
Uchwała Nr 2812011

Zarządu Związku Banków Polskich

z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia „Rekomendacji Rady Prawa Bankowego
w sprawie niektórych problemów interpretacyjnych związanych

z nowelizacją Prawa bankowego w zakrasie outsourcingu”

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Banków Polskich, uchwała się co
następuje:

Zatwierdza się „Rekomendację Rady Prawa Bankowego w sprawie niektórych
problemów interpretacyjnych związanych z nowelizacją Prawa bankowego w
zakresie outsourcingu~, stanowiącą załącznik do uchwały.

Postanawia się przesłać Rekomendację, o której mowa w ~ 1, do banków - członków
Związku celem jej wykorzystania w bieżącej działalności tych banków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Prezes Związku
Krzysztof Pietraszkiewicz

Wiceprezes Związku
Jerzy Bańka

Wiceprezes Związku
Mieczysław Groszek
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Warszawa, 25.10.2011 r.

Rekomendacja Rady Prawa Bankowęno
w sprąwie niektórych oroblemów interoretacyjnych zwigzanych z nowelizacJa Prawa

bankowego w zakresie outsourcinuu

1. Jak rozumieć jednorazowość, o której mowa w art. 6a ust. „7 pkt 2 przy tzw.
podoutsourcingu awaryjnym?

Znajdujące się w art. 6a ust. 7 pkt 2 określenie,jednorazowo” nie powinno prowadzić do
wniosku, że pierwotny insourcer nie będzie mógł w przypadku ponownego wystąpienia
awarii lub innego zdarzenia spowodowanych siłę wyższą skorzystać z usług tego samego
przedsiębiorcy.

Opierając się jedynie na wykładni językowej tego przepisu stwierdzić należy, że mogłaby
ona sugerować wniosek, że ustawodawca przewidział możliwość jedynie jednokrotnego
powierzenia wykonywania czynności objętych umowę outsourcingową przez pierwomego
incourcera innemu przedsiębiorcy. Wydaje się jednak, że taki wniosek nie jest uzasadniony
wykładnią celowościową. Prowadziłoby to bowiem do skutku, w którym wystąpienie awarii
spowodowanej siłę wyższą oznaczałoby w rezultacie konieczność tworzenia nowego planu
awaryjnego na wypadek kolejnej awarii. Przy skomplikowanych procesach znalezienie
dostawcy oraz ustalenie z nim w pełni operacyjnego procesu działania moż~ trwać bardzo
długo i w tym czasie bank i przedsiębiorca byliby narażeni na zarzut ze strony KNF, że nie
posiadają planów działania zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w
zakresie objętym umową (art. óc ust I pkt 1 prawa bankowego). Wżględy racjonalności
przemawiają ponadto za dalszym. wykorzystaniem sprawdzonego już podinsourcera
awaiyjnego. który został pozytywnie zweryflkowany w przypadku braku możliwości
samodzielnego ~ykoriania czynności przed insourcera w sytuacji wystąpienia siły wyższej. Z.
drugiej strony nie sposób doszukać si.ę (również brak jakiejkolwiek wskazówki w tym
zakresie w uzasadnieniu do projektu ustawy) jakie cele byłyby realizowane przy zaiożenhą, że
danemu przedsiębiorcy możnajedynie raz powierzyć wykonywanie tych czynności.
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Jeżeli przyjąć, że nie chodziło ustawodawcy o jednokrotne powierzenie czynności danemu
przedsiębiorcy, to przyjąĆ należy, że z przepisu art 6a ust 7 pkt 2 wyniku, że powierzenie
może nastąpić:

(i) jedynie w przypadku wystąpienia niemożliwości świadczenia uslug przez
pierwotnego insourcera na skutek siły wyższej, oraz

(iD na czas niezbędny do usunięcia przyczyn uniemożliwiającyćh wykonywanie
czynności przez pierwotnego incourcera,

(iii) jednorazowo, czyli przy założeniu, że na czas niezbędny do usunięcia skutk6w
awarii lub innego zdarzenia, w czasie to którym insourcer nie może wykonywać
ich samodzielnk.

2. Czy awarie systemu teleinformatycznego można definiować w kategoriach sity
wyższej?

Podoutsorcing awaryjny (art. 6a ust. 7 pkt 2) oznacza możliwość powierzenia innemu
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, w drodze odrębnej umowy wykonywania
powierzonych atu przez bank czynności, jednorazowo, w przypadku gdy w następstwie siły
wyższej nie może wykonywać ich samodzielnie. W związku z powyższym istnieje
konieczność przesądzenia, czy w ramach kategorii sity wyższej istnieje możliwość
kwalifikacji awarii systemów informatycznych, które uzasadniałyby stosowanie regulacji
podoutsourcingu awaryjnego.

Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia siły wyższej, jak i nie wskazuje kryteriów
niezbędnych do oceny zdarzeń jako siły wyższej. Poglądy nauki prezentują dwie skrajne
teorie,. tj.:
1) subiektywną - wjej świetle za siłę wyższą uważa się zjawiska, kt6rym nie można zapobiec
nawet przy dołożeniu należytej staranności; -

2) obiektywną, która za kryterium wyróżniające uznaje kwalifikację samego zdarzenia, a nie
stopieÓ staranności działającego człowieka

W świetle utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z 91V 1952;
CR 962/51,OSN 1954, poz. 2 ; wyrok SN z 7111953 r., I C.60/53, OSN l954,poz.35 i wyrok
SN z 9 VII 1962 r., 1 GR 3 4/62, OSNCP 1963, nr 11 poz. 262) oraz poglądów doktryny (por.
G.. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania, t. 1, Warszawa
2002, s. 371). siłą wyższą jest zdarzenie:

