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Kamil Dąbrowski 

 

Tajemnica bankowa a obowiązek denuncjacji 

 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł - wpisując się w nurt dotyczący współczesnych problemów 

sektora bankowego - porusza istotną kwestię dotyczącą wzajemnych relacji 

pomiędzy obowiązkiem zachowania informacji objętych tajemnicą bankową,  

a szeroko rozumianymi obowiązkami denuncjacyjnymi. Z uwagi jednak na 

szeroki zakres przedmiotowej materii jej treść została ograniczona do 

poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące kwalifikacji prawnej zachowania 

pracownika banku, który pomimo wiążącej go tajemnicy bankowej, zawiadomił  

o podejrzeniu popełnienia niektórych przestępstw. Dostrzegając szeroką rolę 

tajemnicy bankowej w zabezpieczeniu konstytucyjnego wymiaru wartości 

prywatności, autor zarysowuje tezę, iż w tak zarysowanych przypadkach brak jest 

podstaw do zwolnienia pracownika banku od obowiązku zachowania tajemnicy 

bankowej. 

 

Słowa kluczowe: tajemnica bankowa, obowiązek denuncjacji 

 

Wstęp 

Problematyka tajemnicy bankowej stanowi przedmiot zainteresowania 

licznych przedstawicieli doktryny. Swoista interdyscypliarność przedmiotowej 

tematyki czyni ją bowiem nader atrakcyjną zarówno dla konstytucjonalistów, 

karnistów, jak i przedstawicieli nauki szeroko rozumianego prawa finansowego. 

Z perspektywy ustawy zasadniczej ów mechanizm jawi się bowiem jako jedna 

z podstawowych gwarancji realizowania konstytucyjnie promulgowanego prawa 

do prywatności40. Z kolei doktryna nauk penalnych - wpisując go w ramy zakazu 

                                                           
40 A. Jurkowska, Tajemnica bankowa jako środek ochrony prawa do prywatności, „Gdańskie 

Studia Prawnicze” 2005, t. XIII, s. 234. 
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dowodowego, czy też szerszej instytucji ograniczających działalność operacyjno-

rozpoznawczą organów państwowych - postrzega go często jako swoistą 

przeszkodę dla skutecznego ścigania sprawców najpoważniejszych przestępstw 

gospodarczych. Jednocześnie nie można również zapominać o perspektywie 

prawno-finansowej, która upatruje tajemnicę bankową jako jedną  

z podstawowych instytucji współkształtujących obraz banków jako instytucji 

zaufania publicznego41. 

