
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 marca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 763) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 

oraz z 2018 r. poz. 62) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   agent - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działającą w imieniu i na rzecz 

instytucji płatniczej, biura usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego albo 

oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w zakresie świadczenia usług 

płatniczych, a w odniesieniu do pieniądza elektronicznego - w zakresie jego wykupu; 

1a)   agent rozliczeniowy - dostawcę prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usługi 

płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, w tym agenta rozliczeniowego w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji 

płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), 

zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2015/751"; 

1b)  akceptant - odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy 

świadczy usługę płatniczą; 

2)   bazowa stopa procentowa - stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, 

która może być zweryfikowana przez obie strony umowy o świadczenie usług 

płatniczych; 

2a)  biuro usług płatniczych - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisaną do rejestru 

biur usług płatniczych, prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, 

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6; 
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3)   bliskie powiązania - bliskie powiązania w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą - Prawo bankowe"; 

4)   data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego dostawca nalicza odsetki od 

środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek płatniczy; 

4a)   dostawca przekazujący - dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy 

przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego; 

4b)   dostawca przyjmujący - dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący 

przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego; 

5)   dzień roboczy - dzień roboczy odpowiednio dostawcy płatnika lub dostawcy odbiorcy; 

6)   goszczące państwo członkowskie - państwo członkowskie inne niż macierzyste państwo 

członkowskie, w którym dostawca świadczy usługi płatnicze, w tym za pośrednictwem 

agenta prowadzącego działalność w tym państwie lub przez znajdujący się w tym 

państwie oddział, lub wydawca pieniądza elektronicznego wydaje pieniądz elektroniczny, 

w tym przez znajdujący się w tym państwie oddział; 

7)  grupa: 

a)  jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi oraz: 

–  jednostką, w której jednostka dominująca lub jej jednostka zależna posiadają udziały 

albo akcje, lub 

–  jednostką współzależną, 

b)  jednostki powiązane w ten sposób, że więcej niż połowa członków organu 

zarządzającego, nadzorującego lub organów administrujących danej jednostki 

jednocześnie pełni funkcje kierownicze lub jest członkami organu nadzorującego lub 

organu administrującego innej jednostki, lub 

c)  jednostki powiązane w ten sposób, że dana jednostka ma wpływ na kierowanie 

polityką finansową i operacyjną innej jednostki; 

8)   hybrydowa instytucja pieniądza elektronicznego - instytucję pieniądza elektronicznego 

wykonującą oprócz wydawania pieniądza elektronicznego, usług płatniczych lub 

działalności, o której mowa w art. 132j ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, inną działalność 

gospodarczą; 

9)   hybrydowa instytucja płatnicza - instytucję płatniczą wykonującą oprócz usług 

płatniczych, wydawania pieniądza elektronicznego lub działalności, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, inną działalność gospodarczą; 
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9a)  hybrydowe biuro usług płatniczych - biuro usług płatniczych wykonujące oprócz usługi 

płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, inną działalność gospodarczą; 

9b)  identyfikator dostawcy - kombinację cyfr pozwalającą na jednoznaczne zidentyfikowanie 

dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunki płatnicze i uczestniczącego w 

systemach płatności, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4-6, 8 i 9; 

10)  instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez 

użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia 

zlecenia płatniczego; 

10a)  instytucja pieniądza elektronicznego - krajową instytucję pieniądza elektronicznego i 

unijną instytucję pieniądza elektronicznego; 

11)  instytucja płatnicza - krajową instytucję płatniczą i unijną instytucję płatniczą; 

12)  jednostka - jednostkę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 

1089), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 

13)  jednostka dominująca - jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o 

rachunkowości; 

14)  jednostka współzależna - jednostkę współzależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 40 

ustawy o rachunkowości; 

15)  jednostka zależna - jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o 

rachunkowości; 

15a)   karta płatnicza - kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie 

zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, 

akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w 

tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751; 

15aa)   (uchylony); 

15ab)   (uchylony); 