a) zewnętrzne, a więc mające swe źródło poza urządzeniem, z którego funkcjonowaniem
związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza;
b) niemożliwe do przewidzenia, przy czym dotyczy to małego stopnia prawdopodobieństwa
jego pojawienia się w określonej sytuacji, i to w świetle obiektywnej oceny wydarzeń;
c) niemożliwe do zapobieżenia nie tyle temu zjawisku, ile sżkodliwym jego następstwom przy
zastosowaniu współczesnej techniki.
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Biorąc pod uwagę zarówno intencję ustawodawcy, który w uzasadnieniu do ustawy
stwierdza,, podoutsourcing byłby dopuszczalny w sytuacji konieczności skorzystania przez
podmiot, któremu bank powierzył wykonywanie czynności (pierwotny insourcer), z planu
awaryjnego — gdy wskutek wystąpienia siły wyższej nie byłby on w stanie wykonywać
powierzonych czynności samodzielnie funkcji banku, nawet w sytuacji kryzysowej”, oraz
powyższe przesłanki stwierdzić należy, iż awaria systemu IT może być definiowana jako
przypadek siły wyższej, wtedy gdy można ją określić jako niemożliwą do przewidzenia, zaś
Jej szkodliwe następstwa są niemożliwe do zapobieżenia i może być spowodowana przez
zdarzenie zewnętrzne (w świetle rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego zdarzeniem
zewnętrznym o charakterze nieprzewidywalnym może być awaria zasobów zewnętrznych np.
zakłócenia dostaw energii elektrycznej).

Innymi słowy nie każda awaria systemu IT będzie uzasadniała zastosowanie instytucji
podoutsourcingu awaryjnego, co oznaęza konieczność każdorazowego przesądzenia przez
bank czy mamy do czynienia z awarią o charakterze krytycznym, której nie można było
przewidzieć i której nie można było zapobiec, jej szkodliwe następstwa poWOdują
unieruchomienie możliwości wykonywania części lub całości czynności operacyjnyćh w
banku, a dotychczasowy insourcer nie może wykonywać samodzielnie czynności
zmierzających do niezwłocznego przywrócenia sprawności systemu.

Przedmiotowa kwestia awarii w kontekście siły wyższej została także podniesiona w
stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który w piśmie z dnia 10 sierpnia 2011 r,
(sygn. akt DPP/024/550/Q1 1iAO), skierowanym do Ministerstwa Finansów stwierdzi!: „Bez
wątpienia awaria systemu informatycznego może być rozpatrywana jako przypadek siły
wyższej”.
Oceniając możliwość klasyfikacji danej awarii w kontekście siły wyższej pamiętać należy
również o kwestii odpowieąziainości przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego wobec
banku za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, o której mowa w art. Cia ust I i 7, której to odpowiedzialności zgodnie z art. 6b ust. 1
nie można wyłączyć ani ograniczyć, a która może doznawać ograniczeń w odniesieniu do
pierwotnego insourcera w przypadku klasyfikacji wystąpienia siły wyższej.

3. Czy w ramach obowiązku ewidencyjnego umów podoutsoureingowycb istnieje
konieczność przechowywania umowy?

Art. 6c ust. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz
ustawy o kredycie konsumenckim (dalej „Ustawa”) nakłada na banki obowiązek prowadzenia
ewidencji umów, o których mowa wikt. 6a ust. 1 i 7 Ustawy w zakresie określonym w tym
przepisie, Zakres danych gromadzonych w ramach takiej ewidencji obejmuje co najmniej: (1)
dane identyfikujące przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, z którymi zostały
zawarte umowy powierzające wykonywanie czynności (2) zakres powierzonych czynności i
miejsce ich wykonywania oraz (3) okres obowiązywania umowy. Literalne brzmienie tego
przepisu nie pozostawia wątpliwości, że banki zobowiązane są do gromadzenia informacji w
takim minimalnym: zakresie zarówno o podmiotach będących bezpośrednim insourcerem
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czynności powierzanych przez bank, ale również o podmiotach, którym wykonywanie
czynności zostało powierzone w drodze podoutsourcizigu. Należy jednak mieć na uwadze, że
KNF w ramach nadzoru nad świadczeniem usług bankowych z wykorzystaniem konstrukcji
outsourcingu I podoutsourcingu, może żądać wszelkich dokumentów I informacji
niezbędnych do realizacji czynności powierzanych przez bank. Przykładowy, otwarty katalog
tęrawnień KNP w zakresie tego nadzoru zawarty jest w Art óc ust. 4 Ustawy, Zgodnie z tym
przepisem, KNF w szczególności, może żądać od Banku przedstawienia kopii umowy, o
której mowa w Art óa ust 1 lub 7 (Art. 6c ust4 pkt. 1% a więc zarówno kopii umowy
łączącej bank z bezpośrednim insourcereni, jak również kopii odrębnej umowy łączącej
bezpośredniego insourcera banku z podoutsourcerern. W związku z powyższym,
rekomendowane jest, aby w umowie z bezpośrednim insourcerem, batik zapewnił sobie prawo
do otrzymania od bezpośredniego insourcera kopii umowy łączącej go z podoutsourcerem.

4. Jakie dokumenty należy zalęczy~ w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na
zawarcie umowy podoutsourcingu z przedsiębiorcą zagranicznym nie
posiadającym siedziby na terytorium państwa eżlonkowskiego?

W przypadku outsourcingu zagranicznego, wykaz dokumentów, które należy dołączyć do
wniosku o wydanie zezwolenia określony jest w Art. ód ust. 2 Ustawy. Powołany przepis
stanowi, że do wniosku o udzielenie zezwolenia na powierzenie wykonywania czynności
przedsiębiorcy zagranicznemu nie mającemu miejsca stałego zamieszkania lub nie
posiad jącemu siedziby na terytorium państwa członkowskiego UE lub, gdy zgodnie z
umową powierzone czynności będą wykonywane poza tym terytorium, przepisy art óa ust 5
i art. 33 Ustawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych dla
umów podoutsourcingowych.

