
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-02, fax 22 694-91-06, e-mail: zabielsk@nw.senat.gov.pl 

Warszawa, 25 czerwca 2013 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 380) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem opiniowanej nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy o usługach 

płatniczych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza 

elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji pieniądza 

elektronicznego, a także nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad tymi podmiotami, mając 

na uwadze konieczność pełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia 

działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad 

ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej 

dyrektywę 2000/46/WE (w rezultacie nastąpi pełna harmonizacja przepisów prawnych w tym 

zakresie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Istotą wdrażanej dyrektywy jest 

usunięcie barier wejścia zainteresowanych podmiotów na rynek pieniądza elektronicznego 

oraz ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza 

elektronicznego, w celu zapewnienia równych warunków konkurencji dla wszystkich 

dostawców usług płatniczych. Dotychczas dyrektywa ta była wdrożona częściowo ustawą 

z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawą z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

W następstwie uznania, iż aktem właściwym do regulowania problematyki wydawania 

i rozliczania pieniądza elektronicznego, a także wydawania instrumentu płatniczego, na 

którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, oraz usług z tym powiązanych (wykup 

i dystrybucja pieniądza elektronicznego) jest ustawa o usługach płatniczych, ustawodawca 
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uchyla ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. W ten sposób nastąpi połączenie 

w jednym akcie prawnym dwóch ustaw regulujących do tej pory rynek usług płatniczych 

w Polsce. 

Wdrażając dyrektywę 2009/110/WE ustawodawca m.in.: 

1) określa warunki na jakich wydawcy pieniądza elektronicznego mogą wydawać pieniądz 

elektroniczny (zdaniem wnioskodawców może się to przyczynić się do zwiększenia 

zaufania konsumentów do tego środka pieniężnego), poprzez określenie zasad jego 

wydawania i wykupu (w tym określenie przypadków, w których możliwe jest pobieranie 

opłat z tego tytułu oraz zapewnienie użytkownikom prawa do żądania wykupu 

niewykorzystanego pieniądza elektronicznego); 

2) określa zamknięty katalog podmiotów mogących prowadzić działalność w zakresie 

wydawania pieniądza elektronicznego, w tym przyznaje takie prawo Poczcie Polskiej 

S.A. i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym; 

3) umożliwia krajowym instytucjom płatniczym wydawanie pieniądza elektronicznego (na 

terenie Polski oraz w ograniczonej ilości) bez potrzeby ubiegania się o status krajowej 

instytucji pieniądza elektronicznego. 

Ponadto nowelizacja dokonuje zmian obejmujących m.in. poszerzenie katalogu 

podmiotów oraz produktów możliwych do wyboru przy dystrybucji świadczeń emerytalno-

rentowych, tzn. wprowadzono możliwość wypłaty świadczenia na rachunek płatniczy inny 

niż rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz na 

instrument płatniczy, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Celem tych 

zmian jest wprowadzenie zasady równego traktowania podmiotów działających na podstawie 

ustawy o usługach płatniczych, bez uprzywilejowywania żadnej kategorii dostawców. 

W odpowiedzi na brak przejrzystości w określaniu kosztów, którymi są obciążone 

transakcje wykonywane przy pomocy kart płatniczych, ustawodawca nakłada na agentów 

rozliczeniowych obowiązek przekazania akceptantowi (na jego żądanie) informacji 

dotyczącej wysokości i rodzajów opłat nakładanych przez agenta na akceptanta, 

z wyszczególnieniem wchodzących w ich skład opłat na rzecz organizacji kartowej oraz opłat 

na rzecz wydawcy karty. Ma to na celu udostępnienie akceptantom pełnej informacji 

o kosztach związanych z przyjmowaniem płatności kartą płatniczą. 
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Nowelizacja przewiduje również, iż Narodowy Bank Polski będzie mógł posiadać akcje 

lub udziały osób prawnych, które mają istotne znaczenie w zakresie działania przez bank 

centralny na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. 

Ustawodawca uwzględnił również fakt, że nie tylko banki, ale i inni (niebankowi) 

dostawcy usług płatniczych mogą prowadzić rachunki płatnicze (jest to istotne z punktu 

widzenia podatnika, który musi udokumentować – w związku z przepisami prawa 

podatkowego – fakt dokonania darowizny pieniężnej). 

Ustawa umożliwi dokonywanie płatności podatków lokalnych każdym instrumentem 

płatniczym, w tym instrumentem wykorzystującym pieniądz elektroniczny (dotychczas 

możliwe to było wyłącznie kartą płatniczą). 

W związku z uchyleniem ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych 

konieczne stało się również „przeniesienie” do ustawy o usługach płatniczych przepisów 

dotyczących m.in. umowy o kartę płatniczą, praw i obowiązków akceptanta oraz agenta 

rozliczeniowego, raportowania danych dotyczących płatności do Narodowego Banku 

Polskiego, a także relacji podmiotów uczestniczących w obrocie kartowym (np. uprawnienia 

wydawców/agentów rozliczeniowych do przekazywania między sobą informacji 

o użytkownikach/akceptantach). Przenosząc te regulacje dokonano ich niezbędnych 

modyfikacji. 

Opiniowaną ustawą ustawodawca zmienia: ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 

spadków i darowizn, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, 

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 16 listopada 

2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 

24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 

rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawę 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę z dnia 27 lipca 

2002 r. – Prawo dewizowe, ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, 
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zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi 

w skład konglomeratu finansowego, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, ustawę z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, ustawę z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

W ustawie sformułowano niezbędne przepisy przejściowe zarówno w odniesieniu do 

podmiotów świadczących obecnie usługi jako instytucja pieniądza elektronicznego, jak 

i podmiotów, które rozpoczną ich świadczenie według nowych zasad. 