Konieczność uwzględnienia tak różnorodnych perspektyw badawczych 

sprawia, iż nawet dla racjonalnego prawodawcy prawidłowe ukształtowanie 

omawianego mechanizmu stanowi jedno z najtrudniejszych ze stawianych przed 

nim zadań. Obok przyjmowania już mocno skomplikowanej stricte prawniczej 

optyki, nie może on bowiem zapominać także o szerokich skutkach 

gospodarczych, jakie wywołać może przyjęta w kształtowanym przez niego 

systemie prawnym formuła tajemnicy bankowej. W doktrynie zauważa się, że zbyt 

liberalnie ukształtowany dostęp podmiotów zewnętrznych do tajemnicy bankowej 

powodować może „ucieczkę” depozytów bankowych do krajów o ustroju bardziej 

wymagającym w tym zakresie. Natomiast restrykcyjne uregulowania tajemnicy 

bankowej, sprzyjają w znakomitej większości przypadków, popełnianiu 

przestępstw podatkowych.42  

Powyższe uwagi zdają się w pełni racjonalizować szeroką obecność publikacji 

dotyczących tajemnicy bankowej w dorobku przedstawicieli różnorodnych 

działów polskiej myśli prawniczej. Niniejsza praca - także wpisując się w tak 

zarysowany trend twórczy - zmierzać jednak będzie do łącznego przedstawienia 

kilku z sygnalizowanych perspektyw badawczych. Pamiętając o wyznaczonym 

zakresie przedmiotowym niniejszych rozważań ich zasadniczym punktem wyjścia 

będzie analiza zakresu i charakteru tajemnicy bankowej w kontekście jej 

konstytucyjnego uzasadnienia. Wydaje się bowiem, iż działanie takie rozszerzając 

stricte karnistyczną perspektywę analizowanego problemu badawczego, ułatwi 

                                                           
41 A. Janiak, Bank jako instytucja zaufania publicznego, Glosa. „Przegląd Prawa Gospodarczego” 

2003/02, s. 17-20 
42 A. Jurkowska, Tajemnica..., s. 224. 
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również odnalezienie właściwego sposobu rozwiązania szeregu ze składających 

się na niego trudności interpretacyjnych.  

Omawiając wskazane zagadnienie należy także odwołać się do obowiązków 

denuncjacyjnych, obowiązujących w polskim systemie prawnym w kontekście 

tzw. powinności denuncjacyjnych. Prawidłowe odczytanie ich istoty  

i wzajemnych relacji umożliwi bowiem odnalezienie odpowiedzi na podstawowe 

pytanie niniejszego opracowania, dotyczące właściwej kwalifikacji zachowania 

pracownika, który - choć związany tajemnicą bankową - ujawnił objęte nią 

informację powołując się przy tym na wyrażony w licznych ustawach obowiązek 

zawiadomienia o niektórych przestępstwach. Zaznaczyć równolegle należy, 

iż z zakresu przedmiotowych rozważań wyłączono zagadnienia związane z relacją 

pomiędzy powinnościami związanymi z przeciwdziałaniem tzw. praniu brudnych 

pieniędzy, a tajemnicą bankową, gdyż zdaniem autora problematyka ta jawi się 

jako zasadniczo odrębna. 

 

Pojęcie tajemnicy bankowej i jej uzasadnienie 

Tajemnica bankowa stanowi instrument immanentnie związany  

z działalnością jednostek sektora bankowego. Choć jej złożony mechanizm jest 

najczęściej odczytywany w społeczeństwie jako swoiste uprzywilejowanie tych 

podmiotów, to jednak istota przedmiotowej konstrukcji zmusza do jej wpisywania 

w ramy jednego z najważniejszych obowiązków banków43. Nieodłączny element 

zaufania jako podstawy budowania stosunków prawnych pomiędzy bankiem  

i jego klientami, jednoznacznie nakazuje bowiem ujmowanie tajemnicy bankowej 

jako formuły gwarantującej zachowanie przedmiotowej relacji44. Równolegle nie 

można jednak zapominać o tym, iż omawiana konstrukcja służy przede wszystkim 

ochronie prawa do prywatności wynikającego z art. 47 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Takie ujmowanie celu tajemnicy bankowej przesądza, 

że jej beneficjentami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

                                                           
43 Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011, s. 334. 
44 J. Gliniecka, Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne, 

Bydgoszcz-Gdańsk 2007, s. 17. 
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niemające osobowości prawnej, które w związku z wykonywaniem czynności 

bankowych powierzają bankowi informacje o charakterze konfidencjonalnym45. 

Wobec tak zarysowanego katalogu beneficjentów tajemnicy bankowej jej 

jednoznaczna kwalifikacja, jako naczelnego obowiązku jednostek sektora 

bankowego wydaje się nie budzić wątpliwości. Choć podnosić można, iż w istocie 

u źródeł ustanowienia tajemnicy bankowej leży nie tylko konieczność ochrony 

prywatności klienta banku czy jego interesu ekonomicznego, lecz także ochrona 

interesu ekonomicznego banku46, to jednak uznać należy, iż zapewnienie 

bezpieczeństwa gospodarce finansowej samego banku jest jedynie pobocznym 

skutkiem tajemnicy bankowej i nie wpływa na sposób jej zasadniczej kwalifikacji. 