Zgodnie z Art. 6d ust. 3 pkt I Ustawy, w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania
określonych w umowie z bankiem czynności służących realizacji głównego świadczenia
wynikającego z umowy (tzw. podoutsourcing zwykły, zwany również w uzasadnieniu do
ustawy pomocniczym - art. 6a ust. 7 pkt. 1), do wniosku o wydanie zezwolenia batik załącza:
(1) dokumenty dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy zewnętrznego, który ma
wykonywać powierzone czynności (podoutsourcera) (2) plany działaniazapewniające ciągłe I
niezakłócone prowadzanie działalności w zakresie objętym umową, uwzględniające
powierzenie czynności podoutsourcerowi oraz (3) opis rozwiązań technicznych i
organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych
czynności, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej w zakresie dotyczącym
wykonywania czynności przez podoutsourcera,

Zgodnie z Art. ód ust. 3 pkt 2 Ustawy, w przypadku zamiaru jednorazowego powierzenia
wykonywania czynności, gdy wskutek wystąpienia siły wyższej pierwotny insourcer nie jest
w stanie wykonywać powierzonych czynności samodzielnie, na czas niezbędny do usunięcia
przyczyn uniemożliwiających wykonywanie tych czynności (tzw. podoutsourcing awaryjny -

art. 6a ust 7 pkt.2), do wniosku o wydanie zezwolenia bank załącza (1) dokumenty dotyczące
działalności gospodarczej przedsiębiorcy zewnętrznego, który ma wykonywać powierzone
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czynności (podoutsourcera) oraz (2) opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, w
szczególności ochronę tajemnicy prawnie ćhronionej w zakresie dotyczącym wykonywania
czynności przez podoutsourcera.

W obu przypadkach podoutsourcingu (zwykłego i awaryjnego), bank dodatkowo dołącza
opis zasad zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem wykonywania czynności.

Reasumując, dokumenty, które bank powinien załączyĆ do wniosku o udzielenie
zezwolenia na zawarcie umowy podoutsourcingu z przedsiębiorcą zagranicznym nie
posiadającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego okreśia Art. 6a ust. 5, w
zakresie określonym w Art. ód ust 3 pkt 1 i 2, przy czym szczegółowy wykaz dokumentów, o
których mowa w Art 6a ust5 pkt 1, zostanie określony w drodze uchwały KNF, która
zostanie wydana w oparciu o delegację zawartą w znowelizowanym Art 137 pkt la Ustawy.
Do czasu wydania nowej uchwały, należy stosować się bezpośrednio do przepisów
znowelizowanej ustawy, posługując się posiłkowo stosowaniem wcześniejszej uchwały KNF
nr 379/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r..

5. Jaka powinna być kolejność czynnoścI z zakresie wykonywania obowiązku
zawiadomienia z art 6c ust 2 pkt 1 i obowiązku złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia z art. 6d ust 1?

Zgodnie z art. 6a ust. 7 pkt 2) jeżeli umowa powierzająca wykonywanie czynności, o
których mowa w ust 1, to przewiduje, przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny może
powierzyć innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, w drodze odrębnej
umowy, wykonywanie powierzonych mu przez bank czynności, jednorazowo, w przypadku
gdy w następstwie siły wyższej nie może wykonywać ich samodzielnie (tzw. podoutsourcing
awaryjny).

W związku z powyższym należy ustalić kolejność wykonywania czynności, jeżeli
podoutsourcir~ awaryjny ma być powierzony przedsiębiorcy zagranicznemu. W pierwszej
kolejności stwierdzić należy, że zarówno zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o
treści postanowienia umownego na 14 dni przed zawarciem. urnowy (art. óc ust. 2 pkt l),jak I
wniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie umowy (art. 6d ust. 1) można połączyć w jednym
dokumencie spełniającym rolę zawiadomienia i wniosku.

W przypadku braku połączenia wniosków wykonując obowiązki określone w przepisach
art. 6 a — 6d rekomenduje się, aby w pierwszej kolejności bank zgodnie z art. 6c ust 2 pkt 1
zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o treści postanowienia umownego, które planuje
zawrzeć z przedsiębiorcą zagrąnicznym niernającym miejsca stałego zamieszkania lub
nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego, na co najmniej 14 dni
przed dniem zawarcia urnowy przewidującej możliwość powierzenia wykonywania czynności
lub umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium
państwa członkowskiego.
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W diugiej kolejności należy zgodnie z art ód złożyć wniosek do Komisji Nadzoru
Finansowego o wydanie zezwolenia na zawarcie umowy powierzającej przedsiębiorcy
zagranicznemu niemającemu miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadajęcego siedziby na
terytorium państwa członkowskiego wykonywanie czynności, o których mowa w art. 6a ust I.

Po trzecie, zgodnie z art. óc ust. 2 pkt 2 bank powinien niezwłocznie zawiadomić Komisję
Nadzoru Finansowego o przypadku powierzenia wykonywania powierzonych przez bank
czynności przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego innemu przedsiębiorcy lub
przedsiębiorcy zagranicznemu, jednorazowo, w przypadku gdy w następstwie siły wyższej
nie może ich wykonywać samodzielnie.

6. Jak należy postąpić w przypadku sytuacji gdy przedsiębiorca zagraniczny
zinienla miejsce hyladczenia usług lub swoją siedzibę, czy też miejsce
zamieszkania poza UE i kraje EOG? Czy konieczne jest wydanie zezwolenia?

W związku ze zmianą art. 6d ust. 1 nie istnieje już obowiązek uzyskania zezwolenia na
zawarcie umowy, o której mowa w art 6a ust 1 lub 7, z przedsiębiorcą zagranicznym
majęćym miejsce stałego zamieszkanja lub posiadającym siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego lub~umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane na
terytorium państwa członkowskiego. Powstaje więc pytanie jak należy postępować w
sytuacji, gdy przedsiębiorca zagraniczny zmienia miejsce świadczenia usług lub swoją
siedzibę, czy też miejsce zamieszkania poza państwa członkowskie Unii Europejskiej i kraje
EOG. Zgodnie z treścią art. 6d na dalsze wykonywanie powierzonych mu przez bank
czynności wymagane jest wydanie zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie
można przyjąć naturalnej kontynuacji dotychczasowego wykonywania powierzonych mu
przez bank czynności, gdy świadczenie usług następowało w ramach państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz państw FOG lub przedsiębiorca posiadał tam swoją siedzibę czy też
miejsce stałego zamieszkania, na co w świetle obecnej treści art. 6 d nie jest wymagane
zezwolenie.

