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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. sposobu tworzenia, utrwalania, 

przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami 

bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych 

 

Korzystając z możliwości zabrania głosu w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów 

konsultacji, PIIT pragnie przekazać poniżej swoje uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia: 

Uwaga 1 
  
Zamiast definiowania pojęcia podpisu elektronicznego proponuje się odwołanie do już zdefiniowanych 
pojęć w Rozporządzeniu 910/2014 tzw. eIDAS 
  
Propozycja: 
 
§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny albo inny 
zaawansowany podpis elektroniczny zdefiniowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 
1999/93/WE 
zgodny z umową stron, a w przypadku dokumentów wewnętrznych banku, zgodny z jego przepisami 
wewnętrznymi; 
 

Uwaga 2 
 
Proponuje się dodać definicję mechanizmu pieczęci elektronicznej, która już obecnie jest stosowana i 
wskazywana m.in. przez ZBP jako element mogący zapewnić cechy trwałego nośnika zapewniająca w 
swojej definicji autentyczność pochodzenia i integralność danych 
  
1) pieczęć elektroniczna – należy przez to rozumieć kwalifikowaną pieczęć elektroniczną albo inną 
zaawansowaną pieczęć elektroniczną zdefiniowaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 
1999/93/WE 
zgodną z umową stron, a w przypadku dokumentów wewnętrznych banku, zgodną z jego przepisami 
wewnętrznymi; 
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Uwaga 3 

W § 4 proponujemy dodanie mechanizmu pieczęci elektronicznej: 
 
§ 4. Utworzenie i utrwalenie dokumentu następuje przez zapisanie w dokumencie danych związanych 
z jedną lub wieloma czynnościami bankowymi oraz jego opatrzenie podpisem 
elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną 
 
Uwaga 4 
  
W § 6 pkt 1 należy dodać mechanizm pieczęci elektronicznej 
  
1. Dokument przechowuje się w sposób zapewniający jego integralność oraz możliwość odczytywania 
zawartych w nim danych przez cały okres jego przechowywania i weryfikacji podpisu 
elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, którym/ą dokument został opatrzony. 
  
Uwaga 5 

Propozycja  uzupełnienia do uzasadnienia Rozporządzenia, że umowa zawierana przez bank z 
klientem banku (fragment „zgodnie z umową stron”) może przybrać dowolną formę czynności 
prawnych, a nie tylko formę pisemną, aby rozwiać w tym zakresie wątpliwości pojawiające w 
obecnym stanie prawnym. 
 


