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Wstêp
Ochrona interesu klientów jest w sektorze finansowym jedn¹ z istotniejszych kwestii i wyzwañ ostatnich dekad. Globalizacja rynków oraz
postêp technologiczny skutkuj¹ internacjonalizacj¹ i znacznym wzrostem
liczby transakcji, jak i przyspieszeniem tempa ich realizacji. Powoduje to
z kolei wzrost prawdopodobieñstwa wszelkiego rodzaju nadu¿yæ powodowanych zarówno przez same instytucje finansowe, jak i przez czynniki
zewnêtrzne. Jednym z kluczowych w¹tków w tym zakresie jest szeroko
pojêta ochrona dokumentacji, która winna zabezpieczaæ klientów instytucji finansowych przed utrat¹ œrodków pieniê¿nych oraz innymi konsekwencjami naruszeñ treœci zawartych umów. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿
wiêkszoœæ dokumentacji bêd¹cych podstaw¹ zawieranych transakcji ma
ju¿ formê elektroniczn¹ [Krzy¿kiewicz, 2008, s. 330–332]. To z kolei powoduje szereg nowych ryzyk w³aœciwych dla tego typu noœników informacji. Przyk³adem w tym zakresie mo¿e byæ sektor bankowy, który
w ostatnich latach nara¿ony jest w szczególny sposób na próby ³amania
systemów informatycznych, nieuprawnione i nieautoryzowane próby
dostêpu do rachunków klientów itp. Wspomniane wczeœniej czynniki
globalizacyjne i technologiczne w znacznym stopniu u³atwiaj¹ ró¿nego
rodzaju osobom oraz organizacjom przestêpczym nielegalne pozyskiwanie œrodków. Liczne ataki na systemy informatyczne stanowi¹ ogromne
wyzwanie dla ka¿dego banku zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze kwestie, autor podj¹³ decyzjê o przeprowadzeniu analizy adekwatnoœci wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych
w kontekœcie ochrony interesu klientów. Uwaga skupiona zosta³a na rynku krajowym, a zakres analizy obj¹³ zarówno obecne, jak i historyczne
brzmienia dokumentów formalnoprawnych wi¹¿¹cych rodzime banki
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w wy¿ej wskazanym zakresie. To pozwoli³o na ocenê ewolucji i zmian,
które by³y efektem szybkiego rozwoju sektora bankowego. Ograniczone
ramy artyku³u nie pozwoli³y na kompleksowe opisanie badanych zagadnieñ, niemniej jednak w opracowaniu dokonano syntezy najwa¿niejszych
kwestii, które determinuj¹ w praktyce bankowej wy¿ej wskazane zagadnienie. Przegl¹d i analiza aktów prawnych objê³a dokumenty na poziomie ustaw, rozporz¹dzeñ, jak i aktów tzw. miêkkiego prawa, które na
mocy obowi¹zuj¹cych przepisów mog¹ byæ wydawane przez organ nadzoru. Powy¿sze zagadnienia ujêto w trzech kolejnych rozdzia³ach opisuj¹cych najwa¿niejsze elementy i szczegó³y przeprowadzonych badañ.

1. Ochrona dokumentacji a Prawo bankowe
Pierwszy akt prawny, który poddano analizie pod k¹tem badanych
zagadnieñ, to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Jest to
kluczowy dokument wyznaczaj¹cy zasady funkcjonowania i standardy
systemu bankowego w Polsce, a jednoczeœnie podstawowy akt prawny
wyznaczaj¹cy standardy w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji bankowej. Globalne trendy i postêp technologiczny spowodowa³y, i¿ ustawa zawiera postanowienia, na mocy których
wszelkie oœwiadczenia woli dotycz¹ce czynnoœci bankowych mog¹ byæ
realizowane w postaci elektronicznej. Niemniej jednak mog¹ byæ one sporz¹dzane na informatycznych noœnikach danych, tylko je¿eli dokumenty
bêd¹ w sposób nale¿yty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone. Kluczowym wyzwaniem w tym zakresie jest w³aœciwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji, które mo¿e byæ
realizowane w praktyce przez same banki, ale tak¿e przez spó³ki w ramach grup kapita³owych oraz przez tzw. przedsiêbiorstwa pomocniczych us³ug bankowych. Znamienne jest to, i¿ gdy ustawa zastrzega dla
czynnoœci prawnej formê pisemn¹, to uznaje siê, ¿e czynnoœæ dokonana
w formie elektronicznej spe³nia wymagania formy pisemnej, nawet gdy
forma taka zosta³a zastrze¿ona pod rygorem niewa¿noœci. Ustawodawca
postanowi³ nadto, i¿ sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów (w tym przy zastosowaniu
podpisu elektronicznego) w celu zapewnienia ich bezpieczeñstwa okreœliæ ma Rada Ministrów w drodze odrêbnego rozporz¹dzenia [ustawa,
1997, art. 7 ust. 1–4]. Efektem zapisu ustawowego by³o uchwalenie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad
tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy za-
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stosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporz¹dzanych na elektronicznych noœnikach informacji. G³ównym zadaniem
dokumentu by³o zapewnienie maksymalnego stopnia bezpieczeñstwa
dokumentów bankowych oraz ochrona interesów banków oraz samych
klientów.
