Wroc³awiu z dnia 31 maja 2006 r., II AKz 280/06,
LEX nr 181682.
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uzasadniaj¹ca zastosowanie przedmiotowej instytucji, a wiêc skuteczne
przekonanie s¹du, ¿e udzielenie zgody na tym etapie postêpowania jest
konieczne dla osi¹gniêcia celów postêpowania karnego, a jednoczeœnie nie
ma mo¿liwoœci dokonania ustaleñ w inny sposób, pozwoli s¹dowi na pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku33.
Podsumowuj¹c powy¿sze nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e wniosek prokuratora z³o¿ony na podstawie art. 106b Prawa bankowego mo¿e zostaæ uznany
za merytorycznie uzasadniony tylko wówczas, gdy:
– niemo¿liwe jest uzyskanie okreœlonych informacji objêtych tajemnic¹
bankow¹ w inny sposób,
– istnieje rzeczywista potrzeba ujawnienia ¿¹danych przez niego informacji, niezbêdna do zrealizowania celów prowadzonego postêpowania
karnego.
Zaznaczyæ jednoczeœnie trzeba, ¿e nie formu³uje siê w ten sposób takiego zastrze¿enia, jakie wynika z art. 180 § 2 k.p.k. w odniesieniu do uchylenia tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcowskiej lub dziennikarskiej,
który to pozwala na uchylenie tajemnicy dopiero wtedy, gdy jest to niezbêdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci, a dana okolicznoœæ nie mo¿e byæ
ustalona na podstawie innego dowodu. Jak trafnie wskazuje S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu, warunek zawarty w Prawie bankowym nie jest a¿ tak
rygorystyczny, ale nie oznacza to wcale, ¿e uchylenie tajemnicy bankowej
mo¿liwe jest zawsze, nawet w wypadku dowolnie formu³owanego i ogólnikowo uzasadnionego ¿¹dania, bez podjêcia jakiejkolwiek próby uzyskania
potrzebnych informacji innymi dostêpnymi œrodkami i sposobami34. Z³o¿ony w omawianym trybie wniosek nie powinien wiêc byæ traktowany jako
swoisty ultima ratio, niemniej jednak z uwagi na szczególny charakter tej
regulacji i tak eksponowany wymóg przedstawienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych potrzebê udostêpnienia informacji stanowi¹cych tajemnice bankow¹, konieczne jest uprzednie podjêcie przez prokuratora choæby próby
dokonania niezbêdnych ustaleñ za pomoc¹ innych œrodków. Jeœli zaœ wyst¹33
Por. m.in. postanowienia: SA we Wroc³awiu z dnia 31 maja 2006 r. II AKz
280/2006, LEX nr 181682, SA w Katowicach z dnia 29 listopada 2006 r., II AKz
810/2006, LEX nr 217073, SA w Katowicach z dnia 17 stycznia 2007 r., II AKz
39/2007, Krakowskie Zeszyty S¹dowe 2007/5 poz. 96, SA w Krakowie z dnia
5 kwietnia 2007 r., II AKz 134/2007, LEX nr 281695, SA w Lublinie z dnia
22 paŸdziernika 2008 r., II AKz 508/08, LEX nr 477843.
34
Zob. postanowienie SA we Wroc³awiu z dnia 23 maja 2006 r., II AKz 274/
/2006, OSA 2007/1 poz. 2.
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pienie z przedmiotowym wnioskiem bêdzie pierwsz¹ czynnoœci¹ procesow¹
lub czynnoœci¹ podjêt¹ równoczeœnie z innymi, mog¹cymi przynieœæ po¿¹dany skutek, to istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e rozpoznaj¹cy sprawê
s¹d uzna taki wniosek za przedwczesny.
Mo¿liwe rozstrzygniêcia s¹du
Stosownie do art. 106b ust. 3 Prawa bankowego, po rozpatrzeniu
wniosku s¹d, w drodze postanowienia, wyra¿a zgodê na udostêpnienie informacji, okreœlaj¹c ich rodzaj i zakres, osobê lub jednostkê organizacyjn¹,
których dotycz¹, oraz podmiot zobowi¹zany do ich udostêpnienia, albo odmawia udzielenia zgody na udostêpnienie informacji.
Z powo³anego przepisu wynika jednoznacznie, ¿e w tym trybie s¹d
mo¿e podj¹æ tylko dwie decyzje: wyraziæ zgodê na udostêpnienie informacji
stanowi¹cych tajemnicê bankow¹, albo takiej zgody odmówiæ.
Postanowienie o wyra¿eniu zgody zapadnie w przypadkach, gdy wniosek prokuratora bêdzie spe³nia³ wszystkie wymogi formalne okreœlone
w art. 106b ust. 2 Prawa bankowego, a jednoczeœnie s¹d podzieli argumentacjê prokuratora co do istnienia potrzeby ujawnienia informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹. W tej sytuacji obowi¹zkiem s¹du bêdzie te¿ wyraŸne okreœlenie rodzaju i zakresu podlegaj¹cych ujawnieniu informacji, osoby
lub jednostki organizacyjnej, których te informacje dotycz¹, jak równie¿
podmiotu zobowi¹zanego do ich udostêpnienia.
W przeciwnym razie, a wiêc gdy wniosek prokuratora bêdzie zawiera³
braki w zakresie wskazanych wy¿ej wymogów formalnych lub gdy bêdzie on
merytorycznie bezzasadny, s¹d postanowi o odmowie wyra¿enia zgody.
Odmowa wyra¿enia zgody powinna te¿ nast¹piæ w sytuacji, w której wniosek prokuratora bêdzie kolejnym wnioskiem w tym samym przedmiocie,
a wiêc wówczas, gdy s¹d udzieli³ ju¿ wczeœniej zgody na udostêpnienie ¿¹danych informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹, albo gdy odmówi³ udzielenia tej zgody, a kolejny wniosek prokuratora jest to¿samy z poprzednim35.
Nie trac¹c z pola widzenia relacji lex specialis – lex generalis pomiêdzy
przepisami Prawa bankowego i k.p.k. uznaæ nale¿y, ¿e w takiej sytuacji nie
bêdzie prawid³owe umarzanie postêpowania w oparciu o art. 17 § 1
k.p.k., lecz w³aœnie wydanie decyzji odmownej na podstawie art. 106b
35
Inny pogl¹d w tym zakresie prezentuje M. Rusinek, który jest zdania, ¿e odmowa
udzielenia zgody tworzy w przedmiocie wniosku stan rzeczy os¹dzonej i wniosek wniesiony ponownie na podstawie tych samych faktów zostanie pozostawiony bez rozpoznania
w oparciu o analogiê do art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. – por. M. Rusinek, op. cit., s. 276-277.