Wskazać więc należy, że w sytuacji gdy przedsiębiorca zagraniczny zmienia miejsce
świadczenia usług lub swoją siedzibę, czy też miejsce zamieszkania poza UE i kraje EOG, to
zawarcie:

- umowy~ o której mowa w art. 6a ustl lub 7, z przedsiębiorcą zagranicznym niemającym
miejsca” stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa
członkowskiego lub
- umowy przewidującej, że powierzone czynnaci będą wykonywane poza terytorium
państwa członkówskiego
wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego na wniosek banku w
każdym z wyższej wymienionych przypadków”. W przypadku wszystkich umów
outsourcingowych powinny znaleźć się postanowienia, zgodnie z którymi przeniesienie

~ Stosując zasady logiki prawniczej wskazat należy, że alternatywa dwóch zdań jest prawdziwa, jeśli co
najmniej jedno z nick jest prawdziwe.
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siedziby lub dziahilności poza granice UE, skutkuje obowiązkiem zawiadomienia Banku z
takim wyprzedzeniem, które umożliwi złożenie wniosku do KNF o wyrażenie zgody oraz
zawarcia aneksu w tym zakresie.

74 Kiedy następuje powierzenie wykonania czynności, o którym mowa w art. 6 c ust
2 pkt 2? czy przy zawarciu umowy czy po przystąpieniu do jej wykonania?

Rozpatrując przedmiotowe zagadnienie należy zwrócić uwagę na konstrukcję przepisu
oraz zastosować wykładnię literalną. Ustawodawca stwierdza wprost, iż bank zawiadamia
Komisję Nadzoru Finansowego niezwłocznie o powierzeniu wykonywania czynności o
których mowa w art. 6a ust. 7 pkt 2 czyli powierzonych przez bank jednorazowo, w
przypadku gdy w następstwie siły wyższej nie może wykonywać ich samodzielnie na czas
niezbędny do usunięcia przyczyn uniemożliwiających wykonywanie tych czynności (tzw.
podoutsourcing awaryjny),

Kluczowym zwrotem, który decyduje o treści oraz sensie przepisu jest stwierdzenie
„powierzenie wykonywania”, które należy rozumieć w ten sposób, iż bank zawiadainia
Komisję Nadzoru Finansowego o fakcie realizacji czynności, czyli o realnym i t~ktycznym
wykonywaniu czynności powierzonych przez bank.

Dodatkowo w odniesieniu do outsourcingu Zagranicznego przypomnieć należy, że biorąc
— uwagę całą procedurę, zarówno zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowegoo treści
postanowienia umownego na ~4 dni przed zawarciem umowy (art. 6c ust. 2 pkt 1), jak i
wniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie umowy (art. 6d ust. 1) można połączyć wjednyni
dokumencie spełniającym rolę zawiadomienia i wniosku. W przypadku braku połączenia
wniosków, wykonując obowiązki określone w przepisach art. 6 a — ód rekomenduje się, aby w
pierwszej kolejności bank zawiadomił Komisję Na~izoru Finansowego o treści postanowienia
umownego, które planuje zawrzeć z przedsiębiorcę zagranicznym niemającym miejsca
stałego zamieszkania łub nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego,
na co najmniej 14 dni przed dniem zawarcia umowy przewidującej możliwość powierzenia
wykonywania czynności lub umowy przewidującej, że powierzone czynności będę
wykonywane poza terytorium państwa członkowskiego. *i drugiej kolejności bank składa
wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na zawarcie umowy
powierzającej przedsiębiorcy zagranicznemu niemającemu miejsca stałego zamieszkania lub
nieposiadającego siedziby na terytoriuhi państwa członkowskiego, wykonywanie czynności, o
których mowa w art. 6a ust. 1.

Komisja Nadzoru Finansowego znając treść postanowienia umownego, o którym mowa
powyżej oraz wydając zezwolenie zna już podmiot, któremu bank powierzył wykonywanie
czynności, więc zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, bank powinien niezwłocznie
zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o powierzeniu wykonywania czynności czyli o
fakcie realizacji czynności.
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8. Sak należy postępować do czasu braku wydania przez KNF uchwały, o której
mowaw art. 137 pktl a?

Do czasu wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały, o której mowa w
art 137 pkt 1 a, określającej dokumenty, o których mowa w art. 6a ust 5 pkt 1, czyli
dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie innych
czynności, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego o którym mowa w art. 6a
ust. I pkt 1 lit. m) oraz”dokumenty wymagane do wniosku o wydanie zezwolenia na zawarcie
umowy, o której mowa w art 6a ust I lub 7, z przedsiębiorcą zagranicznym niemającym
miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa
członkowskiego lub umowy przewidującej, te powierzone czynności będą wykonywane poza
terytorium państwa członkowskiego, należy stosowaĆ się bezpośrednio do przepisów
znowelizowanej ustawy, posługując się posiłkowo stosowaniem wcześniejszej uchwały KNF
nr 379/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.

W związku z brakiem przepisów intertemporalnych nie można pizyjąć, iż należy
posługiwać się jako podstawą prawną przepisami dawniej obowiązującymi przepisami starej
uchwały.

9. Czy istnieje wymóg formy agencyjnej do umów rozszerzających zakres
wykonywania outsourcingowanycb czynności określonych w art. 6a ust. I pkt I
lit. a4, jeżeli bank uzyska zezwolenie KNF, o którym mowa w art 6a usti pkt I.
lit. m?

Na gruncie brzmienia przepisu art 6 a ust. 2 należy stwierdzić, iż powierzenie przez bank
wykonywania czynności, o których mowa w art. 6 a ust.1 pkt I lit. a-j% następuje na
podstawie umowy agencyjnej, co oznacza, że zgodnie z przepisami ustawy nie istnieje
wymóg zawarcia umowy agencyjnej na powierzenie przez bank wykonywania czynnoścĘo
których mowa w art. 6 a ust. I pkt 1 lit. k.m).