Klasyczna, czyli papierowa, forma dokumentów rzecz jasna tak¿e
mo¿e funkcjonowaæ z powodzeniem we wspó³czesnej praktyce bankowej. Potwierdzaj¹ to postanowienia ustawy umo¿liwiaj¹ce bankom wydawanie ich w tej w³aœnie formie posiadaczom rachunków oszczêdnoœciowych, terminowych lokat oszczêdnoœciowych, imiennych ksi¹¿eczek
oszczêdnoœciowych lub innych dokumentów potwierdzaj¹cych zawarcie
umów. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w takim przypadku banki nie s¹ ju¿ zobligowane do wysy³ania ich posiadaczom wyci¹gów bankowych. W razie
ich utraty lub zagubienia dokumenty tego typu podlegaj¹ umorzeniu
zgodnie z postanowieniami odrêbnego rozporz¹dzania Ministra Sprawiedliwoœci [ustawa, 1997, art. 53 ust. 1–4]. Na mocy zapisów ustawy
uchwalone zosta³o rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
27 wrzeœnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów
potwierdzaj¹cych zawarcie umowy rachunku oszczêdnoœciowego oraz
rachunku terminowej lokaty oszczêdnoœciowej.
Stosowne przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego i przepisy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji okreœlaj¹ tryb umarzania utraconych dokumentów zawarcia umów
rachunków oszczêdnoœciowych, oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego lub
terminowych lokat oszczêdnoœciowych w trybie egzekucji s¹dowej lub
administracyjnej [ustawa, 1997, art. 62]. Widaæ wiêc, i¿ ustawodawca
wskaza³ w Prawie bankowym liczne delegacje do innych aktów prawnych, reguluj¹ce szczegó³owe aspekty poszczególnych obszarów aktywnoœci banków.
Kolejn¹ kluczow¹ kwesti¹ dla bezpieczeñstwa klientów jest prawid³owa identyfikacja ich to¿samoœci przed z³o¿eniem oœwiadczenia woli
i dokonaniem transakcji. Ten element reguluje wymóg ustawy nak³adaj¹cy na banki obowi¹zek rzetelnego sprawdzania autentycznoœci i prawid³owoœci formalnej dokumentów bêd¹cych podstaw¹ wyp³aty œrodków, jak i weryfikacji to¿samoœci osób przekazuj¹cych dane zlecenie
[ustawa, 1997, art. 65]. Przedmiotem wielu sporów s¹dowych z bankami
by³y i s¹ nadal nieautoryzowane wyp³aty i inne transakcje przeprowadzane z osobami do tego nieuprawnionymi. Ze wzglêdu na ich charakter
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dok³adne dane na temat liczby i wartoœci sporów nie by³y i nie bêd¹
najprawdopodobniej nigdy (a przynajmniej w najbli¿szej przysz³oœci) dostêpne. Ich ujawnienie stanowi³oby dla banków daleko id¹cy problem
zwi¹zany z utrat¹ lub obni¿eniem reputacji i zaufania klientów co do ich
wiarygodnoœci, co w kontekœcie globalizacji rynków skutkowaæ mog³oby
zmian¹ dostawcy us³ug [Smyczek, 2012, s. 129–133]. Sprawy tego typu s¹
w praktyce na ogó³ rozwi¹zywane polubownie lub w drodze postêpowania cywilnego b¹dŸ w ekstremalnych przypadkach nawet karnego. O ile
dana sprawa jest rozpatrywana na szczeblu postêpowania s¹dowego,
mo¿e trwaæ nawet przez kilka lat, poniewa¿ obie strony sporu na ogó³
posi³kuj¹ siê ró¿nymi argumentami prawnymi i opiniami bieg³ych, co
znacz¹co wyd³u¿a ca³¹ procedurê.
Formaln¹ podstaw¹ do uznania mocy prawnej dokumentów w zakresie czynnoœci bankowych, ustanowionych zabezpieczeñ oraz wpisów
w ksiêgach wieczystych s¹:
– ksiêgi rachunkowe banków,
– sporz¹dzone na ich podstawie wyci¹gi,
– inne oœwiadczenia podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania
oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych banków
i opatrzone pieczêci¹ banku,
– sporz¹dzone w ten sposób pokwitowania odbioru.
Swoistym wyj¹tkiem od regu³y jest ustawowe wy³¹czenie ww. dokumentów z mocy prawnej w postêpowaniu cywilnym. Delegacja ustawowa w zakresie wymogów dotycz¹cych identyfikacji banków w systemie teleinformatycznym, podpisu elektronicznego, korespondencji
elektronicznej oraz bezpieczeñstwa odsy³a do stosownego rozporz¹dzenia Ministra Finansów [ustawa, 1997, art. 65 ust. 1–2]. Powy¿sze zagadnienia wyczerpuj¹ najwa¿niejsze zapisy Prawa bankowego w zakresie
problemu badawczego. W nastêpnych czêœciach analizie poddane zostan¹ kolejne akty prawne.

2. Tworzenie, zabezpieczanie i przechowywanie dokumentacji
a przepisy o rachunkowoœci
W zakresie przepisów o rachunkowoœci analizie poddano dwa podstawowe akty prawne dotycz¹ce wymogów w zakresie tworzenia, zabezpieczania i ustawowego okresu przechowywania dokumentów. Zbadano
zatem stosowne zapisy rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoœci banków oraz ustawy o rachunkowoœci.