15b)  krajowa instytucja pieniądza elektronicznego - osobę prawną, która uzyskała 

zezwolenie, o którym mowa w art. 132a ust. 1, na prowadzenie działalności w charakterze 

instytucji pieniądza elektronicznego; 

16)  krajowa instytucja płatnicza - osobę prawną, która zgodnie z art. 60 ust. 1 uzyskała 

zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej; 

16a)   krajowa transakcja płatnicza - transakcję płatniczą, w przypadku której dostawca 

płatnika i dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, w tym krajową transakcję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 

(UE) 2015/751; 

16b)   kredyt w rachunku płatniczym - kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819), zwanej dalej "ustawą o kredycie 

konsumenckim", oraz kredyt płatniczy, o którym mowa w art. 74 ust. 3; 

17)  macierzyste państwo członkowskie - państwo członkowskie, na terenie którego dostawca 

lub wydawca pieniądza elektronicznego ma swoją siedzibę albo, jeżeli podmiot ten nie 

posiada siedziby zgodnie z właściwym dla niego prawem państwa członkowskiego, 

państwo członkowskie, w którym znajduje się jego główne miejsce wykonywania 

działalności; 

17a)   numer rozliczeniowy - unikatowy numer identyfikujący dostawcę usług płatniczych 

prowadzącego rachunki płatnicze i uczestniczącego w systemach płatności; 

18)  odbiorca - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków pieniężnych 

stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 

19)  oddział - oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819), zwanej dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", przy czym 

w przypadku unijnej instytucji płatniczej, unijnej instytucji pieniądza elektronicznego oraz 

zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego wszystkie jej oddziały znajdujące się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za jeden oddział; 

19a)   opłata interchange - opłatę interchange w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) 

2015/751; 

19aa)   opłata akceptanta - opłatę akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) 

2015/751; 

19ab)   opłata systemowa - opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu 

karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o którym mowa w art. 2 

pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiącą przychód organizacji kartowej; 

19b)   organizacja kartowa - podmiot, w tym określony organ lub organizację oraz podmiot, o 

którym mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) 2015/751, określający zasady 

funkcjonowania systemu kart płatniczych oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 

dotyczących funkcjonowania systemu kart płatniczych; 
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19c)   organizacja płatnicza - organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, 

określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za 

podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego; 

20)  osoba zarządzająca - członka zarządu, a w przypadku podmiotu nieposiadającego zarządu 

- osobę odpowiedzialną za zarządzanie tym podmiotem niepodlegającą służbowo innej 

osobie, przy czym w przypadku hybrydowej instytucji płatniczej lub hybrydowej 

instytucji pieniądza elektronicznego - odpowiednio właściwego członka zarządu lub osobę 

odpowiedzialną za zarządzanie działalnością takiej instytucji w zakresie usług płatniczych 

lub wydawania pieniądza elektronicznego, a w przypadku hybrydowego biura usług 

płatniczych - odpowiednio właściwego członka zarządu lub osobę odpowiedzialną za 

zarządzanie działalnością takiego biura w zakresie usług płatniczych; 

21)  państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

21a)  pieniądz elektroniczny - wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym 

magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji 

płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza 

elektronicznego; 

22)  płatnik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zlecenie płatnicze; 

22a)   podmiot uczestniczący - podmiot, który zawarł z organizacją płatniczą umowę, na 

podstawie której wydaje instrument płatniczy lub świadczy usługę, o której mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 5, w ramach schematu płatniczego; 

23)  pojedyncza transakcja płatnicza - transakcję płatniczą nieobjętą umową ramową; 

24)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

24a)   przetwarzanie transakcji płatniczych - czynności o charakterze technicznym i 

operacyjnym, stanowiące etap wykonywania transakcji płatniczej, w szczególności 

obejmujące: 

a)  inicjację transakcji, w tym weryfikację instrumentu płatniczego oraz użytkownika tego 

instrumentu, 
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b)  sprawdzenie danych umożliwiających przeprowadzenie transakcji, w tym stanu 

rachunku, możliwości dokonania transakcji z wykorzystaniem instrumentu płatniczego 

oraz dostępności systemu łączności między dostawcami usług płatniczych, 

c)  generowanie potwierdzenia dokonania transakcji; 