94

Postêpowanie w sprawie wyra¿enia zgody na udostêpnienie informacji..

ust. 3 Prawa bankowego. Jestem zdania, ¿e decyzja o odmowie wyra¿enia
zgody jest na tyle pojemna treœciowo, i¿ powinna nastêpowaæ po stwierdzeniu przez s¹d jakichkolwiek nieprawid³owoœci – tak natury proceduralnej,
jak i merytorycznej.
Zauwa¿yæ przy tym trzeba, ¿e u¿ycie w art. 106b ust. 3 Prawa bankowego funktora alternatywy roz³¹cznej „albo” powoduje, ¿e obecnie w zasadzie wykluczone jest tylko czêœciowe uwzglêdnienie wniosku prokuratora36.
Kieruj¹c siê przedstawionym wy¿ej wzglêdami, po rozpoznaniu wniosku,
s¹d mo¿e zatem albo w ca³oœci wyraziæ zgodê na udostêpnienie informacji,
albo te¿, nie przychylaj¹c siê do wniosku prokuratora, w ca³oœci odmówiæ
udzielenia takiej zgody. Rozwi¹zanie takie jest oczywiœcie wadliwe. Nic nie
sta³oby bowiem na przeszkodzie, aby s¹d wyrazi³ zgodê na udostêpnienie
informacji w okreœlonej czêœci, a jednoczeœnie odmówi³ udzielenia takiej
zgody w pozosta³ym zakresie, jednak w tym celu konieczna jest ingerencja
ustawodawcy (po¿¹dany skutek mo¿na by osi¹gn¹æ np. poprzez zast¹pienie
spójnika „albo” spójnikiem „lub”, stanowi¹cym odpowiednik funktora alternatywy nieroz³¹cznej37). W obecnym stanie prawnym natomiast taka
koncepcja mo¿e byæ traktowana wy³¹cznie jako postulat de lege ferenda.
Za¿alenie
Przepis art. 106b ust. 4 Prawa bankowego stanowi, ¿e na postanowienie s¹du o wyra¿eniu zgody na udostêpnienie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ oraz na postanowienie o odmowie udzielenia takiej zgody
prokuratorowi wnioskuj¹cemu o wydanie postanowienia przys³uguje za¿alenie.
Z powy¿szego uregulowania wynika, ¿e prokurator mo¿e zaskar¿yæ
ka¿d¹ decyzjê s¹du – tak pozytywn¹, jak i negatywn¹, a tak¿e, ¿e jest on
jedynym podmiotem uprawnionym do z³o¿enia za¿alenia. W doktrynie
s³usznie wskazuje siê przy tym, ¿e za¿alenie nie przys³uguje podmiotowi zobowi¹zanemu do udzielenia informacji, bowiem nie jest on uczestnikiem
tocz¹cego siê postêpowania w tym przedmiocie, w zwi¹zku z czym nie ma
mo¿liwoœci podwa¿ania zasadnoœci decyzji s¹du38. Analogicznie trzeba potraktowaæ beneficjenta tajemnicy bankowej, któremu równie¿ nie przys³uguje prawo do zaskar¿enia postanowienia s¹du wydanego na podstawie
art. 106b ust. 3 Prawa bankowego.
36
37
38