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2.1. Wymogi rozporz¹dzenia Ministra Finansów
Jako punkt wyjœcia w zakresie specyfiki rachunkowoœci banków
zweryfikowano zapis § 32 ust. 1–2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci
banków:
„1. Bank przestrzega zasad dotycz¹cych przechowywania i ochrony danych okreœlonych w przepisach art. 71 ustawy i odrêbnych przepisach, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Bank przechowuje dowody ksiêgowe w oryginalnej postaci przez
okres wynikaj¹cy z przepisu art. 74 ustawy (…)”.
Przywo³any powy¿ej § 32 rozporz¹dzenia odnosi siê do art. 71 oraz
74 ustawy o rachunkowoœci, które reguluj¹ szczegó³owo kwestie zwi¹zane z przechowywaniem, zabezpieczaniem, a tak¿e okresem przechowywania dokumentacji. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w tym zakresie banki traktowane s¹ zgodnie z nadrzêdnym przepisem ustawowym na równych
zasadach, tak jak inne podmioty gospodarcze.
Znamienny jest tak¿e kolejny zapis rozporz¹dzenia dotycz¹cy mo¿liwoœci udostêpniania przez banki dokumentów osobom trzecim. W tym
zakresie wymagane jest zachowanie przepisów dotycz¹cych tajemnicy
bankowej lub uzyskanie zgody kierownika jednostki organizacyjnej banku na wgl¹d w dokumenty na miejscu. Dodatkowym wymaganym kryterium jest wydanie pisemnej zgody prezesa zarz¹du banku lub osoby przez niego upowa¿nionej na udostêpnienie dokumentów poza miejscem
prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Warunkiem w tym zakresie jest pozostawienie potwierdzonych „za zgodnoœæ z orygina³em” fotokopii dokumentów i protoko³u zawieraj¹cego ich wykaz [rozporz¹dzenie, 2001,
§ 32 ust. 3]. Autor, przeprowadzaj¹c analizê historyczn¹ aktów prawnych,
stwierdzi³, i¿ analogicznie ww. kwestie ujmowa³y kolejne nowelizacje
rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci banków: z dnia 29 sierpnia 2008 r. oraz 1 paŸdziernika 2010 r.,
œwiadcz¹c o stabilnoœci prawa w tym zakresie, choæ zapisy znajduj¹ siê
w nieco innym fragmencie tekstu [rozporz¹dzenie, 2010, § 49 ust. 1–3].
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, i¿ w bankach lub wyodrêbnionych spó³kach
grup kapita³owych bywa prowadzona dzia³alnoœæ maklerska, która tak¿e
wymaga stosownego zabezpieczania dokumentacji [Krzy¿kiewicz, 2008,
s. 323–326]. W takich przypadkach zastosowanie ma rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoœci domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków,
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w ramach których prowadzona jest dzia³alnoœæ maklerska. W dokumencie tym tak¿e widniej¹ stosowne fragmenty i wymogi dotycz¹ce zabezpieczania dokumentów, niemniej ze wzglêdu na specyfikê nie bêd¹ szerzej
omawiane.
2.2. Wymogi ustawy o rachunkowoœci
Poni¿ej zostan¹ omówione przepisy art. 71 ustawy o rachunkowoœci
do których odnosi siê wspomniany uprzednio § 32 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów reguluj¹cego rachunkowoœæ banków. Nale¿y podkreœliæ, i¿ tak jak w przypadku treœci rozporz¹dzenia zapis ustawy o rachunkowoœci na przestrzeni ostatnich dekad nie zmienia³ siê w sposób
istotny. Ustawodawca równie¿ zachowa³ wiêc w tym zakresie ci¹g³oœæ
przepisów, z wyj¹tkiem drobnej korekty semantycznej wskazanej poni¿ej
(ró¿nice wskazano pogrubion¹ czcionk¹):
„2. Przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera ochrona danych powinna polegaæ na stosowaniu odpornych na zagro¿enia
noœników danych, na doborze stosownych œrodków ochrony zewnêtrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych
zapisanych na informatycznych noœnikach danych (brzmienie obecnie
obowi¹zuj¹ce) / zapisanych na noœnikach komputerowych (brzmienie
pierwotne ustawy)” [ustawa, 1994, art. 71 ust. 2].
Jak widaæ, korekta wyp³ywa³a najprawdopodobniej z kwestii technicznego ujêcia poruszanych kwestii oraz postêpu technologicznego na
przestrzeni ostatnich dekad i nie mia³a wiêkszego wp³ywu na badan¹
kwestiê. Tyle w zakresie zmian historycznych.
Odnosz¹c siê do kwestii zasadniczych, ustawa w pocz¹tkowym fragmencie art. 71 stanowi, i¿ wszelka dokumentacja, ksiêgi rachunkowe,
dowody ksiêgowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz sprawozdania
finansowe zwane s¹ zbiorami. Ustawodawca wymaga, aby zbiory przechowywaæ w sposób nale¿yty, chroni¹c je przed niedozwolonymi zmianami, które w konsekwencji mog¹ przyczyniaæ siê do fa³szowania lub
nieuprawnionych zmian dowodów ksiêgowych. Zabezpieczenia maj¹ na
celu tak¿e unikanie nieupowa¿nionego rozpowszechniania, uszkodzenia
lub zniszczenia zbiorów [ustawa, 1994, art. 71 ust. 1].
