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TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM  

– WYBRANE ZAGADNIENIA.  

CZĘŚĆ I 

 

Streszczenie 

 

Tajemnica bankowa jest obowiązkiem spoczywającym na bankach i istnieje w 

stosunkach prawnych, które łączą bank z jego klientem. Ze względu na zakres informacji 

jakimi dysponują instytucje bankowe jest ona jednym z elementów, który nadaje bankowi 

przymiot instytucji zaufania publicznego. Ponadto tajemnica bankowa jest elementem prawa 

do prywatności w zakresie informacji dotyczących sytuacji finansowej i gospodarczej 

zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Ochrona ta nie ma jednak charakteru 

bezwzględnego, gdyż ustawodawca w ustawie prawo bankowe1 enumeratywnie wymienił 

podmioty, jednostki organizacyjne i instytucje, którym banki są obowiązane udostępniać 

informacje objęte tajemnicą bankową. Jednym z nich jest prawo sądu do żądania dostępu do 

informacji objętych tajemnicą bankową w toku prowadzonego postępowania cywilnego, co 

ma istotne znaczenie praktyczne i wpływa na rozstrzygnięcie danej sprawy.  
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BANK SECRET IN CIVIL PROCEDURE – SELECTED ISSUES.  

PART I 

Abstract 

Bank secret is an obligation of banks. It exists in legal relationships, which link the 

bank with its client. Due to the scope of information possessed by banking institutions, it is 

one of the elements, which makes the bank a public trust institution. Moreover, bank secret 

constitutes an element of right to privacy when it comes to information pertaining to 

financial and economic situation of either natural and legal persons. This protection, 

however, is not of an absolute character as the legislator in an act of Banking Law2 

enumerated entities, organization units and institutions, to which banks are obliged to 

provide information covered by the bank secrecy. One of them is the right of a court to 

                                                           
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2016, poz. 1988 j. t. ze zm.). 

2 Act of 29 August 1997. Banking Law (Journal of Laws of 2016, item 1988 as amended).  



demand access to information covered by the bank secrecy in the course of the civil 

procedure, which is of crucial practical significance and influences the resolution of the 

given case. 
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