Zgodnie z przepisem art 6a ust.1 lit. m) bank może w drodze umowy powierzyć
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie innych czynności niż
określone w art. 6 a lit. a-l), po uzyskaniu zezwolenia KNF. Wśród czynności, które mogą być
przedmiotem wniosku banku o uzyskanie zezwolenia mogą być również czynności określone
w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit a-k, co do których bank zami.erza rozszerzyć zakres powierzenia.
Przykładowo określony w art. 6a ust. I pkt I lit. c) zakres czynności polegający na zawieraniu
i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych dla mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, bank zamierza rozszerzyć na zawieranie umów kredytów i pożyczek ze
wszystkimi przedsiębiorcami. Wobec powyższego, jeżeli bank uzyska zezwolenie KNF, o
którym mowa w art. 6a ust.1 pkt 1 lit. m), to zgodniez treścią przepisu art.6 a ust. 2 nie ma
konieczności zawierania umowy agencyjnej do umów rozszerzających zakres wykonywania
outsourcingowanych czynności określonych w art óa ust. I pkt I lit. a-k).
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10. Jakie wymogi powinna spełniać „pisemna zgoda” o której mowa w art. 6a ust.7
pkt 1) ustawy? Kiedy (na jakim etapie) może zostać wyrażona przez bank?

Uprawnienie do świadczenia przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego usług
w ramach podoutsourcingu przewidzianego w art. 6a ust 7 pkt 1) jest uwarunkowane
uzyskaniem pisemnej zgody banku na dalsze powierzanie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy
zagranicznemu wykonywania czynności o charakterze pomocniczym określonych w umowie
z insourcerern.

W ml. 6 ust.? pkt 1) ustawa wskazuje obowiązek uzyskania „pisemnej zgody” banku na
dalsze powierzenie czynności w ramach podoutsourcingu, nie regulując w pełni całości
zagadnienia. Również w uzasadnieniu rządowym do nowelizacji ustawy nie ma wskazania jak
należy realizować wym6g „uzyskania pisemnej zgody banku”.

Istotne jest zatem doprecyzowanie wymogów jakie powinny zostać spełnione, aby w
świetle przepisów ustawy można było uznać zgodę banku za skuteczną.

W szczególności należałoby zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. określenie granic czasowych uzyskania pisemnej zgody banku,
2. wskazanie czy pisemna zgoda banku powinna wskazywać zakres czynności o

charakterze pomocniczym służących realizacji głównego świadczenia,
3. wskazanie czy konieczne jest aby pisemna zgoda banku dotyczyła

spersonalizowanego podmiotu.

Ad.l Określenie ~ranic czasowych. uzyskania pisemnej zgody banku

Nie jest konieczne, aby pisemna zgoda banku o której mowa w art. 6a ust7 pkt 1) była
wyrażona jut na etapie podpisywania umowy głównej z insourcerem. Istotne jest aby umowa
z insourcerem przewidywała możliwość dalszego powierzenia innemu przedsiębiorcy lub
przedsiębiorcy zagranicznemu określonych a pr/on czynności ‚„pomocniczych” służących
realizacji świadczenia gł6wnego. Wydaje się zasadnym uznanie, iż bank może wyrazić
pisemną zgodę na dalsze powierzenie spersonalizowanemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy
zagranicznemu zarówno w samej umowie z insourcerem, jak i w formie dodatkowego
oświadczenia złożonego insourcerowi w formie pisemnej już po podpisaniu umowy głównej z
insourcerem, ale przed powierzeniem dalszego świadczenia podinsourcerowi.

Przed decyzją na jakim etapie powierzenia bank powinien wyrazić pisemną zgodę,
należałoby wziąć pod uwagę: charakter przyszłej usiugi powierzonej podwykonawcy,
możliwości ewentualnego wpływu banku na wybór podwykonawcy, ocenić ryzyka związane
z potencjalną możliwością wystąpienia konieczności powierzenia, jak również inne cźjrnniki
mogące uzależniać konieczność powierzenia od decyzji na jakich warunkach powierzenie
nastąpi (np. wysokość kosztów).
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AL2 Czy pisemna zgoda banku powinna wskazywać zakres czynności służących realizacji
~tówne2o świadczenia?

Ustawodawca nie przewiduje możliwości przekazania wykonywania całości
powierzonych czynności podmiotowi trzeciemu. W rzędowym uzasadnieniu występuje
stwierdzenie, że intencję ustawodawcy nie jest tworzenie zamkniętego ustawowego katalogu
czynności wykonywanych w ramach podoutsourcingu. Będą to wszelkie czynności o
charakterze pomocniczym; ~służące realizacji głównego Świadczenia będącego przedmiotem
umowy outsourcingu zwartej z bankiem.

Założenie pozostawienia niedoprecyzowanego zakresu powierzenia w pisemnej
zgodzie banku na dalsze powierzenie może być interpretowane przez nadzorcę jako
powierzenie wykonywania czynności związanych z zarządzanie bankiem, a ponadto może
powodować ryzyko braku precyzyjnego określenia zobowiązań. insourcera oraz
podoutsorcsera, a tym samym zakresu ich odpowiedzialności kontraktowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest zatem przyjęcie, że zakres czynności
służących realizacji głównego świadczenia podlegający powierzeniu powinien być ściśle
zdefiniowany w samej umowie z insourcerem, bez względu moment i formę udzielenia
pisemnej zgody prźcz bank.

Ad.3 Cm konieczne jest aby pisemna zgoda dotyczyła spersonalizowanqo podmiotu?

Można zakładać, że bank wyrazi zgodę na powierzenie czynności o charakterze
pomocniczym podinsourcerowi bez ścisłego określenia podmiotu który ma realizować
przyazle świadczenie. Założenie pozostawienia niespersonalizowanego podmiotu, na który
bank wyraził pisemną zgodę może narażać bank na zarzut nadzorcy powierzenia
wykonywania czynności związanych z zarządzania bankiem,

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w pkt.2 w celu minimalizacji ryzyka
związanego z powierzeniem należałoby przyjęć, że podmiot realizujący usługi w ramach
podoutsorcingu powinien być Ściśle zdefiniowany w pisemnej zgodzie banku wyrażonej bez
względu na moment jej udzielenia.