W praktyce bankowej ksiêgi rachunkowe oraz transakcje przeprowadzane s¹ ju¿ przy u¿yciu komputerów. W zwi¹zku z tym ochrona
danych winna polegaæ m.in. na stosowaniu odpornych na zagro¿enia
noœników danych, które zabezpiecz¹ je przed zniszczeniem. Kolejnym
wymaganym elementem jest zapewnienie adekwatnych œrodków ochro-
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ny zewnêtrznej, które maj¹ za zadanie zabezpieczenie przed skutkami
zdarzeñ losowych, takich jak: kradzie¿e, zalania, po¿ary itp. W tym celu
wymagane jest systematyczne tworzenie rezerwowych kopii zbiorów
danych zapisanych na noœnikach informatycznych. W praktyce tworzone
s¹ one codziennie i zabezpieczane w miejscach odleg³ych od g³ównej
siedziby danego podmiotu w celu zapewnienia przestrzennej dywersyfikacji ryzyka.
Kolejnym warunkiem, który stawia ustawa o rachunkowoœci, jest
zapewnienie trwa³oœci zapisu informacji, który umo¿liwi przechowywanie zbiorów przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania danego rodzaju ksi¹g rachunkowych i dowodów ksiêgowych (bêdzie
o nim mowa nieco póŸniej). Wszystkie wymogi maj¹ na celu ochronê
wszelkich programów i danych systemu IT w zakresie rachunkowoœci
poprzez stosowanie najwy¿szej jakoœci rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych. Nadrzêdnym zadaniem w tym zakresie jest ochrona przed
nieupowa¿nionym dostêpem lub zniszczeniem spowodowanym zarówno czynnikami wewnêtrznymi, jak i zewnêtrznymi [ustawa, 1994, art. 71
ust. 1].
Nie mniej istotnym z punktu widzenia weryfikacji problemu badawczego jest zapis art. 74 ustawy o rachunkowoœci [ustawa, 1994, art. 74
ust. 2 pkt 1–4]. W tym przypadku autor zbada³ zarówno brzmienie obowi¹zuj¹ce obecnie, jak i historyczne nowelizacje tego aktu prawnego.
W kolejnych nowelizacjach ustawy (a¿ do chwili obecnej) fragment ten
nie uleg³ zmianie w stosunku do brzmienia pierwotnie analizowanego,
z wyj¹tkiem drobnej korekty (wskazanej poni¿ej pogrubion¹ czcionk¹):
„(…) 4) dowody ksiêgowe dotycz¹ce œrodków trwa³ych w budowie
(brzmienie obecnie obowi¹zuj¹ce) / wieloletnich inwestycji rozpoczêtych (brzmienie pierwotne ustawy)” [ustawa, 1994, art. 74 ust. 2 pkt 4].
Jak widaæ, podobnie jak w poprzednim przypadku drobnej korekty
semantycznej w art. 71 ustawy, zmiana nie mia³a ¿adnego wp³ywu na badan¹ w niniejszym opracowaniu kwestiê, wiêc mo¿na j¹ pomin¹æ w dalszych rozwa¿aniach.
Wracaj¹c do meritum sprawy, nale¿y zaznaczyæ, i¿ postanowienia
art. 74 ustawy s¹ rozwiniêciem analizowanego uprzednio art. 71. Zawarto
tam zapisy, na mocy których zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegaj¹ tzw. trwa³emu przechowywaniu. Oznacza to ni mniej, ni
wiêcej, i¿ winny byæ zabezpieczane bezterminowo przez ca³y okres funkcjonowania danego podmiotu i nie obowi¹zuj¹ w tym zakresie ¿adne
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limity czasowe. Odnoœnie do pozosta³ych dokumentów ustawodawca
wyznaczy³ ju¿ œcis³e wymogi przedzia³ów czasowych przechowywania
zbiorów, czego przyk³adem mog¹ byæ ksiêgi rachunkowe, które nale¿y
przechowywaæ przez okres lat piêciu. W praktyce bankowej wiele podmiotów stosuje w swoich procedurach wewnêtrznych okresy przekraczaj¹ce ww. przedzia³ czasowy. Odnoœnie do zbiorów wewnêtrznych,
czyli kart wynagrodzeñ pracowników (b¹dŸ ich odpowiedników), przez
okres wymaganego dostêpu do tych informacji, wynikaj¹cy z przepisów
emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak ni¿ 5 lat.
Istotnym elementem dokumentacji s¹ dowody ksiêgowe dotycz¹ce
wp³ywów ze sprzeda¿y detalicznej, czyli – w przypadku dzia³alnoœci
bankowej – dowody przeprowadzania wszelkiego rodzaju transakcji.
