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ka organizacyjna banku działająca na zasadach oddzia
łu banku. 

§ 3. 1. Biuro maklerskie powinno posiadać odrębne 
pomieszczenia, stanowiska wraz z wyposażeniem , 
urządzenia i numery telekomunikacyjne identyfikowal
ne pod nazwą biura maklerskiego. 

2. Biuro maklerskie nie może wykonywać żadnych 
czynności w zakresie swojej działalności w pomiesz
czeniach i na stanowiskach oraz przy użyciu urządzeń 
innych od tych, które wydzielono pod nazwą biura ma
klerskiego. 

3. Bank nie może wykonywać żadnej innej działal 
ności, poza określoną w § 1, w pomieszczeniach i na 
stanowiskach lub przy użyciu urządzeń wydzielonych 
dla biura maklerskiego. 

§ 4. 1. Czynności związane z prowadzeniem działal 
ności , o której mowa w § 1, mogą wykonywać wyłącz
nie pracownicy zatrudnieni w biurze maklerskim lub 
osoby pozostające z biurem maklerskim w stosunku 
zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze. 

2. Informatyczne systemy lub podsystemy prze
twarzania danych w zakresie działalności biura makler
skiego powinny być wydzielone lub zabezpieczone 
w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do tych da
nych osobom nieupoważnionym. 

§ 5. 1. Biuro maklerskie samodzielnie przechowuje 
i archiwizuje dokumenty związane z jego działalnością . 
Dokumenty mogą być przechowywane i archiwizowa
ne w pomieszczeniach banku, pod warunkiem wydzie
lenia arch iwum biura maklerskiego z archiwum banku . 

2. Osoby wykonujące czynności przechowywania 
i archiwizacji dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

działają na podstawie umowy zawartej z biurem ma
klerskim. 

§ 6. Przepisy § 3-5 stosuje się również w przypad
ku prowadzenia punktów obsługi klientów oraz innych 
jednostek organizacyjnych biura maklerskiego w po
mieszczeniach innych podmiotów. 

§ 7 . Bank opracowuje i wdraża pisemne procedury 
regulujące zasady przepływu informacji, w tym także 
informacji poufnych, między biurem maklerskim 
a bankiem, a także zapewniające bezpieczeństwo da
nych, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes 
uczestników publicznego obrotu papierami wartościo
wymi . 

§ 8. Bank wydziela kapitał (fundusz) na działalność 
maklerską z funduszy własnych banku. 

§ 9 . 1. Biuro maklerskie prowadzi odrębnie księgi 
rachunkowe dotyczące jego działalności. 

2. Biuro maklerskie ewidencjonuje wszystkie przy
chody i koszty oraz zyski i straty związane z jego dzia
łalnością, w tym również koszty działania punktów ob
sługi klientów oraz innych jednostek organizacyjnych 
biura. 

3. Biuro maklerskie sporządza samodzielne spra
wozdania finansowe w zakresie wynikającym z odręb
nych przepisów. 

§ 10. Biuro maklerskie rozlicza się z bankiem z przy
chodów i kosztów oraz z zysków i strat wyłącznie wy
nikiem finansowym. 

§ 11 . Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dn ia ogłoszenia. 
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w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na 
które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej. 

Na podstawie art. 196 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 
i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Z zeznań świadków obejmujących okoliczno
ści, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajem
nicy państwowej , służbowej lub zawodowej, sporzą
dza się odrębny protokół, który wyłącza się z akt spra
wy. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, może być spo
rządzony wyłącznie przez pracownika właściwego 

miejscowo organu podatkowego. 

§ 2. 1. Protokoły, w których zamieszczone są wia
domości stanowiące tajemnicę państwową, spo
rządzane są przez pracownika, który zgodnie z prze
pisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbo
wej został upoważniony do dostępu do takich wiado
mości. 