Ustawa – co do zasady – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

W związku z koniecznością dostosowania się Komisji Nadzoru Finansowego do nowych 

regulacji, 3-misięczne vacatio legis zastosowano w odniesieniu do przepisów statuujących 

uprawnienie krajowej instytucji płatniczej do wydawania pieniądza elektronicznego oraz 

świadczenia usług ściśle powiązanych z jego wydaniem. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1290). Projekt został skierowany do sejmowej 

Komisji Finansów Publicznych, która rozpatrzyła projekt na posiedzeniach w dniach 

22 i 23 maja 2013 r. Sejm nie dokonał zmian istotnie modyfikujących projekt. Niemniej 

oprócz poprawek techniczo-legislacyjnym w trakcie prac w Sejmie zrezygnowano 

z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zmodyfikowano 

przepis o wejściu w życie. Projekt zakładał, że zmiany dokonywane w art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3 

oraz w art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a i e ustawy o usługach płatniczych (przepisy ustanawiające 

nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością dostawców pod kątem jej zgodności 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 

14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń 

przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009) 

wejdą w życie z dniem ogłoszenia. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 – w związku ze sformułowaniem w opiniowanej ustawie odnośnika nr 1 

zbędna jest zmiana odnośnika nr 1 ustawy o usługach płatniczych. Aktem wdrażającym 

dyrektywę 2009/110/WE do polskiego porządku prawnego jest bowiem opiniowana 

ustawa. Analogiczna uwaga dotyczy art. 8 pkt 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 skreśla się pkt 1; 

 

w art. 8 skreśla się pkt 1; 

 

2) art. 1 pkt 3 lit. a, art. 2 pkt 1 – w związku z definicją pojęcia „agent” nasuwa się pytanie, 

czy powinna ona w swojej treści stanowić o umowie agencyjnej (a więc umowie 

nazwanej przewidzianej przez Kodeks cywilny – art. 758 § 1)? Czy zgodne z wolą 

ustawodawcy jest, aby agentem mógł być wyłącznie podmiot, z którym zawarto umowę 

agencyjną? Jaki skutek ustawa wywrze na podmioty, które w dniu wejścia w życie 

ustawy są agentami na podstawie innej umowy niż umowa agencyjna, czy podmioty 

takie będą musiały zawrzeć nowe umowy lub dostosować umowy do wymagań 

przewidzianych nową definicją (a w rezultacie Kodeksem Cywilnym)? 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w pkt 1 skreśla się wyraz „agencyjnej”; 

 

3) art. 1 pkt 3 lit. b, art. 2 pkt 1a i 1b – proponuje się sformułowanie definicji agenta 

rozliczeniowego i akceptanta tak, jak to zrobił Senat w swoim projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o usługach płatniczych. W definicji „agenta rozliczeniowego” 

należałoby wskazać, iż jest nim nie podmiot, ale dostawca prowadzący określoną 

działalność, natomiast w definicji „akceptanta” należałoby zrezygnować z odesłania do 

art. 3 ust. 1 pkt 5 (z definicji „agenta rozliczeniowego” wynika, jaką usługę może 

świadczyć taki podmiot). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3 w lit. b: 

a) w pkt 1a wyrazy „podmiot prowadzący” zastępuje się wyrazami „dostawcę 

prowadzącego”, 

b) w pkt 1b skreśla się wyrazy „, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5”; 
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4) art. 1 pkt 3 lit. c – w związku z dodaniem do ustawy o usługach płatniczych definicji 

pojęcia „biuro usług płatniczych” konieczna jest zmiana art. 118 ust. 1 tej ustawy. 

W przeciwnym razie przepis ten w dużej części powtarzać będzie treść definicji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 52 dodaje się pkt 52a w brzmieniu: 

„52a) w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.”;”; 

 

5) art. 1 pkt 3 lit. h, art. 2 pkt 15a – w związku z definicją „karty płatniczej” nasuwają się 

pytania, czy karta płatnicza zawsze identyfikuje jej wydawcę i dlaczego w definicji nie 

posłużono się zdefiniowanymi wcześniej pojęciami „akceptanta” i „agenta 

rozliczeniowego”? Dążąc do zapewnienia precyzyjności definicji „karty płatniczej” 

warto rozważyć zdefiniowanie tego pojęcia w sposób, w jaki zrobił to Senat w swoim 

projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3 w lit. h, pkt 15a otrzymuje brzmienie: 

„15a) karta płatnicza – instrument płatniczy umożliwiający złożenie zlecenia 

płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, 

akceptowany przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu 

środków;”; 

  

6) art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 1 pkt 3 – w związku z tym, iż art. 132j ust. 3 przewiduje 

możliwość udzielania kredytu płatniczego również przez instytucje pieniądza 

elektronicznego nasuwa się pytanie, czy w katalogu usług płatniczych w art. 3 ust. 1 

pkt 3 nie powinno się uwzględnić tego faktu? 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar 

środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, 
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a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego – 

kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j ust. 3;”,”; 

 

7) art. 1 pkt 4 lit. b, art. 3 ust. 1 pkt 5 – mając na uwadze, iż w trakcie prac nad senackim 

projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych opracowano, na bazie 

propozycji rządowej, definicję pojęcia „acquiring”, eliminując z niej elementy zbędne 

bądź niekomunikatywne, proponuje się przyjęcie poprawki, która nada art. 3 ust. 1 pkt 5 

ustawy o usługach płatniczych brzmienie zaproponowane w senackim projekcie ustawy 

z jedną modyfikacją (jak słusznie przyjęto w opiniowanej ustawie usługa ta może 

polegać nie na autoryzacji, ale na obsłudze autoryzacji transakcji płatniczej). 