W tym zakresie nale¿y je przechowywaæ do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, ale nie krócej ni¿ do dnia,
w którym rozliczono osoby, którym powierzono sk³adniki aktywów objête dan¹ sprzeda¿¹ detaliczn¹. Mo¿e to oznaczaæ obowi¹zek przechowywania dokumentacji przez wiele lat w przypadku transakcji d³ugoterminowych.
Kolejny wymóg dotyczy dowodów ksiêgowych obejmuj¹cych transakcje po¿yczkowe, kredytowe oraz pozosta³e umowy handlowe, a tak¿e
mniej powszechne w sektorze bankowym œrodki trwa³e w budowie w zakresie roszczeñ dochodzonych w postêpowaniu cywilnym, karnym albo
podatkowym. Tutaj ustawodawca wyznaczy³ okres piêciu lat od pocz¹tku roku nastêpuj¹cego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postêpowanie zosta³y ostatecznie zakoñczone, sp³acone, rozliczone lub przedawnione [ustawa, 1994, art. 74 ust. 2]. Zw³aszcza koñcowy
fragment tego postanowienia jest istotny z punktu widzenia klientów lub
kontrahentów banków, którzy wnieœli przeciwko nim sprawy s¹dowe lub
inne roszczenia. W tym zakresie nie s¹ dostêpne oficjalne statystyki i zestawienia, niemniej jednak z doœwiadczenia zawodowego autora niniejszego opracowania wynika, i¿ w wielu przypadkach okres ten jest b³êdnie
interpretowany zarówno przez podmioty finansowe, jak i klientów. Powodowaæ to mo¿e d³ugoterminowe spory, które niejednokrotnie s¹ weryfikowane na drodze s¹dowej.
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3. Ochrona dokumentacji a wymogi Komisji Nadzoru
Finansowego
Ze wzglêdu na specyfikê sektora bankowego w kontekœcie problemu
badawczego nale¿y uwzglêdniæ równie¿ nie mniej wa¿ne akty tzw. miêkkiego prawa (Rekomendacje), uchwalane przez organ nadzoru na podstawie zapisów ustawy Prawo bankowe [ustawa, 1997, art. 137 ust. 5], które kszta³tuj¹ w praktyce obowi¹zuj¹ce w bankowoœci standardy [Sikorski,
2015, s. 362]. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w praktyce rynkowej banki w bardzo
du¿ym stopniu przestrzegaj¹ „nieobowi¹zkowych” zaleceñ organu nadzoru, który na mocy nadanych mu uprawnieñ mo¿e w bardzo dotkliwy
sposób ukaraæ podmiot niestosuj¹cy siê do rekomendacji. Bodaj ¿aden
z zarz¹dów banków dzia³aj¹cych w Polsce nie przeciwstawi³ siê wprost
w ten sposób formu³owanym zaleceniom. Zarz¹dy staraj¹ siê na ogó³
w mo¿liwie najpe³niejszy sposób realizowaæ tego typu oczekiwania rodzimego nadzorcy. Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego na
oficjalnych spotkaniach na pytania o potencjalne sankcje za nierealizowanie „nieobowi¹zkowych” przecie¿ rekomendacji odpowiadaj¹ najczêœciej, i¿ w takich przypadkach bank musi wykazaæ i skutecznie przekonaæ
organ nadzoru, i¿ jego zalecenia nie s¹ zasadne i w przypadku danego
banku nie mog¹ byæ z jakiegoœ wzglêdu wdro¿one. W niemal wszystkich
przypadkach tego typu proces skoñczy³by siê prawdopodobnie niepowodzeniem. Organ nadzoru realizuje kontrole w instytucjach bankowych,
które koñcz¹ siê tzw. zaleceniami pokontrolnymi. Na ich mocy bank
by³by ju¿ zobligowany do realizacji wskazanych w rekomendacjach czynnoœci. Nadto w praktyce rynkowej cz³onkowie zarz¹dów unikaj¹ konfliktów z organem nadzoru, który na mocy ustawy wyra¿a zgodê m.in. na
objêcie funkcji prezesa lub cz³onka zarz¹du banku. Nikt z urzêduj¹cych
cz³onków zarz¹du nie bêdzie ryzykowa³ konfliktu z nadzorc¹ i podejmowa³ d³ugoterminowego ryzyka niewyra¿enia zgody w przypadku
zmiany miejsca pracy i chêci zasiadania w zarz¹dzie innego banku lub
instytucji finansowej. Powy¿szy wywód ma na celu wskazanie, i¿
z ró¿nych wzglêdów banki przywi¹zuj¹ bardzo du¿¹ wagê do tego typu
aktów prawnych (o tzw. miêkkiej naturze) i w praktyce ich postanowienia
s¹ bardzo skrupulatnie realizowane.
Poni¿ej wyszczególniono g³ówne akty uchwalane przez organ nadzoru, które zawieraj¹ postanowienia w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony
dokumentacji bankowej. Zapisy dotycz¹ce ww. kwestii zawiera³y siê
niejednokrotnie w rekomendacjach i uchwa³ach dotycz¹cych kontroli
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wewnêtrznej oraz zarz¹dzania ryzykiem. Ryzyko w tym przypadku nale¿y rozumieæ tak¿e jako ryzyko i bezpieczeñstwo informatyczne,
poniewa¿ wiêkszoœæ dokumentacji sektora bankowego jest gromadzona
i archiwizowana w³aœnie w tej formie. W ujêciu chronologicznym nale¿y
zaliczyæ do ww. regulacji nastêpuj¹ce dokumenty:
1) Rekomendacja D – dotycz¹ca zarz¹dzania ryzykami towarzysz¹cymi
systemom informatycznym i telekomunikacyjnym u¿ywanym przez
banki, Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru
Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 1997 r.