11. Czy jest dopuszczalny dalszy podoutsourcing oraz tzw. podoutsou.rcing
gwiaździsty?

Analizując kwestię dalszego podoutsourcingu stwierdziĆ należy, że wykładnia literalna
przepisów ustawy w zakresie outsourcingu nie pozwala na stosowanie tzw. dalszego
podoutsourcingu (zwanego również podoutsourcingiem łańcuchowym). Na gruncie art. 6 a
ust. 7, biorąc pod uwagę literalne jego brzmienie należy stwierdzić, iż dalszy podoutsourcing
nie jest możliwy, gdyż przepis stanowi, że jeżeli umowa pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą
lub przedsiębiorcą zagranicznym, o której mowa w art. 6 a ust. 1 to przewiduje, wskazany
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wcześniej przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny może powierzyć innemu
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, w drodze odrębnej umowy, wykonywanie
określonych W umowie zawartej z bankiem czynności służących realizacji głównego
świadczenia wynikającego z tej urnowy, po uzyskaniu pisemnej zgody banku. Treść ww.
przepisu jednoznacznie wskazuje, że powierzenie określonych czynności pomocniczych może
nastąpić tylko w jednej relacji poziomej (jednym łańcuchu podwykonawstwa% czyli bez
dalszej możliwości powierzenia, to znaczy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny
posiadający~ umowę z bankiem (pierwotny insourcer), jeżeli oczywiście jego umowa z
bankiem outsourcującym to przewiduje, może powierzyć innemu przedsiębiorcy lub
przedsiębiorcy zagranicznemu (podinsourcer) wykonywanie określonych w umowie ziwartej
z bankiem czynności służących realizacji głównego świadczenia wynikającego z tej umowy
(czynności pomocnicze). Dodatkowo cały ten proces uwarunkowany jest uzyskaniem
pisemnej zgody banku. Podinsourcer~ nie ma prawa powierzyć tych czynności dalej, ustawa
nie przewiduje takiej możliwości, a ponieważ mamy do czynienia z przepisami bezwzględnie
obowiązującymi i związanymi z ochroną tajemnicy prawnie chronionej, jakakolwiek
wykładnia rozszerzająca w zakresie określonych w umowie zawartej z bankiem ęzynności
służących realizacji głównego świadczenia wynikającego z tej umowy jest wykluczona.

Nie ma natomiast przeszk6d do zawarcia wspomnianej odrębnej umowy pomiędzy
bankiem outsourcujęcyni a przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą zagranicznym, w której
zostałoby wskazane, że przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny (pierwotny insourcer),
może powierzyć innym przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym (kilku
podinsourcerozn) wykonywanie określonych w umowie zawartej z bankiem czynności
służących realizacji gł6wnego świadczenia wynikającego z tej umowy (czynności
pomocnicze). Taki rodzaj podoutsourcingu, zwany również tzw. podoutsourcingiem
gwiaździstym jest dopuszczalny, gdyż każdego podinsourcera łączy relacja bezpośrednio z
pierwotnym insourcerem, co odbywa się na analogicznych zasadach jak w przypadku
outsourcingu gwiaździstego, gdzie każdego insourcera łączy relacja bezpośrednio z bankiem.
Nie można oczywiście w ramach podoutsourcingu gwiaździstego powierzyć kuku czynności,
które łącznie składałyby się na realizację głównego świadczenia wynikającego z umowy.

12. Jak należy rozumieć „w sposób ogólnie dostępny informacje o przedsiębiorcach”
-art. 111 b.

Analizowany przepis dotyczy obowiązku ogłaszania przez bank w sposób ogólnie
dostępny informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa
w art. 6 a ust. 1 i 7, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku albo
innego przedsiębiorcy bib przedsiębiorcy zagranicznego czynności. o kt6rych mowa w tych
przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową oraz obowiązku
nieodpłatnego udostępniania przedmiotowych informacji, na żądanie zainteresowanej osoby,
w miejscu wykonywania czynności.

Ogłoszenie przedmiotowych informacji powinno nastąpić w tiki sposób, aby
przedmiotowe informacje były ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych
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podmiotów. Jedynym kryterium, jakim należy się kierować jest więc ogólna dostępność
informacji. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt, że sposób przekazu nie jest
bezpośrednio determinowany przez ustawodawcę, gdyż katalog możliwości jest szeroki oraz
może zostać obrany dowolnie przez bank powierzający czynności w ramach outsowcingu,
byle tylko spełniał wyżej wymienioną przesłankę, Przykładowo, może to być zamieszczenie
informacji na stronie internetowej oraz udostępnianie wydruku tej iiiformacji w miejscu
wykonywania czynności. W dalszym cięgn jednym ze sposobów udostępniania informacji jest
także możliwość wywieszenia łnformacji w banku. Zastosowanie każdego z tych sposębów,,w
tym także jodynie zamieszczenie informacji na stronie internetowej spełnia obowiązek
informacyjny zart, 111 b.

Przepisy nie wymagają podawania informacji ędrębnie w podziale na na insourcerów i
podinsourcerów. Niezwykle istotnym jest również, aby udostępniane informacje były
aktualizowane na bieżąco oraz odzwierciedlały stan faktyczny.

13. Czy wniosek o udzielenie zezwolenia z art 6d ust 1, dotyczący umowy, o której
mowa w art. 6a ust. 7 dotyczyć ma:
ą) umowy outsourcingowej przewidującej podoutsourcing zagraniczny (jeśli.
przedsiębiorca spoza UE lub usługi wykonywane poza UE), czy też
b) umowy odrębnej, tj. umowy podoutsourcingowcj (między insourcer”em 2

podwykonawcę spoza UE I dot podwykonawstwa poza UE)?
Której urnowy dotyczy wyłączenie z art M ust 3 4 w konsekwencji - odniesieniu do
której umowy I do którego przedsiębiorcy należy z kolei przedkładać pozostałe
dokumenty określone w art. 6a ust.5?