Propozycja poprawki:  

w art. 1 w pkt 4 w lit. b, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez 

akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, 

polegającą w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy 

karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub 

akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu 

środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu 

i rozrachunku w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku 

(acquiring);”; 

 

8) art. 1 pkt 5 lit. b, art. 4 ust. 2b pkt 3 – przepis ten narusza § 156 Zasad techniki 

prawodawczej odsyłając do bliżej nieokreślonych przepisów odrębnych. W związku 

z tym, że w analizowanym przypadku odrębnymi przepisami będzie ustawa 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zakres ten określał będzie 

art. 3 ust. 3 tej ustawy) oraz uwzględniając fakt, iż nie ma żadnych wątpliwości, że kasa 

prowadząc swoją działalność musi działać zgodnie z tym i innymi aktami prawnymi, 

proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 2b w pkt 3 skreśla się wyrazy „w zakresie, w jakim odrębne 

przepisy uprawniają ją do wydawania pieniądza elektronicznego”; 
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9) art. 1 pkt 5 lit. c, art. 4 ust. 3 – analizując art. 133 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych 

(po zmianie) należy stwierdzić, iż przyjęta przez ustawodawcę nazwa „Rejestr 

krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego 

i innych dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego” nie oddaje adekwatnie 

tego co w rejestrze będzie uwidaczniane. W następstwie tego może ona wprowadzać 

w błąd, sugerując w szczególności, iż w rejestrze znajdzie się osobny rejestr wydawców 

pieniądza elektronicznego. Dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych 

proponuje się odstąpienie od wymieniania w nazwie rejestru wszystkich podmiotów, 

których on dotyczy i zastąpienie dotychczasowej nazwy nazwą „Rejestr dostawców 

i wydawców pieniądza elektronicznego”. W zaproponowanej nazwie podmioty 

świadczące usługi płatnicze określono zbiorczym pojęciem „dostawcy” (zgodnie z art. 4 

ust. 1 ustawy o usługach płatniczych), zaś podmioty wydające pieniądz elektroniczny 

zbiorczym pojęciem „wydawcy pieniądza elektronicznego” (zgodnie z dodawanym 

art. 4 ust. 2a). Uszczegółowienie nazwy rejestru adresat znajdzie w art. 133 ust. 3.  

Propozycja poprawki:  

w art. 1: 

a) w pkt 5 w lit. c, w ust. 3 skreśla się wyrazy „krajowych instytucji płatniczych, krajowych 

instytucji pieniądza elektronicznego i innych”, 

b) w pkt 56 skreśla się wyrazy „krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji 

pieniądza elektronicznego i innych”; 

 

10) art. 1 pkt 7 lit. a, art. 6 pkt 8 – mając na uwadze, iż ustawa o ostateczności rozrachunku 

w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 

nadzoru nad tymi systemami określa, kto dokonuje rozliczeń w ramach systemu, 

o którym mowa w art.1 pkt 2 tej ustawy, nie ma potrzeby powtarzać tego w ustawie 

o usługach płatniczych. Wątpliwości budzi też sama treść przepisu. Co oznacza 

sformułowanie „pomiędzy co najmniej dwoma spośród następujących podmiotów”? 

Czy  mają to być dwa różne podmioty, czy mogą to być dwa podmioty należące do tej 

samej kategorii? Dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz uznając, 

iż ustawa podstawowa (ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności 

i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami) jest wystarczająca do ustalenia treści wyłączenia, o którym mowa w art. 6 
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pkt 8 ustawy o usługach płatniczych, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7 w lit. a, w pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„, pomiędzy co najmniej dwoma spośród następujących podmiotów:” oraz skreśla się lit. a–f; 

 

11) art. 1 pkt 8, art. 6a – przepisu tego nie da się pogodzić z art. 6 pkt 11. Z jednej strony 

ustawodawca przesądza, że do określonych usług ustawy o usługach płatniczych nie 

stosuje się, z drugiej zaś strony nakazuje on stosowanie do tych usług określonych 

przepisów tej ustawy. Mamy w tym przypadku do czynienia z wewnętrzną (ewidentną) 

sprzecznością w ustawie. Analogiczna uwaga dotyczy art. 23. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 skreśla się pkt 8; 

 

skreśla się art. 23; 

 

12) art. 1 pkt 9 zdanie wstępne – propozycja poprawki techniczno-legislacyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 9 w zdaniu wstępnym  wyrazy „i 8” zastępuje się wyrazami „i art. 8”; 

 

13) art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych (nienowelizowany) – niżej 

zaproponowana poprawka ma na celu wykluczenie ryzyka niewłaściwej interpretacji 

wskazanego przepisu (określa on między jakimi podmiotami nie mogą być 

wprowadzane różne zasady dostępu do systemu płatności). W związku z tym, że 

zgodnie z ustawą do rejestru prowadzonego przez KNF będą wpisywane również 

krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, w art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. b należy odesłać 

również do przepisu stanowiącego o zezwoleniu wydawanym krajowym instytucjom 

pieniądza elektronicznego (art. 132a ust. 1). 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) w art. 9 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 
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„b)  dostawcami wpisanymi do rejestru, nieposiadającymi zezwolenia, o którym 

mowa w art. 60 ust. 1 lub art. 132a ust. 1;”;”; 

 

14) art. 1 pkt 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a – propozycja poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 18, w lit. a wyrazy „w szczególności, w przypadku karty płatniczej,” zastępuje 

się wyrazami „w tym”; 

 

15) art. 1 pkt 19, art. 28 ust. 1a – mając na uwadze, iż analogiczny przepis znalazł się 

również w senackim projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz fakt, iż 

przepis w brzmieniu zaproponowanym przez Senat wydaje się być bardziej 

komunikatywny proponuje się nadanie dodawanemu ust. 1a brzmienia analogicznego do 

wcześniejszej propozycji Senatu. Jednocześnie proponuje się, aby do przekazywania 

informacji, o których mowa w art. 28 ust. 1a, odpowiednie zastosowanie znalazł art. 26 

ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (przepis ten formułuje ogólne zasady dostarczania 

informacji).  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 19, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Agent rozliczeniowy jest obowiązany przekazać akceptantowi, na jego 

żądanie, informację o opłatach pobieranych od akceptanta. Informacja zawiera dane 

o wysokości opłat oraz ich strukturze, a także wyszczególnienie wszystkich składników, 

w tym przypadających agentowi rozliczeniowemu oraz innym podmiotom, wraz 

ze wskazaniem ich wysokości. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

 

16) art. 1 pkt 21, art. 36 ust. 2 – mając na względzie wyeliminowanie ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych, dobrą praktykę legislacyjną, orzecznictwo oraz poglądy 

doktryny, formułując przepisy o charakterze obligatoryjnym należy unikać czasownika 

modalnego „powinien”. Ponadto oczywiste jest, iż strony zawierając umowę muszą się 

porozumieć w zakresie jej treści. Formułując propozycję poprawki wzięto pod uwagę 

sposób wyrażenia treści art. 50 ust. 3 i art. 51 ust. 6 ustawy o usługach płatniczych. 