2) Rekomendacja H – dotycz¹ca kontroli wewnêtrznej w banku, Komisja
Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego,
Narodowy Bank Polski, Warszawa, 1999 r.
3) Rekomendacja D – dotycz¹ca zarz¹dzania ryzykami towarzysz¹cymi
systemom informatycznym i telekomunikacyjnym u¿ywanym przez
banki, Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru
Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2002 r.
4) Rekomendacja H – dotycz¹ca kontroli wewnêtrznej w banku, Komisja
Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego,
Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2002 r.
5) Rekomendacja M – dotycz¹ca zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym
w bankach, Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat
Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2004 r.
6) Uchwa³a Nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca
2007 r. w sprawie szczegó³owych zasad funkcjonowania systemu
zarz¹dzania ryzykiem i systemu kontroli wewnêtrznej oraz szczegó³owych warunków szacowania przez banki kapita³u wewnêtrznego
i dokonywania przegl¹dów procesu szacowania i utrzymywania kapita³u wewnêtrznego.
7) Uchwa³a Nr 383/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegó³owych zasad funkcjonowania systemu
zarz¹dzania ryzykiem i systemu kontroli wewnêtrznej oraz szczegó³owych warunków szacowania przez banki kapita³u wewnêtrznego
i dokonywania przegl¹dów procesu szacowania i utrzymywania kapita³u wewnêtrznego.
8) Rekomendacja H – dotycz¹ca systemu kontroli wewnêtrznej w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2011 r.
9) Uchwa³a Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 paŸdziernika 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad funkcjonowania
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systemu zarz¹dzania ryzykiem i systemu kontroli wewnêtrznej oraz
szczegó³owych warunków szacowania przez banki kapita³u wewnêtrznego i dokonywania przegl¹dów procesu szacowania i utrzymywania kapita³u wewnêtrznego oraz zasad ustalania polityki
zmiennych sk³adników wynagrodzeñ osób zajmuj¹cych stanowiska
kierownicze w banku.
10) Rekomendacja D – dotycz¹ca zarz¹dzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeñstwa œrodowiska teleinformatycznego w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, styczeñ 2013 r.
11) Rekomendacja M – dotycz¹ca zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym
w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, styczeñ 2013 r.
Ka¿dy z ww. dokumentów w nieco inny sposób ujmuje i reguluje
kwestie tworzenia, przechowywania i ochrony dokumentacji bankowej.
Treœæ ich wskazuje, jak rodzimy nadzorca dostosowywa³ wymogi do
zmieniaj¹cego siê rynku i nowych wyzwañ technologicznych. Historyczna obserwacja treœci wszystkich dokumentów ze wzglêdu na ograniczone
ramy niniejszej publikacji mo¿e byæ przeprowadzona w odrêbnym opracowaniu. Niemniej jednak jako przyk³ad niech pos³u¿y Rekomendacja D,
która reguluje zarz¹dzanie obszarami ryzyka zwi¹zanymi ze stosowaniem technologii informacyjnej i bezpieczeñstwa œrodowiska teleinformatycznego w bankach. Jak wynika z wczeœniejszego zestawienia, dokument by³ publikowany przez organ nadzoru trzykrotnie. Banki zawsze
by³y, s¹ i bêd¹ nara¿one na ryzyko b³êdów i oszustw, ale skala i szybkoœæ,
z jak¹ mog¹ one wystêpowaæ, zwiêksza siê wraz ze wzrostem skali przep³ywu œrodków pieniê¿nych na rynkach globalnych. Rodzaje ryzyk wystêpuj¹ce w systemach informatycznych i w bankowoœci elektronicznej s¹
szersze ni¿ w ukszta³towanych wczeœniej strukturach bankowych opartych na systemach klasycznych (na papierowej ewidencji danych). W porównaniu z systemami wczeœniejszymi w systemie elektronicznego przetwarzania danych szczególne ryzyko rodzi mo¿liwoœæ bezprawnego
ujawnienia, modyfikacji lub usuniêcia znacznej iloœci informacji. Mo¿liwe
jest to do zrealizowania w bardziej dogodny i metodologicznie dostêpny
sposób (np. kopie na noœnikach danych) bez pozostawienia œladów nieautoryzowanego dostêpu.
Szczególnej uwagi wymaga tak¿e zagadnienie zapewnienia w³aœciwej i bezpiecznej dostêpnoœci do tego typu systemów. Zarz¹dzanie ryzykiem towarzysz¹cym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym
w rekomendacji zosta³o podzielone na cztery ogólne zagadnienia: rola
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kierownictwa banku w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem systemów informatycznych, mechanizmy kontroli bezpieczeñstwa, zarz¹dzanie ryzykami oraz audyt informatyczny i nadzór. Jeden z kluczowych elementów
rekomendacji dotyczy procedur postêpowania i ostro¿noœci w zakresie
dostêpu do systemów bankowych w celu unikniêcia nadu¿yæ w zakresie
potwierdzania to¿samoœci klientów. Komisja rekomenduje, aby bazy danych dotycz¹ce to¿samoœci, zapewniaj¹ce dostêp do rachunków, by³y
nale¿ycie chronione przed wszelkimi manipulacjami oraz korupcj¹.