25)  rachunek płatniczy - rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby 

użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez 

rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania 

transakcji płatniczych; 

<25a) rachunek zwrotu – nieoprocentowany rachunek techniczny dostawcy 

prowadzony w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 143 ust. 2 zdanie 

drugie, na który jest dokonywany zwrot kwoty transakcji płatniczej wykonanej z 

użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora;> 

26)  referencyjny kurs walutowy - kurs walutowy udostępniany przez dostawcę usług 

płatniczych lub pochodzący z publicznie dostępnego źródła; 

26a)   schemat płatniczy - zbiór zasad przeprowadzania transakcji płatniczych, wydawania i 

akceptowania przez dostawców usług płatniczych instrumentów płatniczych i 

przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów 

płatniczych oraz system kart płatniczych; 

26b)   system kart płatniczych - system kart płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 16 

rozporządzenia (UE) 2015/751; 

27)  system płatności - system transferu środków pieniężnych oparty na formalnych i 

znormalizowanych regułach oraz wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, 

rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, w szczególności system płatności w 

rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 

nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791), 

zwanej dalej "ustawą o ostateczności rozrachunku"; 

27a)  średnia wartość pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu - ustalaną na 

pierwszy dzień kalendarzowy każdego miesiąca średnią arytmetyczną sum zobowiązań 

finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego 

dnia kalendarzowego w okresie poprzednich 6 miesięcy kalendarzowych; 
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27b)  środki finansowe - środki pieniężne oraz środki niepieniężne o wiarygodnie określonej 

wartości i stopniu płynności umożliwiającym niezwłoczne pokrycie ryzyka lub straty 

środkami pieniężnymi uzyskanymi z tych środków niepieniężnych; 

28)  środki porozumiewania się na odległość - środki, które mogą być wykorzystane do 

zawarcia umowy o usługę płatniczą, które nie wymagają jednoczesnej obecności 

dostawcy i użytkownika; 

29)  transakcja płatnicza - zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę wpłatę, transfer lub 

wypłatę środków pieniężnych; 

30)  trwały nośnik informacji - nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie 

adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres 

odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie 

przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

31)  umowa ramowa - umowę o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych 

transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia 

rachunku płatniczego; 

31a)  unijna instytucja pieniądza elektronicznego - osobę prawną, której właściwe organy 

nadzorcze wydały zezwolenie na wydawanie pieniądza elektronicznego; 

32)  unijna instytucja płatnicza - osobę prawną, której właściwe organy nadzorcze wydały 

zezwolenie na świadczenie usług płatniczych; 

33)  unikatowy identyfikator - kombinację liter, liczb lub symboli określoną przez dostawcę 

dla użytkownika, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej transakcji płatniczej 

użytkownika lub jego rachunku płatniczego; 

33a)   usługi powiązane z rachunkiem płatniczym - usługi świadczone w ramach otwarcia, 

prowadzenia i zamknięcia rachunku płatniczego, w tym usługi płatnicze, które wiążą się z 

korzystaniem z rachunku płatniczego, transakcje, o których mowa w art. 6 pkt 7, kredyt w 

rachunku płatniczym oraz przekroczenie salda na rachunku; 

34)  użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług płatniczych 

w charakterze płatnika lub odbiorcy; 

35)  właściwe organy nadzorcze - władze innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich uprawnione na mocy obowiązujących w tych państwach przepisów do 

wydawania zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych przez unijne instytucje 
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płatnicze lub na wydawanie pieniądza elektronicznego przez unijne instytucje pieniądza 

elektronicznego; 

35a)   wydawca instrumentu płatniczego - podmiot świadczący usługę płatniczą, o której 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, w tym wydawcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 

(UE) 2015/751; 

35b)  zagraniczna instytucja pieniądza elektronicznego - podmiot z siedzibą w państwie 

niebędącym państwem członkowskim, inny niż bank zagraniczny, uprawniony zgodnie z 

prawem państwa siedziby do wydawania pieniądza elektronicznego; 