Wobec treści tych przepisów, art. 36 ust. 2 nie powinien się już odnosić do podstawy 

naliczania opłat. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 21, w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość opłat, o których mowa w art. 50 ust. 3 i art. 51 ust. 6, określa umowa 

użytkownika z dostawcą.”; 

 

17) art. 1 pkt 25, art. 55b – analizując dodawany do ustawy o usługach płatniczych art. 55b 

należy stwierdzić, że jest on w swojej treści powtórzeniem bardziej ogólnego art. 54 

ust. 1 tej ustawy i w związku z tym – jako taki – nie jest on w systemie potrzebny. Być 

może wolą ustawodawcy było wyłączenie w odniesieniu do transakcji, o których mowa 

w dodawanym przepisie, stosowania art. 54 ust. 2 (tak jak to uczynił ustawodawca 

w przypadku transakcji, o których mowa w art. 55 ust. 1)? 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 25, art. 55b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 55b. W zakresie transakcji płatniczych polegających na transferze środków 

pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz 

innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, nie stosuje się art. 54 ust. 2.”; 

 

18) art. 1 pkt 26, art. 59a – w przepisie tym wskazano, iż umowa w zakresie, w jakim 

obejmuje wydanie karty płatniczej, musi wskazywać osoby upoważnione do używania 

tej karty, w związku z tym nasuwa się pytanie o wpływ tego przepisu na istniejące na 

rynku karty na okaziciela. Czy wolą ustawodawcy jest wyeliminowanie takich 

instrumentów płatniczych z obrotu? 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 26, art. 59a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 59a. Umowa w zakresie, w jakim obejmuje wydanie karty płatniczej, określa 

czy karta jest wydawana na okaziciela czy też na rzecz oznaczonej osoby.”; 

 

19) art. 1 pkt 26, art. 59b i art. 59c ust. 1 – propozycja poprawek redakcyjnych. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 26, w art. 59b wyraz „zapłaty” zastępuje się wyrazem „płatności”; 

 

w art. 1 w pkt 26, art. 59c w ust. 1 po wyrazie „obejmuje” dodaje się wyraz „ona”; 
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20) art. 1 pkt 26, art. 59d ust. 1 – oczywiste jest, że upoważniając podmiot do określonego 

działania w upoważnieniu określa się jego zakres. Ponadto mając na względzie 

wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, dobrą praktykę 

legislacyjną, orzecznictwo oraz poglądy doktryny przy formułowaniu przepisów 

o charakterze obligatoryjnym, należy unikać czasownika modalnego „powinien”. 

Analogiczne uwagi dotyczą art. 59i. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 26: 

a) w art. 59d w ust. 1 skreśla się zdanie drugie, 

b) w art. 59i skreśla się zdanie drugie; 

 

21) art. 1 pkt 27, art. 59k ust. 1 – zaproponowana niżej poprawka zmierza do 

wyeliminowania z przepisu czasownika modalnego „powinien”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 27, w art. 59k w ust. 1 wyrazy „powinna określać” zastępuje się wyrazem 

„określa”; 

 

22) art. 1 pkt 30, art. 61a – w przepisie tym ustawodawca przewiduje, iż w przypadku gdy 

wnioskodawca zamierza świadczyć usługę acquiringu, KNF jest obowiązany 

niezwłocznie przekazać NBP wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w art. 61 

ust. 1 pkt 3, 4 i 6, dotyczącymi rozwiązań technicznych i procedur przyjętych przez 

wnioskodawcę w zakresie, o którym mowa w art. 27 pkt 2, 4 i 5 (korzystania z usługi 

płatniczej, komunikowania się oraz środków ochronnych i naprawczych), w celu 

wydania przez Prezesa NBP stosownej opinii. W przypadku tego przepisu problem 

sprowadza się do tego, iż w załącznikach tych nie określa się rozwiązań technicznych 

(w ograniczonym zakresie takich rozwiązań można próbować się doszukać 

w załączniku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 6), ale wykaz usług płatniczych, które 

wnioskodawca zamierza świadczyć, program działalności i plan finansowy na okres co 

najmniej trzyletni oraz opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. 

W związku z tym, trudno jest ustalić co tak naprawdę KNF będzie zobowiązany 

przekazać NBP, a w następstwie jak ten przepis będzie stosowany (czy możliwe będzie 

w ogóle jego zastosowanie?). Być może KNF powinien przekazywać Bankowi komplet 
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dokumentów dotyczących wniosku albo wyłącznie wniosek i załącznik, o którym mowa 

w art. 61 ust. 1 pkt 6? 

 

23) art. 1 pkt 33 lit. b tiret pierwsze pkt 2, art. 65 ust. 1 pkt 2 – w związku z definicją 

„środków finansowych” zbędne jest wskazywanie, w jakich okolicznościach środki 

niepieniężne będą mogły być traktowane jako środki finansowe przeznaczone na 

fundusze własne. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 33 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 3 skreśla się wyrazy „, w szczególności 

środki niepieniężne przeznaczone na fundusze własne nie posiadają stopnia płynności 

umożliwiającego niezwłoczne pokrycie ryzyka lub straty krajowej instytucji płatniczej 

środkami pieniężnymi uzyskanymi z tych środków niepieniężnych”; 

 

24) art. 1 pkt 33 lit. c, art. 65 ust. 2 – w związku z dodawanym do art. 65 ust. 2 nasuwa się 

pytanie, o sens i cel jego dodania. Przepis ten jest istotny ponieważ wiąże się 

z procedurą odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze 

krajowej instytucji płatniczej. Dodawana regulacja miała być zapewne swego rodzaju 

wskazówką interpretacyjną pomagającą ustalić co może mieścić się w pojęciu „rękojmi 

ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą”. Być może ustawodawca 

próbował w ten sposób ograniczyć nieostrość tego pojęcia. Niemniej, wydaje się, że 

dodawany przepis ten nie tylko nie rozwiewa wątpliwości interpretacyjnych, ale 

generuje kolejne. Nieostre określenie z art. 65 ust. 1 pkt 1 jest bowiem „definiowane” 

grupą kolejnych nieostrych przesłanek, które zamiast ograniczać swobodę decyzyjną 

KNF wręcz ją potęgują (abstrahując przy tym od tego, iż katalog tych przesłanek ma 

charakter otwarty i nic nie stoi na przeszkodzie żeby KNF, interpretując art. 65 ust. 1 

pkt 1, wziął pod uwagę jeszcze inne przesłanki). Oceniając, czy wnioskodawca i osoby 

zarządzające instytucją dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją 

płatniczą KNF badać ma, w szczególności, czy dają one rękojmię wykonywania swoich 

praw i obowiązków oraz prowadzenia spraw krajowej instytucji płatniczej w sposób 

należycie zabezpieczający interesy użytkowników oraz zapewniający bezpieczeństwo 

ich środków pieniężnych, czy są w dobrej kondycji finansowej, w szczególności 

w odniesieniu do aktualnego zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu 

realizacji planów inwestycyjnych na ich przyszłą sytuację finansową i przyszłą sytuację 
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finansową krajowej instytucji płatniczej, czy zapewnią przestrzeganie przez krajową 

instytucję płatniczą wymogów ostrożnościowych wynikających z przepisów prawa, 

w tym wymogów kapitałowych, oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania 

ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Ocena większości z tych przesłanek wykracza poza 

obiektywne do oceny dane. Można mieć też wątpliwości co do zakresu uprawnienia 

przyznanego organowi nadzoru, czy np. możliwość odmowy wydania zezwolenia dla 

krajowej instytucji płatniczej ze względu na „osobistą” kondycję finansową 

wnioskodawcy lub osób zarządzających instytucją nie jest zbyt daleką ingerencją 

ustawodawcy w wolność gospodarczą. Czy w tym przypadku ustawodawca kieruje się 

zasadą proporcjonalności? 

    Tworząc przepis ograniczający konstytucyjne wolności (w tym wolność 

działalności gospodarczej – art. 22 Konstytucji) ustawodawca musi się kierować nie 

tylko ważnym interesem publicznym, ale też wynikającymi z zasady demokratycznego 

państwa prawnego: zasadą przyzwoitej legislacji oraz nakazem dostatecznej 

określoności przepisów prawa (wyrok TK K 33/00). 

   Mając powyższe na względzie warto rozważyć rezygnację z dodawania do 

art. 65 nowego ustępu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 33: 

a) skreśla się lit. a i c, 

c) w lit. b skreśla się wyrazy „w ust. 1:”; 

 

konsekwencje wyżej zaproponowanej poprawki: 

w art. 1 w pkt 29 w lit. c, w pkt 9: 

a) w lit. b skreśla się wyrazy „, mogących mieć wpływ na ocenę wniosku w świetle kryteriów 

określonych w art. 65 ust. 2”, 

b) w lit. c skreśla się wyrazy „mogących mieć wpływ na ocenę wniosku w świetle kryteriów 

określonych w art. 65 ust. 2, a”; 

 

w art. 1 w pkt 55: 

a) w art. 132b w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z tym że rękojmia, o której mowa w art. 65 ust. 2 

pkt 1, dotyczy również należytego zabezpieczenia interesów posiadaczy pieniądza 

elektronicznego”, 
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b) w art. 132c skreśla się ust. 4; 

 

25) art. 1 pkt 36, art. 73a ust. 4 – propozycja poprawki ujednolicającej terminologię. 

Analogicznej zmiany należy dokonać również w dodawanym art. 132m  ust. 6. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 36, w art. 73a w ust. 4 wyrazy „podstawie wartości” zastępuje się wyrazami 

„podstawie średniej wartości”, 

b) w pkt 55, w art. 132m w ust. 6 wyrazy „podstawie wartości” zastępuje się wyrazami 

„podstawie średniej wartości”; 

 

26) art. 1 pkt 36, art. 73b ust. 2 – propozycja poprawki redakcyjnej, zmierzającej do 

precyzyjnego wyrażenia intencji prawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 36, w art. 73b w ust. 2 wyrazy „dotyczącego przekazania informacji o średniej 

wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu przekraczającej” zastępuje się 

wyrazami „jeżeli pozostająca w obiegu kwota pieniądza elektronicznego przekracza”; 

 

27) art. 1 pkt 36, art. 73c – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy 

w odniesieniu do krajowej instytucji płatniczej, w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnej średniej wartości pieniądza  elektronicznego pozostającego w obiegu, nie 

powinien znaleźć zastosowania mechanizm umożliwiający uniknięcie sankcji (utrata 

uprawnienia do wydawania pieniądza elektronicznego) podobny do zastosowanego 

w odniesieniu do biur usług płatniczych w art. 127 ust. 1 ustawy o usługach 

płatniczych? 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 36, w art. 73c w ust. 1 po wyrazie „przekroczenie” dodaje się wyrazy „, chyba 

że w tym terminie dostosowała rozmiar prowadzonej działalności w zakresie wydawania 

pieniądza elektronicznego do wymogu, o którym mowa w art. 73a ust. 4”; 

 

28) art. 1 pkt 37 – z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że celem zmian 

dokonywanych w tym punkcie nowelizacji jest m.in. jednoznaczne wskazanie, że 

przepisy te dotyczą również unijnej instytucji płatniczej. Analiza zmienianego art. 74 
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prowadzi do wniosku, iż przepis ten nie może odnosić się do unijnej instytucji 

płatniczej, ponieważ został on zamieszczony w ustawie w dziale IV – Krajowe 

instytucje płatnicze. Zamieszczenie w dziale IV przepisu dotyczącego unijnej instytucji 

płatniczej łamałoby konsekwencję co do zakresu podmiotowego tej jednostki 

systematyzacyjnej. Mając to na względzie proponuje się przyjęcie niżej sformułowanych 

poprawek. W poprawkach tych przyjęto, że treść przepisu art. 74 ust. 2 w zakresie, w 

jakim dotyczyć ma unijnych instytucji płatniczych, zostanie przeniesiona do działu V – 

Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze działalności na terytorium 

państwa goszczącego. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 37: 

a) w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Instytucja” zastępuje się wyrazami 

„Krajowa instytucja”, 

b) w lit. b, w ust. 2 po wyrazie „przez” dodaje się wyraz „krajową”, 

c) w lit. c wyraz „instytucja” zastępuje się wyrazami „krajowa instytucja”; 

 

w art. 1 po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu: 

„47a) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu: 

„Art. 98a.   W przypadku świadczenia przez unijną instytucję płatniczą usługi 

przeliczenia waluty w ramach wykonania transakcji płatniczej lub wydania pieniądza 

elektronicznego przepis art. 74 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;”; 

 

29) art. 1 pkt 41 lit. b, art. 78 – mając na względzie wyeliminowanie ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych, dobrą praktykę legislacyjną, orzecznictwo oraz poglądy 

doktryny, przy formułowaniu przepisów o charakterze obligatoryjnym, należy unikać 

czasownika modalnego „powinien”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 41 w lit. b, w ust. 5 po wyrazie „ubezpieczenia,” dodaje się wyrazy 

„obejmującej cały okres prowadzenia działalności,” oraz skreśla się zdanie drugie. 

 

30)  art. 1 pkt 44, art. 84 ust. 1a – w związku z tym, iż prowadzenie dystrybucji pieniądza 

elektronicznego jest czynnością operacyjną, o której mowa w art. 86 ust. 1, przepis 
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art. 84 ust. 1a należy odnieść wyłącznie do wykupu pieniądza elektronicznego. 

Analogiczna uwaga dotyczy dodawanego art. 132t. 

Propozycja poprawki:   

w art. 1: 

a) w pkt 44, w ust. 1a skreśla się wyrazy „lub prowadzić dystrybucję”, 

b) w pkt 55, w art. 132t skreśla się wyrazy „lub prowadzić dystrybucję”; 

 

31) art. 1 pkt 45 lit. b, art. 86 ust. 4 – propozycja poprawki redakcyjnej, która zmierza do 

zastosowania w przepisie właściwego spójnika. Analogiczna uwaga dotyczy 

dodawanego art. 132g ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 45 w lit. b, w ust. 4 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „lub”; 

 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132g w ust. 1 wyrazy "elektronicznego i" zastępuje się wyrazami 

"elektronicznego lub"; 

 

32) art. 1 pkt 55, art. 132b ust. 3 – w związku z tym, że art. 132b odsyła do art. 67 oraz 

mając na uwadze, iż ten ostatni przepis stanowi o wygaśnięciu zezwolenia nie tylko 

z powodu nieprowadzenia działalności objętej zezwoleniem, ale także nierozpoczęcia 

działalności, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132b w ust. 3 po wyrazie „nieprowadzeniem” dodaje się wyrazy 

„albo nierozpoczęciem”; 

 

33) art. 1 pkt 55, art. 132b ust. 5 – propozycja poprawki ujednolicającej terminologię ustawy 

(zob. dodawany art. 132n ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132b w ust. 5 użyty po raz pierwszy wyraz „środków” zastępuje się 

wyrazem „zasad”; 

 

34) art. 1 pkt 55, art. 132c ust. 3 – propozycja poprawki techniczno-legislacyjnej, której 

celem jest uwzględnienie wynikających z Zasad techniki prawodawczej reguł 

formułowania przepisów zawierających wyliczenie oraz budowania struktury przepisu. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132c: 

a) w ust. 3 w części wspólnej skreśla się wyrazy „jeżeli nie zachodzą okoliczności 

wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, 

zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.”; 

 

35) art. 1 pkt 55, art. 132c ust. 5 – propozycja poprawki ujednolicającej terminologię 

ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132c w ust. 5 wyraz „powiadomić” zastępuje się wyrazem 

„zawiadomić” oraz „powiadomienie” zastępuje się wyrazem „zawiadomienie”; 

 

36) art. 1 pkt 55, art. 132d ust. 1 pkt 4 – propozycja poprawki redakcyjnej (użycie 

rzeczownika we właściwym przypadku). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132b w ust. 1 w pkt 4 użyty po raz drugi wyraz „osób” zastępuje się 

wyrazem „osoby”; 

 

37) art. 1 pkt 55, art. 132d ust. 1 pkt 5 – propozycja poprawki redakcyjnej (dodanie 

brakującego spójnika). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132b w ust. 1 w pkt 5 wyraz „podmiotów,” zastępuje się wyrazami 

„podmiotów oraz”; 

 

38) art. 1 pkt 55, art. 132e ust. 6 – w związku z tym, iż do czynności z zakresu reprezentacji 

krajowej instytucji pieniądza elektronicznego stosować się będzie Kodeks cywilny, 

w tym art. 58 § 3, przepis art. 132e ust. 6 jest zbędny (§ 4 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej zakazuje powtarzania w ustawie przepisów innych ustaw). Ponadto 

zdanie drugie w tym przepisie jest merytorycznie niepoprawne, ponieważ do czynności 

z zakresu reprezentacji Kodeks cywilny będzie stosowany wprost, a nie odpowiednio. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132e skreśla się ust. 6; 

 

39) art. 1 pkt 55, art. 132f ust. 1 – w związku z tym, iż ze zdania pierwszego art. 132f ust. 1 

wynika, że w postępowaniu, o którym mowa w tym przepisie, KNF będzie brał pod 

uwagę również zobowiązania podmiotu składającego zawiadomienie, o których mowa 

w art. 132d ust. 1 pkt 9, odsyłanie w zdaniu drugim art. 132f ust. 1 do art. 132e ust. 2 

jest zbędne. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132f w ust. 1 wyrazy „przepisy art. 132e ust. 2 i” zastępuje się 

wyrazem „przepis”; 