Wydaje się, iż podobna perspektywa towarzyszyła również polskiemu 

ustawodawcy, który w art. 104 ust. 1 Prawa bankowego47 wyraźnie wskazał,  

iż zarówno bank, jak i osoby w nim zatrudnione, czy nawet osoby za których 

pośrednictwem wykonuje on czynności bankowe są zobowiązane do zachowania 

tajemnicy bankowej. Wykładnia językowa wskazanego przepisu, w tym 

zwłaszcza użytego w nim sformułowania „są zobowiązane”, rozwiewa wszelkie 

wątpliwości co do stricte powinnościowej istoty opisywanej instytucji. Zauważyć 

jednak należy, iż przedmiotowe zobowiązanie nie ma homogenicznego 

charakteru. Jak zauważa się bowiem w doktrynie nie należny zapominać, że jest 

ona [tajemnica bankowa - K.D.] nie tylko instytucją prawa publicznego (z uwagi 

na źródło regulacji w Prawie bankowym), ale także prawa prywatnego, w tym 

cywilnego.48 Tak zarysowana kwalifikacja znacząco wpływa zarówno na sposób 

wykładni niektórych przepisów związanych z przedmiotową konstrukcją,  

jak również rozszerza zakres instrumentów służących jej prawnej ochronie. 

Niezależnie jednak od przyjętej dualistycznej oceny prawnej omawianego 

mechanizmu, koniecznym jest również podkreślenie, iż określając zakres 

                                                           
45 A. Jurkowska-Zeidler, Penalizacja zachowań stanowiących naruszenie tajemnicy bankowej, 

„Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, t. XIX, s. 291. 
46 P. Ochman, Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym, Warszawa 2011, 

s. 278. 
47 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze 

zm.). 
48 A. Żygadło, Ochrona tajemnicy bankowej jako dobra osobistego, „Państwo i Prawo” 2009, z. 5,  

s. 61. 
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podmiotów związanych tajemnicą bankową prawodawca wyraźnie rozróżnił ich 

trzy grupy, co zmusza do zasadniczo oddzielnego traktowania ich 

współkształtowanej przez przedmiotową instytucję sytuacji prawnej. Dlatego też 

wydaje się, iż w pełni dopuszczalnym - a przyjmując założenie o racjonalności 

prawodawcy wręcz spodziewanym - jest wyraźne zróżnicowanie odczytywanego 

obrazu praw i obowiązków podmiotów operujących na płaszczyźnie omawianej 

konstrukcji. 

Opisując tajemnicę bankową nie można również zapominać o jej zakresie 

przedmiotowym, który - jak wskazuje art. 104 ust. 1 Prawa bankowego - obejmuje 

wszelkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane zarówno w czasie 

negocjacji, jak również w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie 

której bank tę czynność wykonuje. Jak zauważa się przy tym w doktrynie zakres 

tajemnicy bankowej jest nader szeroki, gdyż obejmuje wszelkie wiadomości 

dotyczące klienta i kontrahenta banku49. Niemniej z tak rozbudowanego zakresu 

przedmiotowego tajemnicy bankowej prawodawca wyłącza pewien katalog 

informacji, który zgodnie z art. 104 ust. 2 Prawa bankowego obejmuje m.in. 

wiadomości przekazywane adwokatom i radcom prawnym w związku ze 

świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku, wiadomości 

przekazywane innym przedsiębiorcom w związku z tzw. outsourcingiem usług 

bankowych, czy też wiadomości niezbędne dla przeprowadzenia tzw. 

przymusowej restrukturyzacji. Pomimo jednak licznych wyjątków kształtujących 

obraz tajemnicy bankowej, jej przedmiotowy zakres wciąż pozostaje bardzo 

szeroki, co sprawia iż wciąż może ona pozostawać realnym instrumentem ochrony 

prywatności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż ów zakres jest ukształtowany 

w sposób tożsamy zarówno dla banków, jak i innych podmiotów związanych 

przedmiotową konstrukcją. Fakt ten sprawia, iż zasadniczy kształt obowiązków 

wszystkich tych jednostek jawi się jako całkiem jednolity, co uzasadnia szerszą 

dopuszczalność zróżnicowania - w procesie wykładni obowiązujących przepisów 

- wyjątków od tak zarysowanych, a nałożonych na nich zobowiązań.  