35c)  wydawca karty płatniczej - dostawcę wydającego kartę płatniczą do dyspozycji płatnika; 

36)  zlecenie płatnicze - oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy 

zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej; 

37)  znaczny pakiet akcji lub udziałów - akcje lub udziały w ilości: 

a)  oznaczającej posiadanie przez jednostkę bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% 

kapitału innej jednostki, 

b)  uprawniającej jednostkę do wykonywania praw z co najmniej 10% głosów w organie 

stanowiącym innej jednostki lub 

c)  dającej inne prawa do kapitału jednostki w sposób umożliwiający wywieranie wpływu 

na kierowanie jej polityką finansową i operacyjną. 

 

Art. 12. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

objętej tajemnicą zawodową: 

1)   organowi sprawującemu nadzór lub kontrolę nad dostawcą lub wydawcą pieniądza 

elektronicznego w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie nadzoru lub 

kontroli; 

2)   w wykonaniu uprawnienia albo obowiązku określonego w odrębnych przepisach; 

3)   innym dostawcom, wydawcom pieniądza elektronicznego, użytkownikom lub 

posiadaczom pieniądza elektronicznego, w ramach świadczenia usług płatniczych lub 

wydawania pieniądza elektronicznego, zgodnie z otrzymanym zleceniem płatniczym lub 

zawartą umową; 

<3a) płatnikowi w wykonaniu obowiązków określonych w art. 143b oraz art. 143c 

ust. 6; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1418154:part=a2p2&full=1
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3b) innemu dostawcy w wykonaniu obowiązków określonych w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 

143b ust. 2 oraz art. 143c ust. 2 i 5;> 

4)    za wyrażoną w postaci papierowej albo elektronicznej zgodą użytkownika lub posiadacza 

pieniądza elektronicznego, którego ta informacja dotyczy. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą wykorzystywać uzyskaną informację tylko 

zgodnie z celem jej przekazania. 

 

Art. 143. 

1. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli zostało 

wykonane zgodnie z informacjami, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lub w art. 27 pkt 

2 lit. b, a w przypadku wskazania w treści zlecenia płatniczego unikatowego 

identyfikatora - jeżeli zostało wykonane zgodnie z tym unikatowym identyfikatorem bez 

względu na dostarczone przez użytkownika inne informacje dodatkowe. 

[2. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez użytkownika jest nieprawidłowy, dostawca nie 

ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 144-146. Dostawca płatnika jest jednak 

obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Strony mogą 

zastrzec w umowie, że dostawca ma prawo pobrać od użytkownika opłatę za odzyskanie 

środków; przepis art. 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez użytkownika jest nieprawidłowy, 

dostawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 144–146. Dostawca 

płatnika, a w przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt 2, również dostawca 

odbiorcy, są jednak obowiązani podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji 

płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w 

szczególności w trybie i na zasadach określonych w art. 143a–143c. Strony mogą 

zastrzec w umowie, że dostawca płatnika ma prawo pobrać od płatnika opłatę za 

odzyskanie środków. Przepis art. 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

<2a. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, dostawca 

prowadzi rachunek zwrotu.> 

3. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego 

unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego, chyba że strony uzgodnią 

w umowie ramowej inny unikatowy identyfikator. 
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<Art. 143a. 

1. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 143 ust. 2 zdanie drugie, 

dostawca płatnika, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania 

zgłoszenia przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 

nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w przypadku gdy: 

1) prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy – pisemnie zawiadamia odbiorcę o: 

a) zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z 

użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora i możliwości dokonania 

zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu dostawcy odbiorcy bez 

pobierania od odbiorcy opłat, 

b) obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych odbiorcy w celu 

umożliwienia dochodzenia zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z 

użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, jeżeli odbiorca nie 

dokona jej zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 143b ust. 1, 

c) dniu upływu terminu, o którym mowa w art. 143b ust. 1, 

d) numerze rachunku zwrotu; 

2) nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy odbiorcy o 

podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z 

użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, przekazując jednocześnie 

posiadane informacje niezbędne do ich podjęcia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w celu wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 143 ust. 2 zdanie drugie przez dostawcę odbiorcy, przepis ust. 1 stosuje 

się odpowiednio. 