Art. 6d przewiduje obowiązek złożenia przez Bank wniosku dotyczącego wydania
przez KNF zezwolenia na zawarcie umowy outsourcingowej lub podoutsourcingowej w
przypadku gdy insourcer lub jego podinsourcer nie ma stałego miejsca zamieszkania lub
siedziby na terenie UE, bądź jeśli powierzone insourcerowi łub podinsourcerowi czynności
będą wykonywane poza terytorium państwa członkowskiego. Jednocześnie art. 6cl ust. 2
nakazuje do postępowania w sprawie wniosku o uzyskanfe zezwolenia stosować odpowiednio
art. 6a ust 5 i art. 33. Stosowanie przepisu odpowiednio „ a nie wprost, zidciada stosowanie
przepisów z uwzględnieniem celu, dla którego składany jest wniosek - tj. możliwości
wykonywania czynności przez podmiot pozaunijny lub wykonywanie icb poza Unią.
Prowadzi to do konkfuzji, iż wniosek o udzielenie zezwolenia, w przypadku wykonywania
czynności przez podinsourcera, dotyczy możliwości zawarcia umowy podoutsourcingowej.
Oznacza to w konsekwencji obowiązek -załączenia do wniośku dokumentów podinsourcera
wymienionych w art. 6a ust 5 z wyłączeniem projektu umowy podoutsorcingu
„pomocniczego”~, o której mowa w art. óa ust. 7 pkt 1 oraz z wyłączeniem projektu umowy i
pianu awaryjnego, w przypadku urnowy podoutsourcingu „awaryjnego”, o której mowa W

art. 6a ust 7 pkt 2.

2Art 6a ust. 7 mówi o dwóch umowach:
umowa dot. powierzania czynności z art. ba usŁ 1 przewidująca podoutsourclng

- odrębna umowa — > insourcer - podwykonawca
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Powyższa interpretacja oznacza dla banku obowiązek zapewnienia przed zawarciem
umowy outsourcingowej /przed powierzeniem czynności możliwość pozyskania, w
odpowiednim czasie dokumentów, o których mowa w art. 6a ust 5 doi podinsourcera celem
załączenia ich do wniosku o wydanie zezwolenie na zawarcie umowy. Dodatkowo, w
zawieranych przez bank umowach rekomenduje się zawarcie stosownych klauzul
zapewniających bankowi otrzymywanie w przyszłości innych wymaganych ustawowo
dokumentów, informacji i wyjaśnień, których może zażądać KNF.

14. Czy opis zasad zarządzania ryzykiem związanym z powierzaniem czynności
ma każdorazowo dotyczyć danej umowy outsoureingowej „ czy też dostatecznym będzie
opracowanie ogólnych zasady w tym zakresie przyjęte w ramach realizowania
obowiązku, jaki wyniki z art 6c ust I pkt 3, uzupełnione ewentualnie o elementy
specyficzne dla danego przypadku outsourcingu? -

Zgodnie z art. 6c ust. I pkt 3 powierzenie wykonywania czynności warunkowane jest
m.in. uwzględnieniem przez bank w systemie zarządzania ryzykiem - ryzyka związanego z
outsourcingiem i podoutsourcingiem. Na mocy art. óc ust 4 pkt 6) KNF może żądać od
banków przedstawienia zasad zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem i
podoutsourcingiein, a opis tych zasad jest jednym z wymaganych dokumentów, składanych
przy wniosku o udzielenie zezwolenia, c którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit m) oraz art. 6
dust 1.

Obowiązek uwzględniania outsourcingu i podoutsourcingu w systemie zarządzania
ryzykiem operacyjnym wynika ponadto z zaleceń Rekomendacji M (2004rJ, pism GINJ3
kierowanych do banków (w tym. pismo z 27~04.2O06r., znak: NB-BI-I-077-4/06/233), a także
postanowień Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4.10.201 Ir. w
sprawie szczegółowych zasad fUnkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu
kontroli wewnętrznej („.„)„ a do 31 grudnia 2011 r. uchwały nr 383/2008 Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 258/2011, zarządzanie ryzykiem realizowane jest w banku na
podstawie odpowiednich polityk i procedur, opracowanych w formie pisemnej i
zatwierdzonych przez zarząd (* 12 usil Uchwały KNF nr 258/2011). W ramach stosowanych
procedur zarządzaniaryzykiem, w zakresie ryzyka operacyjnego, banki winy zatem
wprowadzić m.in. także i zasady zarządzania ryzykiem powierzania wykonywania czynności
podmiotom zewnętrznym (~ 13 pkt 8 lit. d)Uchwały KNF nr 25812011)4

Biorąc pod uwagę powyższe wymogi, dotychczasową praktykę, a także opierając się na
uzasadnieniu do projektowanej nowelizacji Prawa bankowego w zakresie outsourcingu,
przyjąć należy, iż wypełniając wymogi, o których mowa w z art. óa ust5 pkt 5, 6c ust. I pkt
3, art 6c ust 4 pkt 6, art. 6d ust 2, banki będą— odpowiednio:
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a) posiadać opracowane w fertnie pisemnej i zatwierdzone przez zarząd regulacje
wewnętrzne (polityki, procedury) dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z
powierzaniem wykonywania czynności (tj. zasady zarządzania ryzykiem związanym z
outsourcingiem i podoutsourcing[ern) — yide: art. 6c ust. 1 pkt 3;

b) każdorazowo na żądanie KNF” przedstawiać regulacje wewnętrzne stanowiące
(składające się na) zasady zarządzania ryzkiem zWiąZanym Z outsourcingiem i
podoutsourcingiem. wprowadzone w banku — yide: art. 6 c ust.4 pkt 6;

c) przcdkładać~ opis zasad zarządzania ryzkiem związanym z outsourcingiem i
podoutsourcingiem, wynikających z wprowadzonych w banku regulacji
wewnętrznych w tym zakresie, a także przyjętych rozwiązań technicznych i
organizacyjnych w przypadku przedkładania wniosku o udzielenie zezwolenia KNF —

yide:artóaustllitmiart,6dust. 1.

15. Czy w przypadku umów, o których mowa w Art 6d ust. 3 pkt I Ustawy w
związku z Art 6a ust 5 Ustawy, chodzi o plany działania (CoD) Danku, outsourcera I
podoutsourecra.? Czy Bank musi posiadać też plan dla podoutsourcera.?