                                                           
49 Z. Ofiarski, Prawo…, s. 336. 
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W przeciwnym razie sprzecznym z założeniem racjonalności prawodawcy 

pozostawałaby deskryptywna treść art. 104 ust. 1 Prawa bankowego wyraźnie 

oddzielnie wyliczająca banki, ich pracowników oraz podmioty za pośrednictwem 

których dokonywane są czynności bankowe jako zobowiązanych do zachowania 

tajemnicy bankowej. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż już zarysowana, choć dość ogólna 

charakterystyka tajemnicy bankowej, w pełni uzasadnia wpisywanie jej 

konstrukcji w ramy swoistego rodzaju tajemnicy zawodowej50. Objęte nią 

informacje powierzane są bowiem jedynie kwalifikowanym podmiotom i to 

jedynie z uwagi na ich szczególnie ukształtowaną sytuację prawną gwarantującą 

zachowanie odpowiedniego poziomu prywatności i zaufania. Cechy te są zaś 

charakterystyczne właśnie dla stosunków objętych dobrodziejstwami wszelkiego 

rodzaju tajemnic zawodowych, zwłaszcza związanych z funkcjonowaniem  

w obrocie gospodarczym szeroko rozumianych instytucji/zawodów zaufania 

publicznego. Tak naszkicowana kwalifikacja prawna sprawia jednak,  

iż mechanizmów ochrony tajemnicy bankowej upatrywać należy nie tylko  

w ramach regulacji Prawa bankowego, lecz także w innych instytucjach, w tym 

zwłaszcza w ukształtowanych przez prawodawcę licznych zakazach 

dowodowych, kształtujących instytucje ochrony tajemnicy zawodowej. 

 

Obowiązek denuncjacji a tajemnica bankowa 

Dynamika zmian dokonujących się we współczesnych społeczeństwach 

sprawia, iż nie zawsze w aktualnym obrazie porządku prawnego istnieją 

instrumenty właściwe do reagowania na równie szybko przewartościowujące się 

działania przestępcze. Dlatego też pomimo tego, iż nikt obecnie nie kwestionuje 

wartości zaufania i prywatności, jako podstaw ładu konstytucyjnego społeczeństw 

demokratycznych, to jednak niemal powszechnie wskazuje się na równoległą 

konieczność stworzenia takich regulacji, które przede wszystkim skutecznie 

zwalczają tak zarysowany problem przestępczości. Jak zauważa się bowiem  

                                                           
50 Por. D. Gruszecka, Komentarz do art. 180, [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania 

karnego. Komentarz, Warszawa 2015 r., s. 419. 
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w doktrynie od prawa karnego nie oczekuje się już regulacji potencjalnie zdolnych 

do ochrony dóbr prawnych, lecz wymaga zapewnienia rzeczywistej ochrony. Nie 

to jest najważniejsze, aby państwo zapewniało jednostce "przestrzeń swobody”, 

do której nie wolno mu wkraczać, obecnie oczekuje się takiego zabezpieczenia tej 

przestrzeni, aby można z niej korzystać bez obawy stania się ofiarą przestępstwa 

lub innych szkodliwych działań.51 Z tej też przyczyny w aktualnych porządkach 

prawnych istnieje coraz więcej mechanizmów, które choć ograniczają zakres 

prywatności chroniony przez inne instrumenty prawne - takie jak m.in. omawiana 

tajemnica bankowa - to jednak jednocześnie pozostają realną osłoną przed 

naruszeniami podstawowych dóbr osobistych związanymi z działaniami 

przestępczymi. 