 

40) art. 1 pkt 55, art. 132f ust. 4 – uwzględniając dodawany art. 132e ust. 7, we wskazanym 

przepisie należałoby uściślić, czyich akcji albo udziałów on dotyczy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132f w ust. 4 po wyrazie „udziałów” dodaje się wyrazy „krajowej 

instytucji pieniądza elektronicznego”; 

 

41) art. 1 pkt 55, art. 132h – propozycja poprawki techniczno-legislacyjnej (wyeliminowanie 

fragmentu przepisu, który w założeniu ustawodawcy ma określić wzajemną relację 

dwóch norm ustawowych; w analizowanym przypadku posłużenie się „zastrzeżeniem” 

generuje istotne wątpliwości interpretacyjne). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132h skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 132g ust. 4”; 

 

42) art. 1 pkt 55, art. 132n ust. 3 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, od 

którego momentu środki pieniężne otrzymane w zamian za wydany pieniądz 

elektroniczny podlegają ochronie? Z przepisu wynika, że zdecyduje o tym instytucja 

pieniądza elektronicznego (dzień wydania pieniądza elektronicznego będzie zazwyczaj 

późniejszy niż dzień postawienia środków do dyspozycji instytucji pieniądza 

elektronicznego). Mając na uwadze konieczność zapewnienia pewności prawa 

i należytej ochrony interesów użytkownika pieniądza elektronicznego, proponuje się 
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przyjęcie niżej sformułowanej poprawki, która uniezależni od „decyzji” instytucji 

pieniądza elektronicznego moment objęcia ochroną środków pieniężnych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132n w ust. 3 wyrazy „dnia, w którym pieniądz elektroniczny został 

wydany” zastępuje się wyrazami „tego dnia”; 

 

43) art. 1 pkt 55, art. 132p ust. 3 – propozycja poprawki korelującej ze sobą terminologię 

art. 132n  ust. 2 i art. 132p ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132n w ust. 3 wyrazy „środków wpłaconych na wydanie” zastępuje 

się wyrazami „wpłat wniesionych przez stronę umowy o wydanie pieniądza elektronicznego 

na poczet wydania”; 

 

44) art. 1 pkt 55, art. 132r – w związku z tym, iż w art. 132j ust. 1 są tylko trzy punkty, 

proponuje się dokonanie niżej zaproponowanej korekty odesłania. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132r wyrazy „art. 132j ust. 1 pkt 1–3” zastępuje się wyrazami 

„art. 132j ust. 1”; 

 

45) art. 1 pkt 55, art. 132u – w dodawanym przepisie należy uwzględnić, iż wykupu 

pieniądza elektronicznego mogą dokonywać również przedsiębiorcy inni niż krajowa 

instytucja pieniądza elektronicznego i jej agenci (zob. znowelizowany art. 89 

i dodawany art. 132t). 

Propozycja poprawki:  

w art. 1 w pkt 55, w art. 132u wyrazy „oraz agenci” zastępuje się wyrazami „a także agenci 

oraz inni przedsiębiorcy”; 

 

46) art. 1 pkt 55, art. 132ze ust. 3 – przepis ten stanowi, iż krajowe instytucje pieniądza 

elektronicznego, które świadczą usługi płatnicze, będą obowiązane uiszczać z tego 

tytułu opłaty na pokrycie kosztów nadzoru, o których mowa w art. 113 ust. 1 (innymi 

słowy będą w tym przypadku traktowane, jak krajowe instytucje płatnicze). W związku 

z tym przepisem nasuwa się pytanie dlaczego ustawodawca przyjął, iż w tym przypadku 

wprost stosowany będzie jedynie art. 113 ust. 1, a pozostałe ustępy tego artykułu 
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stosowane będą odpowiednio? Skoro ustawodawca uznał, iż przepis podstawowy może 

być stosowany wprost, trudno znaleźć argument uzasadniający odpowiednie stosowanie 

przepisów uzupełniających (modyfikujących) przepis podstawowy. Mając na uwadze 

konieczność wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, proponuje się wskazanie 

w przepisie, iż krajowa instytucja pieniądza elektronicznego świadcząca usługi płatnicze 

jest obowiązana uiszczać z tego tytułu opłaty na pokrycie kosztów nadzoru na zasadach 

określonych w „całym” art. 113. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 55, w art. 132ze ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Krajowe instytucje pieniądza elektronicznego świadczące usługi płatnicze, 

niezależnie od wpłat na pokrycie kosztów nadzoru określonych w ust. 1, są obowiązane 

do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru na zasadach określonych w art. 113. 

Przepisy wydane na podstawie art. 115 dotyczące wpłat stosuje się odpowiednio.”; 

 

47) art. 7, art. 5 ust. 2 –  abstrahując od tego, że nowelizacja ustawy o Narodowym Banku 

Polskim w ogóle nie powinna się znaleźć w opiniowanej ustawie (trudno znaleźć 

jakikolwiek związek pomiędzy podstawową ustawą nowelizowaną – tj. ustawą 

o usługach płatniczych, a zmianą w ustawie o Narodowym Banku Polskim; w żaden 

sposób zmiana tej drugiej ustawy nie jest konsekwencją zmian w pierwszej – § 92 ust. 1 

i 2 Zasad techniki prawodawczej) nasuwa się pytanie, co oznacza użyte 

w nowelizowanym przepisie określenie „istotne znaczenie w zakresie działania na rzecz 

stabilności krajowego systemu finansowego”. Odpowiedź na to pytanie jest ważna 

z punktu widzenia możliwości dokonania oceny, w jakim przypadku i kiedy NBP będzie 

mógł stać się udziałowcem albo akcjonariuszem również innych osób prawnych niż 

prowadzące działalność usługową na rzecz instytucji finansowych lub Skarbu Państwa? 

