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Dowód osobisty, dowód oso-
bisty tymczasowy, paszport, 
prawo jazdy, książeczka mary-
narska, książeczka wojskowa. 
Jak ważne są to dokumenty, 
które potwierdzają naszą toż-
samość, nikogo przekonywać 
nie trzeba. Ich straty w żad-
nym wypadku nie można lekceważyć. Nie 
wiadomo bowiem, czy ktoś nie zechce ich 
wykorzystać w niecnym celu. Coraz częściej 
dochodzi bowiem do przestępstw z wykorzy-
staniem cudzej tożsamości. W tym konkret-
nym przypadku – naszej tożsamości.

Dokumenty zastrzeżone
Zwykle w przypadku kradzieży lub zagu-

bienia dokumentów udajemy się na policję. 
A potem do odpowiedniego urzędu z wnio-
skiem o wydanie nowego dokumentu. Do 
banku zaglądamy tylko wtedy, gdy zginie 
nam karta płatnicza. Tymczasem właśnie od 
niego powinniśmy rozpoczynać całą proce-
durę zastrzegania dokumentów.... 

„Każdy, kto zgubił dokument tożsamości 
lub komu dokument ten został skradziony, 
powinien jak najszybciej, dla własnego bezpie-
czeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić 
to w jakimkolwiek oddziale banku, którego jest 
klientem i złożyć stosowny wniosek o dokona-
nie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE”. To fragment komunikatu, 
jaki wydał ostatnio Związek Banków Polskich 
(pełną treść znaleźć można na stronie inter-
netowej Systemu Dokumenty Zastrzeżone: 
www.zbp.pl, www.dokumentyzastrzezone.pl). 
Cóż to konkretnie oznacza? Ni mniej, ni więcej 
tylko to, że nikt nie będzie mógł wykorzystać 
naszych dokumentów przy próbie popełniania 
przestępstwa np.: w banku, urzędzie poczto-

wym czy u operatora telefonii 
komórkowej. 

Jak zatem wszystko to 
funkcjonuje? 

O tym po kolei....
Ponad 10 lat temu banki, 

chcąc jeszcze lepiej chronić swo-
ich klientów, postanowiły stworzyć system, 
w którym przechowywane byłyby informacje 
o zgubionych lub skradzionych dokumentach 
tożsamości. Ich numery seryjne przekazują 
przede wszystkim sami zainteresowani – osoby, 
które je utraciły. Sprawa jest banalnie prosta 
– wystarczy pójść do swojego banku i wypeł-
nić odpowiedni wniosek. Dane o dokumencie 
zostaną niezwłocznie przekazane do Centralnej 
Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZA-
STRZEŻONE. Z przechowywanych tam in-
formacji korzystają następnie różne banki i inne 
uczestniczące w systemie instytucje.

Dzięki tej, uzupełnianej na bieżąco, bazie 
możemy mieć większą pewność, że na „na na-
sze konto” nie zostanie zaciągnięty kredyt, nikt 
nie dokona zakupów ratalnych ani nie podpi-
sze umowy na telefon komórkowy. System DZ 
jest, jak już wspomniałem, regularnie ulepszany 
i rozbudowywany. Ostatnio dokonano niezwy-
kle istotnej modyfikacji – możliwość zastrzega-
nia dokumentów mają już także osoby nie bę-
dące klientami banków! A najważniejsze jest to, 
że co miesiąc baza powiększa się średnio o ok. 
6 tysięcy zastrzeżonych dokumentów! 

Szukaj muszli z perłą
Dlaczego? To proste – tym znakiem będą 

oznaczone banki przyjmujące zastrzeżenia od 
każdego poszkodowanego, bez względu na 
to czy jest klientem tego banku, czy też nie. 
To swoisty symbol ochrony najcenniejszego 

skarbu, jaki posiada każdy z nas– naszej toż-
samości. Co warte podkreślenia, System DO-
KUMENTY ZASTRZEŻONE jest dostępny 
także dla przedsiębiorców. 

Banki nie chwalą się skutecznością systemu. 
A miałyby czym. Codziennie bowiem bloko-
wanych jest kilkadziesiąt przypadków różnych 
prób wykorzystania cudzej tożsamości. To zna-
komicie ilustruje, z jak poważnym problemem 
mamy do czynienia. Coraz częściej dotyka on 
przedsiębiorców: rozmaite wypożyczalnie, biu-
ra obrotu nieruchomościami, firmy leasingowe, 
pośredników kredytowych itd.

Z Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻO-
NE, mogą korzystać nie tylko podmioty z sektora 
bankowego. Mogą go wykorzystywać także te 
instytucje, które w ramach prowadzonej działal-
ności identyfikują osoby na podstawie dokumen-
tów umożliwiających stwierdzenie tożsamości. To 
obecnie jedyna w Polsce ogólnodostępna baza da-
nych identyfikujących zastrzeżone (m.in. utracone 
i skradzione) dokumenty.

Centralna Baza Danych Systemu DZ 
funkcjonuje online. Z uwagi na tryb pracy 
i liczbę dziennych transakcji – zasoby infor-
macyjne aktualizowane są niemalże w czasie 
rzeczywistym. Jak z niej korzystać? Najproś-
ciej i najlepiej, wykorzystując zwykłą przeglą-
darkę internetową.

Co jeszcze warto wiedzieć? Otóż, System 
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został 
utworzony przez Związek Banków Polskich 
(www.zbp.pl), natomiast jego administracją zaj-
muje się Centrum Prawa Bankowego i Infor-
macji (www.cpb.pl). Tam też można otrzymać 
wszystkie niezbędne informacje na temat tego, 
w jaki sposób stać się uczestnikiem systemu.

Autor jest pracownikiem Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji

GrzeGorz KondeK

 Co zrobić, gdy ktoś nam skradnie albo gdy zagubimy, któryś z naszych 
dokumentów? Jak to co – już słyszę odpowiedź – zgłosić to policji. 
Owszem, ale nie tylko jej. A może nie przede wszystkim jej. 

BEzpIECzNE DANE