W związku z tym, iż zainicjowanie postępowania karnego - a w konsekwencji 

również skuteczne ściganie przestępstw - jest ściśle uzależnione od posiadanych 

przez organ informacji o popełnionym przestępstwie, jednym z podstawowych 

instrumentów zwiększających pożądaną efektywność działań organów ścigania są 

tzw. obowiązki denuncjacyjne. Ich wprowadzenie do systemu prawnego - choć  

z pewnością ogranicza zakres przyznanych praw i wolności - ma na celu przede 

wszystkim umożliwienie organom ścigania zapobieżenia dokonaniu tych 

przestępstw, a tym samym zagwarantowanie realnej ochrony zagrożonych dóbr 

prawnych.52 Prawodawca dostrzegając jednak szereg niebezpieczeństw 

związanych z szerokim wprowadzeniem przedmiotowej konstrukcji - w tym 

zwłaszcza fakt, iż nałożenie powszechnego obowiązku doniesienia do organów 

ścigania o popełnieniu czynu zabronionego pod groźbą kary kojarzy się  

z instrumentami państwa policyjnego53- nie zdecydował się na jej jednolitą 

regulację. Dlatego też, w aktualnym stanie prawnym wyróżnić można niemal 

kilkadziesiąt obowiązków denuncjacyjnych. Choć ich istoty pozostają zasadniczo 

                                                           
51 A. Gaberle, Od bezpieczeństwa prawnego do bezpieczeństwa osobistego (O kryzysie prawa 

karnego), „Państwo i Prawo” 2001, z. 5, s. 26. 
52 W. Wróbel i in.[w:] L. Gardocki (red.), System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko państwu 

i dobrom zbiorowym, Warszawa 2013 r., s. 651. 
53 Tamże, s. 652. 
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tożsame, to jednak szczegółowe rozwiązania pozwalają na wyraźne ich 

rozróżnianie. 

Podstawowym i jednocześnie najszerszym podmiotowo obowiązkiem 

denuncjacyjnym jest tzw. społeczny obowiązek zawiadomienia o popełnionym 

przestępstwie. Mimo tego, iż jego nazwa sugeruje konieczność poszukiwania 

właściwej dla niego podstawy w normach społecznych, to jednak źródło swej 

mocy prawnej czerpie on z treści art. 304 §1 k.p.k.54. Przedmiotowa regulacja 

pozwala zaś uznać, iż społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie 

spoczywa na każdej osobie, posiadającej informację o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu.55 Sama zaś nazwa omawianego zobowiązania związana jest  

z faktem, iż obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ma charakter społeczny,  

a więc jego niedopełnienie nie wiąże się z żadną sankcją prawną56. Wydaje się 

przy tym, iż wpisanie owego obowiązku w ramy tak zarysowanej kategorii lex 

imperfecta, pozwoliło prawodawcy na pozostawienie w systemie prawnym 

powszechnego obowiązku denuncjacyjnego przy jednoczesnym ograniczeniu jego 

pejoratywnie ocenianych konotacji.  

Odnosząc się do charakteru relacji art. 304 §1 k.p.k. oraz art. 104 ust. 1 Prawa 

bankowego, zwrócić należy uwagę, iż prawodawca wyraźnie nie odniósł się do 

tak zarysowanej kwestii. Choć podnosić można, iż celem systemu prawnego nie 

może być jedynie ochrona interesów prywatnych57- co uzasadniać ma szeroką 

interpretację wyjątków od konieczności zachowania tajemnic zawodowych,  

w tym tajemnicy bankowej, to jednak tak zarysowane stanowisko nie wydaje się 

być poprawne. Wpisując omawianą konstrukcję denuncjacji w ramy kategorii lex 

imperfecta, prawodawca ewidentnie niżej uplasował przedmiotową powinność  

w hierarchii obowiązków adresatów norm prawnych w porównaniu  

z obowiązkiem zachowania tajemnicy bankowej. Realizacja tego ostatniego 

                                                           
54 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1749). 
55 P. Hofmański, E. Sadzik i K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Tom II, wyd. 3, 

Warszawa, s. 33. 
56 W. Jasiński, Przebieg postępowania przygotowawczego, [w:] K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak 

i W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2015, s. 401. 
57 J. Gliniecka, Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym, Sopot 1997, s. 4. 
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zagwarantowana jest bowiem sankcją karną, co wyraźnie odzwierciedla 

przyjmowaną przez prawodawcę szczególną wagę tego obowiązku. Dlatego też 

wydaje się, iż pracownik banku - celem ujawnienia informacji objętych tajemnicą 

bankową - nie może skutecznie powoływać się na społeczny obowiązek 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jako uzasadnienie 

odstąpienia od wiążącej go tajemnicy zawodowej. 