Wskazuje siê tym samym tak¿e na czynniki wewnêtrzne, czyli mo¿liwe
nadu¿ycia uprawnieñ przez pracowników banków. Wszelkie próby
manipulacji winny byæ systemowo wykrywalne, a nadto powinny istnieæ
tzw. œcie¿ki audytu umo¿liwiaj¹ce udokumentowanie wszelkich takiego
rodzaju prób. Powy¿sze mechanizmy powinny umo¿liwiaæ identyfikacjê
ka¿dego przypadku dodania, usuniêcia lub zmiany danych poprzez
transparentne mechanizmy autoryzacji [Rekomendacja D, 2002, s. 21, 24].
Rekomendacja wskazuje, i¿ nikt z pracowników lub wspó³pracowników banku nie powinien mieæ uprawnieñ lub przywilejów dostêpu do
baz danych bez nale¿ytej autoryzacji, nawet w przypadku tzw. administratorów systemów. W tym zakresie wskazano na obowi¹zek bardziej
surowych wewnêtrznych mechanizmów kontroli oraz podzia³u obowi¹zków w zespo³ach administratorów. Dodatkowym elementem s¹ postulaty w zakresie mechanizmów uodpornienia baz danych na manipulacje
dziêki procesowi sta³ego ich monitorowania. Jednym z mechanizmów
zabezpieczaj¹cych a zarazem umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê niepo¿¹danych zjawisk w powy¿szym zakresie jest obowi¹zek tworzenia w bankach komórek kontroli wewnêtrznej odpowiedzialnych m.in. za audyty
systemów informatycznych. W tym zakresie wymagane s¹ wszelkiego
rodzaju pisemne procedury zabezpieczania i zarz¹dzania bezpieczeñstwem systemów IT oraz innych aktywnoœci banków. Maj¹ one zapewniæ
ci¹g³oœæ i bezpieczeñstwo funkcjonowania ka¿dego z elementów systemu, jak i umo¿liwiaæ retrospektywne analizy, których zadaniem jest
identyfikacja nadu¿yæ na wszystkich szczeblach dzia³alnoœci danego podmiotu [Rekomendacja D, 2002, s. 21, 24]. Pozosta³e elementy rekomendacji
równie¿ podporz¹dkowane s¹ jednemu celowi nadrzêdnemu – zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeñstwa systemów oraz ewidencjonowanej w nich dokumentacji bêd¹cej podstaw¹ przeprowadzanych
transakcji bankowych.

Analiza wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania…

35

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, i¿ specyfika pojêcia „dokumentacja bankowa” w ostatnich dekadach znacznie ewoluowa³a i obejmuje obecnie przede wszystkim dokumenty w formie elektronicznej. Ze wzglêdu na skalê funkcjonowania, wzrost liczby i tempa
transakcji oraz globalizacjê rynków klasyczna, papierowa forma dokumentowania transakcji by³aby nieefektywna, a wrêcz uniemo¿liwia³aby
sprawn¹ ich realizacjê [Zawadzka, 2003, s. 421–428]. To z kolei skutkuje
pojawieniem siê szeregu nowych ryzyk w³aœciwych dla elektronicznej
formy ewidencjonowania i realizowania transakcji bankowych. Wyzwania w tym zakresie wzrastaj¹ wraz z rozwojem rynku, a tym samym banki
musz¹ im sprostaæ, tak aby nie zagrozi³y p³ynnemu funkcjonowaniu
pojedynczych podmiotów oraz ca³ego systemu finansowego.
Podstaw¹ w tym zakresie s¹ analizowane w niniejszym opracowaniu
regulacje i ich ewolucja. W rodzimym systemie bankowym regulacje dotycz¹ce tworzenia, przechowywania i ochrony dokumentacji funkcjonuj¹
na kilku p³aszczyznach. Tym samym w pierwszej kolejnoœci uwaga skupiona zosta³a na analizie g³ównego aktu prawnego reguluj¹cego sektor,
czyli ustawie Prawo bankowe, gdzie zawarto g³ówne zasady dotycz¹ce
tego zakresu dzia³alnoœci bankowej. Badanie wykaza³o, i¿ ustawa ta wyznacza jedynie ogólne ramy i obowi¹zki banków dotycz¹ce gromadzenia
i ochrony dokumentacji, a szczegó³owe kwestie delegowane s¹ do innych
aktów prawnych w formie rozporz¹dzeñ. Nastêpnie badaniu poddano
przepisy dotycz¹ce rachunkowoœci banków. W tym zakresie skonfrontowano stosowne rozporz¹dzenie Ministra Finansów reguluj¹ce ten obszar
aktywnoœci banków, które w kwestiach kluczowych wskazuje szereg
wymogów zdefiniowanych szczegó³owo w nadrzêdnym akcie prawnym,
czyli ustawie o rachunkowoœci. Tak wiêc banki w kluczowych kwestiach
dotycz¹cych gromadzenia, przechowywania i ochrony dokumentacji
traktowane s¹ podobnie jak inne podmioty gospodarcze. Przyk³adem
mo¿e byæ tutaj ustawowy obowi¹zek dotycz¹cy terminów przechowywania zbiorów w zale¿noœci od ich specyfiki i rodzajów. Na tym tle szczególne znaczenie maj¹ najbardziej szczegó³owe wymogi, które zawarte s¹
w rekomendacjach wydawanych przez Komisjê Nadzoru Finansowego.