Zgodnie z Art. 6v ust. 1 bazik i przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny muszę
posiadać plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w
zakresie objętym umową. Jest to jeden z warunków, jakie muszą być spełnione, aby bank
mógł powierzyć podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie czynności. Zgodnie z
Rekomendacją M: „ Bank powinien między innymi (...) opracować adekwatne i wiarygodne
plany awaryjne na wypadek zaprzestania świadczenia ush€g przez usługodawcę oraz
sprawdzić czy usługodawca posiada plany zapewniajqce ciągłe i niezakłócone prowadzenie
działalności w zakresie obję(ym umową ~ Oznacza to, że piany awaryjne opracowane przez
Bank powinny uwzględniać całość pro.cnu powierzenia wykonywania czynności podmiotom
zewnętrznym, u~yzg1ędniajęc zarówno bezpośredni insourcing jak i dalsze powierzenie.
Szczegółowość planu awaryjnego banku może być uzależniona od wielu czynników4 w
szczególńóści od: ilości podmiotów świadczących usługi danego typu na rynku, renomy i
kondycji finansowej: usługodawcy, stopnia złożoności zlęcanej przez bank usługi, tego czy
usługodawca jest podmiotem zależnym od banku. Rekomendacja M dodatkowo wskazuje~ że

Bank powinien posiadać plany utrzymania ciągłości działania (w tym plany awaryjne),
zapewniające nieprzerwane działanie banku na określonym poziomie, uwzględniające
kategorie i czynniki zyzyka operacyjnego „. Niezależnie od plan6w awaryjnych, jakie
powinien posiadać Bank, ustawodawca wymaga, aby również podmiot zewnętrzny, który
będzie wykonywał powierzone czynności, posiadał odpowiedni plan awaryjny w tym
zakresie. Wydaje się, że warunkiem skutecznego zaplanowania planu ciągłości działania
przez usługodawcę przy wykonywaniu usług powierzonych przez bank, jest określenie
podstawowych wymagań w zakresie ciągłości działania przez bank w umowie łączącej bank z
bezpośrednim insowterem.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca~wśkazuje, że plan awaryjny powinien
posiadać zarówno przedsiębiorca jak i przedsiębiorca zagraniczny. W przypadku, gdy
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powierzone przez bank czynności ma wykonywać przedsiębiorca, o którym mowa w art. ód
ust. I Ustawy na podstawie umowy, o której mowa w art. 6a ust. 7 pkt 2 Ustawy, do wniosku
o udzielenie zezwolenia nie jest wymagane załączenie planów działania zapewniających
ciągle i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym urnową. Nie zwalnia to
oczywiście banku z obowiązku posiadania planu awaryjnego obejmującego również sytuacje
tzw. podoutsourcingu awaryjnego.

Na zakończenie należy wskazać, że zgodnie z Rekomendacją M przekazanie przez bank
podmiotowi zewnętrznemu czynności do wykonania, nie wiąże się z przeniesieniem
odpowiedzialności za ich wykonanie. Wobec klienta i nadzoru bankowego bank odpowiada

za czynności zlecone tak jakby samje wykonywał.

16. Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy podoutsourcingu awaryjnego?

O zakresie przedmiotowym i podmiotowym podoutsourcingu awaryjnego decydi~je treść
umowy oraz treść planu działania zapewniającego ciągłe i niezakłócone prowadzenie
działalności w zakresie objętym umową (plan awaryjny) stanowiącego załącznik do urnowy.

Przepis art. da ust.? pkt 2 Prawa bankowego zezwala wykonawcy powierzonych
czynności bankowych ( insourcerowi ) na jednorazowe dalsze ich powierzanie do podmiotu
trzeciego, w sytuacji kiedy insourcer nie może samodzielnie wykonywać powierzonych
czynności z powodu zaistnienia siły wyższej, na czas niezbędny do usunięcia przyczyn
uniemożliwiających wykonywanie tych czynności.

Ustawodawca nie wymienia, jakie powierzone czynności mogą być jednorazowo
przekazane dalszemu podwykonawcy, niemniej wskazuje, że 54 to czynności będące
następstwem tzw „siły wyższej” czyli zdarzenia spowodowanego ókoiicznościami
zewnętrznymi, które były niemożliwe do przewidzenia i o następstwach niemożliwych do
zapobieżenia przy zastosowaniu współczesnej techniki. Z uzasadnienia do projektu ustawy
str~ 17 druk sejmowy nr 4216 wynika, że bank i insourcer, opracowując plan awaryjny
„powinni przewidzieć możliwość zaistnienia bliżej nieókreślonych zdarzeń., powstałych
wskutek wystąpienia siły wyższej „ powodujących niemożność wykonywania tbnkcji banku
powierzonych samodzielnie insourcerowi.

O zakresie przedmiotowym podoutsourcingu decydują główne strony umowy
outsourcingowej czyli bank i insourcer przewidując w planie awaryjnym zaistnienie
zakłóceń, które insourcer może usunąć samodzielnie i dlatego nie może je powierzyć do
podwykonawcy oraz takich, które nie może samodzielnie usunąĆ z powodu zaistnienia u
niego zdarzenia określonego jako siła wyższa i z tego powodu może jednorazowo powierzyć
je do wykonania podinsourcerowi na czas niezbędny do usunięcia przyczyn awarii.
W umowie outsourcingowej należy przewidzieć możliwość wystąpienia outsourcingu

awaryjnego ale bez wskazania rodzaju czynności podwykonawczych objętych tym
outsourcingiem lub wskazać „ że dalsze jednorazowi powierzehie czynności może nastąpić w
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przypadku zaistnienia sHy wyższej po stronie insourcera „ która uniemożliwi mu
wykonywanie umowy.

Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii w poszczególnych jednostkowych
działaniach insourcera „ treść planu awaryjnego decyduje także o rodzaju przeąsiębiorców,
którym powierzymy jednorazowo wykonywanie czynności podinsourcingu awaryjnego. Jeśli
przewidujemy w umowie outsourcingowej możliwość podotsourcingu to nale~y w niej
wskazać z nazwy •(tirmy) przedsiębiorców, którym insourcer powinien powierzyć
wykonywanie czynności w czasie zaistnienia u niego awarii, z uwagi na fakt, te z tymi
przedsiębiorcami insourcer winien wcześniej zawrzeć odrębna umowę na) wykonywanie
czynności na wypadek zaistnienia awarii, a jeśli będzie to podwykonawca spoza UE lub
powierzone jednorazowe czynności będą wykonywane poza terytorium państwa
człońkowskiego niezbędne jest uzyskanie dla niego zezwolenia KNF na wniosek banku (
art. 6 dust I pt bankowego).
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