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, iż prawodawca dostrzegając fakt, że brak 

sankcji może spowodować niemal powszechne nieprzestrzeganie zarysowanego 

obowiązku denuncjacyjnego - co w konsekwencji znacząco ograniczyć może 

również poziom skutecznej ochrony niektórych dóbr prawnych - zdecydował się 

na równoległe wprowadzenie do systemu prawnego tożsamego obowiązku 

obwarowanego sankcją karną. Jego zakres przedmiotowy - wypływający z treści 

art. 240 k.k.58- jest jednak ograniczony, gdyż dotyczy wyłącznie enumeratywnie 

wyliczonych w powyższym przepisie czynów zabronionych. Niemniej ich katalog 

nie jest przy tym dowolnie ukształtowany, lecz jawi się jako ściśle związany  

z bardzo wysokim stopniem społecznej szkodliwości wymienionych w nim 

przestępstw. Fakt ten zdaje się w pełni racjonalizować stosowanie sankcji karnych 

za niezawiadamianie o zachowaniach wypełniających ich znamiona. Zaznaczyć 

jednak należy, iż wypływający z zarysowanej regulacji obowiązek denuncjacji nie 

ma w istocie powszechnego charakteru. Dotyczy on bowiem każdego,  

z wyłączeniem sprawców przestępstw wymienionych w tej regulacji59. 

Obwarowanie omawianego obowiązku sankcją karną znacząco utrudnia ocenę 

jego ostatecznej kwalifikacji w relacji do obowiązku zachowania tajemnicy 

bankowej. W tym zakresie zwrócić należy uwagę, iż choć przestrzeganie 

zawodowej dyskrecji - będącej mechanizmem ochrony przede wszystkim praw 

osobistych jednostki, takich jak prawo do prywatności czy swoboda 

komunikowania się, a więc swobód o randze konstytucyjnej (art. 47 i 51 

Konstytucji RP) - jest przez prawodawcę obwarowane sankcją karną, to 

                                                           
58 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137). 
59 Por. T. Razowski, Komentarz do art. 240 k.k., [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część 

szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 813 - z przywołanym tam orzecznictwem. 
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oczywiście tajemnica ta nie jest chroniona w sposób absolutny, a to z uwagi na 

możliwą kolizję z interesami natury ogólnej.60 Jednocześnie jednak nie można 

również zapominać także o tym, iż oceniając legalność dopuszczalności wglądu 

do tajemnicy bankowej, należy uwzględnić cel do osiągnięcia którego tajemnica 

bankowa została ustanowiona, chodzi wszak nie tylko o zapewnienie 

bezpieczeństwa wkładów oraz osób gromadzących środki i dokonujących 

transakcji. Tajemnica bankowa stanowi jeden ze środków realizacji prawa do 

ochrony życia prywatnego61. Wobec tak zarysowanych argumentów wydaje się, 

iż nie można prima facie jednoznacznie - na gruncie oceny preferencji 

prawodawcy - wskazać, który z zarysowanych obowiązków ma mieć charakter 

priorytetowy. 