 

48) art. 8 – w związku ze zmianami dokonywanymi w ustawie – Prawo bankowe 

dotyczącymi czynności bankowych (w szczególności zmianą art. 5 ust. 2 pkt 3) nasuwa 

się pytanie, czy konsekwentnie nie powinna być również zmieniona ustawa z dnia 

7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 

i bankach zrzeszających (art. 6 ust. 1 pkt 9 tej ustawy) oraz czy w związku ze zmianami 

dokonanymi w ustawie o usługach płatniczych nie należałoby uchylić ust. 3 w art. 6? 
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Propozycja poprawki: 

po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. 

zm.) w art. 6: 

1) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„7) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego,”; 

2) uchyla się ust. 3.”; 

 

49) art. 9 – mając na względzie spójność systemu prawnego oraz konsekwencję 

aksjologiczną i prakseologiczną racjonalnego prawodawcy nasuwa się pytanie dlaczego 

ustawodawca nowelizując ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych nie wprowadził analogicznych rozwiązań w zakresie wypłaty świadczeń 

w ustawach zaopatrzeniowych oraz ustawach określających świadczenia o charakterze 

zaopatrzeniowym (dotyczy to art.  44 ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz art. 12c ust. 1 ustawy o rencie 

socjalnej)? 

 

50)  art. 10 pkt 1, odnośniki – w związku ze sformułowaniem w opiniowanej ustawie 

odnośnika nr 1 zbędna jest zmiana odnośnika nr 1 ustawy o usługach płatniczych. 

Aktem wdrażającym dyrektywę 2009/110/WE do polskiego porządku prawnego jest 

bowiem opiniowana ustawa. Poza tym nowelizując akt normatywny należy pamiętać, iż 

w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego tego aktu nowelizuje się nie tekst pierwotny, 

ale tekst jednolity (§ 90 Zasad techniki prawodawczej). Tekst jednolity ustawy 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został ogłoszony 

w 2010 r. W tekście tym jest 131 odnośników. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że 

dotychczasowy odnośnik nr 1 wskazywał już, jako wdrażane, dyrektywy 91/308/EWG 

oraz 2001//97/WE. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 10 skreśla się pkt 1; 

 

51) art. 11 pkt 4, art. 17 ust. 2 pkt 7 – zgodnie z art. 1 pkt 9 ustawy o ostateczności 

rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych 

oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami podmiot prowadzący system jest 

uczestnikiem systemu, w związku z tym sformułowanie „powiązania prawne pomiędzy 

uczestnikami systemu” obejmuje swoim zakresem również podmiot prowadzący system. 

W następstwie należałoby uznać, że część przepisu mówiąca o powiązaniach takiego 

podmiotu a uczestnikami systemu jest zbędna, chyba że możliwa jest sytuacja, w której 

podmiot prowadzący system znajduje się poza systemem (w takim przypadku dodawany 

pkt 7 powinien zostać zmodyfikowany). W niżej zaproponowanych poprawkach 

uwzględniono również, iż ustawa o ostateczności rozrachunku mówi o uczestniku, a nie 

uczestniku systemu (art. 1 pkt 9). 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w pkt 4, w pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) prawne powiązania pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy niebędącym 

uczestnikiem podmiotem prowadzącym system a uczestnikami, związane 

z uczestnictwem w systemie oraz jego funkcjonowaniem.”; 

 

albo 

 

w art. 11 w pkt 4, w pkt 7 skreśla się wyrazy „systemu oraz pomiędzy podmiotem 

prowadzącym system a uczestnikami”; 

 

52) art. 13 pkt 1, art. 3 ust. 3 – w związku z tym, iż oczywiste jest, iż nadzór sprawuje się na 

podstawie przepisów oraz mając na względzie, że nowelizowany przepis narusza § 156 

Zasad techniki prawodawczej (poprzez odesłanie do bliżej nieokreślonych przepisów 

odrębnych), proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w pkt 1, w ust. 3 skreśla się wyrazy „, sprawowanym na postawie odrębnych 

przepisów”; 
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53) art. 13 pkt 2 lit. a, art. 25 ust. 1 pkt 2 – kierując się potrzebą zapewnienia 

komunikatywności i czytelności przepisu, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w pkt 2 w lit. a, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego uprawnionych 

do świadczenia usług płatniczych, a w przypadku dokonywania rozliczeń 

w kraju również biur usług płatniczych”; 

 

54) art. 17 pkt 4, art. 12 ust. 2 pkt 5 – w związku z tym, iż dodawane do ustawy o usługach 

płatniczych art. 132e ust. 3 i 4 nie mówią o zakazach wydawanych w związku ze 

sprawowanym nadzorem, ale o zakazach wynikających z ustawy, proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 w pkt 4, w pkt 5 w lit. g skreśla się wyraz „wydawania”; 

 

55) art. 20 pkt 2, art. 3 ust. 2a – w związku z tym, iż w art. 3 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych nie ma ust. 3 dodawany do tego artykułu ustęp powinien 

być oznaczony jako ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 20 w pkt 2 w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 2a” zastępuje się wyrazami „ust. 3” oraz 

ust. 2a oznacza się jako ust. 3; 

 

56) art. 26 – w związku z tym, iż rozwiązania organizacyjne mieszczą się w pojęciu „system 

zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej”, proponuje się przyjęcie poprawki 

uwzględniającej ten fakt. 

Propozycja poprawki: 

w art. 26 skreśla się wyrazy „dostosować stosowane rozwiązania organizacyjne i”; 

 

57) art. 31 ust. 3 – w związku z tym, iż art. 31 ust. 3 dotyczy zupełnie innej sytuacji, aniżeli 

określona w ust. 1 i 2 oraz mając na uwadze, iż umiejscowienie przepisu w strukturze 

artykułu wpływa na jego interpretację (uznanie ust. 3 za uszczegółowienie ust. 1 i 2 



– 25 – 

prowadzi do wniosku, że jest on bezprzedmiotowy) proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawek: 

w art. 31 skreśla się ust. 3. 

 

po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy systemy 

płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 11 są obowiązane przekazać do 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego dokumenty wskazujące na powiązania, o których 

mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

 

 

Główny legislator 

Jakub Zabielski 


