
Oświadczenie złożone 

przez senatorów Kazimierza Kleinę i Mieczysława Augustyna 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 

Morawieckiego 

W dniu 1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 

bankowe oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r.  poz. 1864 oraz 2281), która m.in. umożliwiła 

uprawnionym (posiadaczowi rachunku bankowego; osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po 

posiadaczu rachunku; oraz podmiotom, o których mowa w art. 105b ustawy – Prawo bankowe) dostęp do 

informacji o rachunkach bankowych oraz o wygasłych albo rozwiązanych umowach rachunku bankowego,  

a także wprowadziła instytucję centralnej informacji o rachunkach. 

W związku z tym, że faktycznymi inicjatorami wskazanej nowelizacji byli niżej podpisani senatorowie, 

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej  

i Społecznej Senatu VIII kadencji, mając na uwadze, że wkrótce upłynie rok od dnia wejścia w życie noweli 

oraz zdając sobie sprawę z zakresu, skomplikowania i trudności przedsięwzięcia po stronie banków, 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz KIR, prosimy o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Jaka jest skala wykorzystania przewidzianych w ustawie instrumentów związanych z udostępnianiem 

informacji o rachunkach, tj. ile wniosków o udzielenie zbiorczej informacji skierowano do banków  

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz ile zbiorczych informacji udzielono według stanu na 

dzień 30 maja 2017 r., a także jaki był procentowy udział poszczególnych grup uprawnionych w ogólnej 

liczbie wniosków? 

2. Jaka jest przeciętna wysokość opłaty pobieranej przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe z tytułu udostępniania zbiorczej informacji, w związku z możliwością pobierania takich opłat? 

3. Jaka jest liczba uczestniczących w systemie centralnej informacji o rachunkach banków oraz 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz jaka jest liczba instytucji, które do tego systemu nie 

przystąpiły? 

4. Jakie działania podjęto w celu upowszechnienia wiedzy o centralnej informacji o rachunkach oraz 

procedurze uzyskania zbiorczej informacji lub jakie działania zostaną w tym zakresie podjęte? 

5. Czy ministerstwo jest w posiadaniu informacji, jaki jest odbiór społeczny uchwalonych 9 października 

2015 r. rozwiązań oraz czy uprawnione do zbiorczej informacji podmioty zgłaszają zastrzeżenia co do 

funkcjonalności przyjętych wówczas rozwiązań? 

Formułując powyższe pytania, jesteśmy świadomi, że rząd dokona wnikliwej i gruntownej oceny skutków 

wprowadzonych rozwiązań ex post, dopiero w 2019 r., po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 

9 października 2015 r o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, na potrzeby 

przedstawienia Sejmowi i Senatowi informacji, o której mowa w art. 8 tej ustawy. Niemniej wiedza  

w zakresie, o który pytamy, pozwoli nam w dalszym ciągu konstruktywnie i odpowiedzialnie promować 

przyjęte wówczas rozwiązania, a tym samym zwiększać szanse na to, że zainicjowana przez nas nowelizacja 

zrealizuje cele postawione przed nią przez ustawodawcę, a przede wszystkim że centralna informacja  

o rachunkach będzie rzeczywistym, skutecznym i poręcznym narzędziem uzyskiwania informacji  

o rachunkach przez spadkobierców posiadacza rachunku. 

Kazimierz Kleina 

Mieczysław Augustyn 

 