Odmiennie M. Rusinek, op. cit., s. 276.
Por. Z. Ziembiñski, Logika praktyczna, Warszawa 1999, s. 86-87.
M. Rusinek, op. cit., s. 277.
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Podstawowym argumentem uzasadniaj¹cym tezê, ¿e za¿alenie przys³uguje tylko prokuratorowi jest wyk³adnia jêzykowa art. 106b ust. 4 Prawa
bankowego. Gdyby ustawodawca chcia³ daæ mo¿liwoœæ z³o¿enia za¿alenia
na postanowienie s¹du tak¿e innym podmiotom, to zawar³by to wprost we
wskazanym przepisie. Tymczasem jego obecna treœæ przyznaje prawo do
za¿alenia wy³¹cznie prokuratorowi.
Za wy³¹czn¹ legitymacj¹ prokuratora do skar¿enia decyzji s¹du przemawia jednak tak¿e wyk³adnia systemowa. Skoro normuj¹cy kwestiê za¿alenia art. 106b ust. 4 Prawa bankowego jest przepisem szczególnym
w stosunku do przepisów k.p.k., to ca³kowicie nieuzasadnione jest przecie¿
odwo³ywanie siê do przepisów procedury karnej, jako uregulowañ o charakterze ogólnym. Dodatkowym wsparciem dla takiego stanowiska jest
równie¿ treœæ art. 106a ust. 9 Prawa bankowego, który zawiera odes³anie
do przepisów k.p.k. w okreœlonym tam zakresie dopiero w sytuacji, gdy
dane kwestie nie s¹ uregulowane w Prawie bankowym.
W tym miejscu wypada te¿ odnieœæ siê do spotykanych czasem w praktyce prób wnoszenia za¿aleñ przez podmioty zobowi¹zane do udzielenia
informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ (przede wszystkim banki). Pomijaj¹c ju¿ wczeœniejsze uwagi odnoœnie nieprawid³owoœci zwi¹zanych z odwo³ywaniem siê do przepisów k.p.k. wbrew zasadzie lex specialis derogat legi
generali, stwierdziæ trzeba, ¿e nawet gdyby przyj¹æ prawn¹ mo¿liwoœæ
wniesienia za¿alenia przez takie podmioty, to i tak nie mia³yby one ku temu
legitymacji wynikaj¹cej z art. 425 § 3 zdanie pierwsze k.p.k. Brak gravamen po stronie takich podmiotów jest oczywist¹ konsekwencj¹ niemo¿noœci
naruszenia w ten sposób jakiegokolwiek z ich praw czy interesów. Beneficjentami tajemnicy bankowej s¹ bowiem osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej, które w zwi¹zku
z wykonywaniem czynnoœci bankowych powierzaj¹ bankowi informacje
o charakterze konfidencjonalnym. Tajemnica bankowa nie jest wiêc przywilejem banku, a jego rola polega jedynie na strze¿eniu chronionych informacji przed nielegalnym ujawnieniem39. W relacji bank – tajemnica bankowa
nie mo¿emy zatem mówiæ o jakimkolwiek uprawnieniu banku, lecz jedynie
o jego dwóch obowi¹zkach: z jednej strony obowi¹zku ochrony tajemnicy
bankowej, z drugiej zaœ o obowi¹zku ujawnienia tej tajemnicy na ¿¹danie
uprawnionych podmiotów, zgodnie z przepisami Prawa bankowego. Oczywiste jest przy tym, ¿e bank nie naruszy pierwszego ze wskazanych obowi¹z39
Tak SN w uchwale z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 4/06, OSNKW 2006, nr 6,
poz. 54.
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ków, jeœli ujawni tajemnicê realizuj¹c obowi¹zek drugi. Udostêpnienie
przez bank tajemnicy bankowej po uprzednim wyra¿eniu na to zgody przez
s¹d w ¿adnym razie nie doprowadzi wiêc do naruszenia jego praw lub interesów, a tym samym nigdy nie bêdzie on uprawniony do wniesienia za¿alenia.
Art. 106c Prawa bankowego
Na zakoñczenie wypada dodaæ, ¿e przedstawione wy¿szej uwagi dotycz¹ce wymogów formalnych wniosku prokuratora i skutków ich niezachowania,
warunków zasadnoœci tego wniosku, rozstrzygniêæ s¹du oraz mo¿liwoœci ich
zaskar¿enia nale¿y odnosiæ w sposób odpowiedni równie¿ do uzyskiwania informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ na podstawie art. 106c Prawa
bankowego, który przewiduje drugi, szczególny tytu³ uzyskiwania przez prokuratora dostêpu do informacji konfidencjonalnych za poœrednictwem s¹du.
Powy¿sze wynika ze zdania drugiego art. 106c Prawa bankowego, zgodnie
z którym przepisy art. 106b ust. 2-5 stosuje siê odpowiednio równie¿ do tego
trybu.
Marcin Przestrzelski
asystent sêdziego w S¹dzie Okrêgowym w Poznaniu

PROKURATOR 3(47)-2011

97