3. Odbiorca dokonuje zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 

nieprawidłowego unikatowego identyfikatora na rachunek zwrotu dostawcy 

odbiorcy. Za dokonanie zwrotu dostawca odbiorcy nie może pobierać od odbiorcy 

opłat ani prowizji. 

4. Jeżeli dostawca płatnika prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy, a odbiorca dokonał 

zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego 

unikatowego identyfikatora, dostawca płatnika, nie później niż w terminie 1 dnia 

roboczego od uznania rachunku zwrotu kwotą transakcji płatniczej wykonanej z 

użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, doprowadza do uznania tą 

kwotą rachunku płatniczego płatnika, który został nią obciążony. 
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5. Jeżeli dostawca płatnika nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy, a odbiorca 

dokonał zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego 

unikatowego identyfikatora, dostawca odbiorcy, nie później niż w terminie 1 dnia 

roboczego od uznania prowadzonego przez siebie rachunku zwrotu, doprowadza do 

uznania rachunku zwrotu dostawcy płatnika, kwotą transakcji płatniczej wykonanej 

z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, a następnie dostawca 

płatnika  nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania prowadzonego 

przez siebie rachunku zwrotu uznaje tą kwotą rachunek płatniczy płatnika, o 

którym mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli doprowadzenie do uznania rachunku płatniczego płatnika, o którym mowa w 

ust. 4 i 5, nie jest możliwe, dostawca płatnika, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od uznania rachunku zwrotu, informuje płatnika o możliwości zwrotu 

kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego 

identyfikatora na wskazany przez płatnika numer rachunku płatniczego lub poprzez 

dokonanie wypłaty środków pieniężnych. 

7. Jeżeli płatnik wskazał numer rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 6, 

dostawca płatnika, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od jego wskazania, 

doprowadza do uznania tego rachunku kwotą transakcji płatniczej wykonanej z 

użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora. Jeżeli płatnik nie wskazał 

numeru rachunku płatniczego, wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie 

na żądanie płatnika. 

Art. 143b. 

1. Jeżeli działania, o których mowa w art. 143a, w terminie miesiąca od dnia dokonania 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 143a ust. 1, nie doprowadziły do odzyskania kwoty 

transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego 

identyfikatora, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnego żądania płatnika o udostępnienie danych odbiorcy, dostawca płatnika: 

1) który prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy, udostępnia płatnikowi: 

a) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy, 

b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy; 

2) który nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy 

odbiorcy o przekazanie mu danych, o których mowa w pkt 1 
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– w celu umożliwienia płatnikowi dochodzenia kwoty transakcji płatniczej 

wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dostawca odbiorcy przekazuje dostawcy 

płatnika dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania żądania. Dostawca płatnika przekazuje otrzymane 

dane płatnikowi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

 

Art. 143c. 

1. W przypadku usługi przekazu pieniężnego polegającej na transferze środków 

pieniężnych na rachunek płatniczy dostawcy odbiorcy, świadczonej przez biuro 

usług płatniczych, płatnikiem, o którym mowa w art. 143a i art. 143b, jest biuro 

usług płatniczych. 

2. Biuro usług płatniczych, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

dokonania zgłoszenia przez zlecającego przekaz pieniężny informacji o przekazie 

pieniężnym  wykonanym z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, 

zgłasza swojemu dostawcy transakcję płatniczą wykonaną z użyciem 

nieprawidłowego unikatowego identyfikatora. Przepis art. 143a stosuje się 

odpowiednio. 

3. Zwrot kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego 

unikatowego identyfikatora następuje na rachunek płatniczy biura usług 

płatniczych, który został obciążony kwotą tej transakcji. Jeżeli doprowadzenie do 

uznania rachunku płatniczego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie jest 

możliwe, zwrot kwoty transakcji następuje na inny rachunek wskazany przez biuro 

usług płatniczych. 