Wydaje się jednak, iż owe trudności przynajmniej częściowo rozwiązuje 

regulacja karnoprocesowa. Na jej gruncie wskazuje się bowiem, iż w przypadku 

więc braku szczególnej klauzuli uchylającej ustawowy obowiązek dochowania 

tajemnicy, osoba zobowiązana do jej zachowania nie popełnia przestępstwa  

z art. 240 §1 k.k.62 W konsekwencji uznać więc należy, iż osoba taka nie jest 

zobowiązana do złożenia odpowiedniego zawiadomienia. Zarysowane stanowisko 

jest ściśle związane z faktem, iż przeciwna wykładnia prowadzić mogłaby - na 

gruncie k.p.k. - do niedopuszczalnej sytuacji, w której osoba zawiadamiająca 

łamie tajemnicę bankową, lecz nie popełnia przestępstwa, a jednocześnie na etapie 

postępowania sądowego może odmówić składania zeznań z uwagi na wiążącą ją 

tajemnice bankową. Naszkicowany przykład wykładni ad absurdum zdaje się 

więc w pełni uzasadniać pogląd, iż również w tym przypadku pracownik banku 

nie może powoływać się na obowiązek z art. 240 §1 k.k. celem uchylenia się od 

obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. 

Równolegle jednak należy zaznaczyć, iż dopuszczalnym wydają się sytuację, 

w której z uwagi na szczególne okoliczności zarysowane zachowanie pracownika 

                                                           
60 E. Plebanek i M. Rusinek, Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym  

a odpowiedzialność karna, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, nr 1, s. 74. 
61 A. Jurkowska, Tajemnica bankowa jako…, s. 234. 
62 Wróbel i in…., s. 655; podobnie T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 

Zakamycze 2005, s. 739 oraz T. Razowski, Komentarz…, s. 814-815. 
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potraktowane będzie jako usprawiedliwione. Chodzić tu może zwłaszcza  

o sytuacje w których bank, pomimo właściwej informacji od swojego pracownika 

nie zawiadamia właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia, 

któregoś z przestępstw wymienionych w art. 240 §1 k.k.. Niemniej wydaje się,  

iż będą to przypadki wyjątkowe.  

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, iż obok formuł nakładających 

powszechny obowiązek denuncjacji, prawodawca wielokrotnie dodatkowo 

obarcza owym zobowiązaniem także podmioty kwalifikowane. Przykładem takiej 

tendencji jest m.in. art. 106a ust. 1 Prawa bankowego, który nakazuje bankom 

zawiadamiać właściwe organy o uzasadnionym podejrzeniu, że działalność banku 

jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów 

mających związek z przestępstwem skarbowym lub każdym innym 

przestępstwem - z wyłączeniem czynów z art. 165a k.k. lub art. 299 k.k. Tym 

samym w sposób szczególny nałożony został na banki obowiązek zapobiegania 

także przestępstwom innym niż wykorzystywanie działalności banku  

do finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz prania 

pieniędzy.63 Niemniej zaznaczyć należy, iż ów obowiązek - w związku z brakiem 

sesnu stricte sankcji za jego niewykonanie - ma wyłącznie społeczny charakter.64 

Mimo to, jego uregulowani na gruncie Prawa bankowego wydaje się być 

konieczne. Dzięki jego umiejscowieniu przedmiotowego obowiązku oraz 

mechanizmu tajemnicy bankowej w tożsamym akcie, prawodawca ograniczył 

szereg wątpliwości związanych z ich wzajemnymi relacjami. Pozwala to m.in. na 

traktowanie przedmiotowego obowiązku jako lex specialis w stosunku do 

szczególnego zobowiązania dotyczącego zachowania tajemnicy bankowej. Taka 

kwalifikacja wydaje się wyłączać informacje objęte tajemnicą bankową spod 

omawianego, a zabezpieczonego sankcją karną obowiązku zawiadomienia  

o niektórych przestępstwach. 

                                                           
63 Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Kraków 2005, s. 708. 
64 A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, s. 467, Kosiński, Komentarz do art. 106a, [w:] H. 

Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013 r., s. 383. 
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Choć powyższe uwagi wydają się prima facie uzasadniać możliwość 

odstąpienia przez pracownika banku z obowiązku zachowania tajemnicy 

bankowej w sytuacjach opisanych w art. 106a ust. 1 Prawa bankowego, to jednak 

również taka kwalifikacja wydaje się nie być uzasadniona. Na gruncie 

powyższego przepisu swoiste uprawnienie do przełamania tajemnicy bankowej, 

uzyskał bowiem jedynie bank. W konsekwencji uprawnionym do złożenia 

odpowiedniego zawiadomienia wydają się być jedynie jego organy, względnie 

upoważnieni kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych65. 

Jednocześnie skoro prawodawca różnicuje na gruncie Prawa bankowego kategorię 

banku i pracownika banku - o czym świadczy wspominane już ich oddzielne 

wymienienie w art. 104 ust. 1 Prawa bankowego - to niedopuszczalnym jest 

rozszerzająca wykładania tak zarysowanego wyjątku, zwłaszcza iż ku pozostaniu 

przy językowych jej rezultatach skłaniają także argumenty natury celowościowej. 

Zwrócić bowiem należy uwagę, iż ograniczenie przedmiotowego uprawnienia 

wyłącznie do „banku” pozwoliło zabezpieczyć jego klientów przed 

nieuzasadnionymi sytuacjami naruszenia ich prywatności. Bank, jako wysoce 

wyspecjalizowany podmiot gospodarczy posiada bowiem znacznie szerszy 

katalog instrumentów pozwalających na dokonanie właściwej weryfikacji 

prawdopodobieństwa wykorzystywania działalności banku do celów 

przestępczych niż szeregowy pracownik banku. Dlatego też również w tym 

przypadku wydaje się, iż pracownik banku nie może powołać się na zarysowany 

obowiązek celem uchylenia się od tajemnicy bankowej. 

 

Wnioski 

Zaprezentowane rozważania, choć z natury swej często ogólnikowe i znacznie 

ograniczone, wyraźnie obrazują, iż w aktualnym porządku prawnym brak jest 

podstaw do prawnego usprawiedliwienia zachowania pracownika banku 

skutkującego naruszeniem tajemnicy bankowej. Mimo obciążających go licznych 

obowiązków o charakterze denuncjacyjnym, nie wydaje się bowiem, iż ich 

                                                           
65 Por. M.R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym przestępstwie, Szczecin 2016, s. 91-92. 
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charakterystyka pozwala na przełamanie wypływającej z Prawa bankowego 

powinności.  

Powyższe nie oznacza jednak, iż tajemnica bankowa stanowi w polskim 

porządku prawnym wartość absolutną, gdyż jej przełamanie jest możliwe przez 

podmioty kwalifikowane, w tym zwłaszcza banki. Prawodawca dostrzegając 

bowiem ryzyko nadmiernego wykorzystywania wyjątków od tak zarysowanego 

zobowiązania - skutkujące uznaniem tajemnicy bankowej za instrument jedynie 

iluzorycznie chroniący prywatność klientów jednostek sektora bankowego – 

powierzył pieczę nad jej bezpieczeństwem podmiotom szczególnie 

wyspecjalizowanym w tym zakresie. Niemniej słusznym wydaje się postulowanie 

de lege ferenda dokonania pewnych zmian w aktualnym porządku prawnym. 

Chodzi tu zarówno o wprowadzenie czytelniejszej regulacji dotyczącej 

wzajemnych relacji instytucji tajemnicy bankowej i obowiązków 

denuncjacyjnych, a także stworzenie mechanizmu zabezpieczającego realizację 

normy z art. 106a ust.1 Prawa bankowego, w sytuacjach zaniechań właściwych 

podmiotów. 

 

BANK SECRECY AND THE OBLIGATION OF DENUNCIATION 

 

Summary 

The following article discusses the relation between banking secrecy and 

denouncment's duty. Akcnowledging the wide spectrum of these theme, author of 

the article limit his present considerations on the question about correct 

qualification of bank’s employee behaviour, who broke banking secrecy because 

of the denouncment’s duties. Bearing in mind the position of privacy in polish 

legal system, the author constructs an argument, that bank’s employee can never 

be exempted from the banking secrecy duty.  
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