Ze swej natury organ nadzoru na mocy przys³uguj¹cych mu uprawnieñ
wskazanych w ustawie Prawo bankowe mo¿e wskazywaæ i sugerowaæ
rozwi¹zania, które skutkowaæ maj¹ maksymalizacj¹ bezpieczeñstwa
i ochron¹ interesów banków oraz klientów. KNF wykazywa³ w tym
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zakresie du¿¹ aktywnoœæ, uchwalaj¹c na przestrzeni ostatnich lat rekomendacje dotycz¹ce ró¿nych obszarów aktywnoœci banków oraz dokonuj¹c ich kolejnych nowelizacji. Zw³aszcza ten ostatni aspekt pokazuje, jak
szybko postêp technologiczny i rozwój rynków globalnych skutkuje powstawaniem nowych ryzyk i zagro¿eñ, które winny byæ nale¿ycie identyfikowane i antycypowane.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania wynikaj¹ce z podjêtych badañ, nale¿y
stwierdziæ, i¿ rodzimy system bankowy posiada nale¿yte podstawy regulacyjne w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji. Winny one skutkowaæ w praktyce nale¿yt¹ ochron¹ i zabezpieczeniem interesu klientów. Niemniej jednak podstawy formalnoprawne
i zapisy zawarte w poszczególnych dokumentach s¹ jedynie wskazaniami
i wytycznymi, które winny byæ przestrzegane i realizowane przez poszczególne podmioty. Nowe wyzwania technologiczne, wzrost konkurencji oraz wspomniana wczeœniej globalizacja stawiaj¹ w tym zakresie
coraz wy¿sze wymagania [Garczyñski, 2003, s. 88–89]. To z kolei skutkuje
systematycznym wzrostem kosztów ponoszonych przez banki na rozwój
systemów oraz ich zabezpieczanie. Ten element jednak bêdzie ju¿ immanentn¹ cech¹ towarzysz¹c¹ bankom oraz innym instytucjom finansowym
w przysz³oœci. Nale¿y domniemywaæ tym samym, i¿ nowe wyzwania
w tym zakresie skutkowaæ bêd¹ kolejnymi nowelizacjami i zmianami
w treœci regulacji dotycz¹cych omawianej w niniejszym opracowaniu
kwestii tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji
bankowej.
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Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest analiza adekwatnoœci wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych w kontekœcie ochrony interesu klientów. Uwaga skupiona zosta³a na
rynku krajowym, a zakres analizy obj¹³ zarówno obecne, jak i historyczne
brzmienia dokumentów formalnoprawnych wi¹¿¹cych rodzime banki w wy¿ej
wskazanym zakresie. Regulacje dotycz¹ce tworzenia, przechowywania i ochrony
dokumentacji funkcjonuj¹ na kilku p³aszczyznach. Analizie poddano zapisy
ustawy Prawo bankowe, w której zawarto pryncypia dotycz¹ce tego zakresu
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dzia³alnoœci bankowej. Nastêpnie badaniu poddano przepisy dotycz¹ce rachunkowoœci banków. W tym zakresie skonfrontowano stosowne rozporz¹dzenie Ministra Finansów reguluj¹ce ten obszar aktywnoœci banków, które w kwestiach
kluczowych wskazuje szereg wymogów zdefiniowanych szczegó³owo w nadrzêdnym akcie prawnym, czyli ustawie o rachunkowoœci. Na tym tle szczególne
znaczenie maj¹ najbardziej szczegó³owe wymogi, które zawarte s¹ w rekomendacjach wydawanych przez Komisjê Nadzoru Finansowego. Zapisy aktów prawnych i ich zmiany pokazuj¹, jak szybko postêp technologiczny i rozwój rynków
globalnych skutkuje powstawaniem nowych ryzyk i zagro¿eñ, które winny byæ
nale¿ycie identyfikowane i antycypowane. Powy¿sze zagadnienia ujêto w trzech
kolejnych czêœciach artyku³u opisuj¹cych najwa¿niejsze elementy i szczegó³y
przeprowadzonych badañ.
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Requirements and regulations’ analysis for creation, storage and bank
documents protection in the context of customers’ interest (Summary)
The aim of this study is to analyze the adequacy of requirements and re-regulation for creation, storage and bank documents protection in the context of
customers’ interest. The scope of the analysis took both current and historical
versions of formal and legal documents. Regulations concerning for creation,
storage and bank documents protection operate on several levels. We analyzed
the provisions of the Banking Law, which contains the main principles concerning the banking activities. Then the study were subjected provisions concerning
bank accounting rules: the Minister of Finance act and the Accounting Act. Very
important are the most specific requirements of recommendations issued by the
Financial Supervision Commission. These issues included in the next three parts
describe the most important elements and details of the analysis.
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