4. Biuro usług płatniczych, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uznania 

rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 3, kwotą transakcji płatniczej 

wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, informuje 

zlecającego przekaz pieniężny o możliwości zwrotu kwoty tej transakcji poprzez 

dokonanie wypłaty środków pieniężnych. Wypłata następuje niezwłocznie na żądanie 

zlecającego przekaz pieniężny. 

5. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 2-4, nie doprowadziły do odzyskania kwoty 

transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego 

identyfikatora w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, 
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biuro usług płatniczych, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisemnego żądania zlecającego przekaz pieniężny o udostępnienie 

danych odbiorcy, o których mowa w art. 143b ust. 1 pkt 1, pisemnie przekazuje 

żądanie swojemu dostawcy. Przepis art. 143b stosuje się odpowiednio. 

6. Biuro usług płatniczych przekazuje otrzymane dane zlecającemu przekaz pieniężny, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od swojego 

dostawcy.> 

<Art. 153d. 

 Płatnik, który pozyskuje i wykorzystuje dane, o których mowa w art. 143b ust. 1, w 

innym celu niż dochodzenie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 

nieprawidłowego unikatowego identyfikatora,  

podlega grzywnie do 30 000 zł.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 

i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 
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c)   stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)   instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części trzeciej 

rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)  innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 92ba 

ust. 3; 

1f)  
(5)

 Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o 

których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

<1i) dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków 

określonych w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy;> 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej, 
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–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w 

celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  
(6)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej: 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z 

bankiem, 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem 

rachunku, 

–  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich 

popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich 

równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524), 

g)  (uchylona), 
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h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa 

i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych, 

l)   Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia 

albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich 

równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji, 

la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych 

zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu do 

spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu 

zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia 

wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 

59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

<ma)  płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

w zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy,> 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 23 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1310, z późn. zm.), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę władzę 

nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej władzy 

nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 

i 1132), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach 

o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), 

t)   (uchylona), 
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u)   podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji wypłat 

środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, 

liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z 

podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich 

nadawców i odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także 

obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z 

tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu 

zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub 

innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 

406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia 
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Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w 

zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819) w zakresie niezbędnym do 

realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie sprawowanego 

nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z wykonywaniem tego 

nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tym organem 

porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321), 

za)  
(8)

 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem 

danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji 

inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do pośredniczenia w dokonywaniu 

przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z 

nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, organom 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1771), regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)    bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w 

związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)   instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 

stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności 
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kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka 

kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 

933) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
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17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 
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U S T A W A  z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym 

także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo 

upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o 

obrotach i stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 

9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   w zakresie, w jakim udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową jest 

niezbędne do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania 

zawartej z Kasą Krajową umowy; 

5a)  innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o 

której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, lub zbiorczej informacji, o której 

mowa w art. 9fb; 

5b)  innym kasom, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w 

art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której 

mowa w art. 13d ust. 3; 
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5c)  (1) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o których mowa w 

dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 201, z późn. zm.); 

<5d) płatnikowi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, w zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy; 

5e) dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, w zakresie określonym w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b 

ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy;> 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

12a)  Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086); 
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12b)  (2) na żądanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne dla 

skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o 

podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a 

także innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

15a)  na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 

1948), w zakresie: 

a)  posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub 

posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez 

kasę, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych 

rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz 

odpowiednio ich nadawców i odbiorców, 

b)  zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem 

wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na 

jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty 

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów; 

16)  (3) na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej: 
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a)  w związku z prowadzoną sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą, lub 

b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.); 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

19a)  na żądanie Rzecznika Finansowego, w zakresie niezbędnym do realizacji przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819); 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 

ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym 

tej jednostki; 

21)  (4) na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 
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22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

24a)  na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 

2017 r. poz. 60, 768 i 1321); 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089); 

26)  podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu 

aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, 

w tym użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji; 

27)  na żądanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań 

organu do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego 

procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu 

ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i 

handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom Krajowej Administracji 

Skarbowej, organom podatkowym oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 

regulują odrębne przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 
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uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 


