BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r.
o zmianie ustawy o usługach płatniczych
(druk nr 437)

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O USŁUGACH PŁATNICZYCH (Dz. U. Nr 199,
poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1166)

Art. 1.
<1.> Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym:
1) warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości
postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach
płatniczych;
2) prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a
także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych;
3) zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych,
w tym za pośrednictwem agentów tych podmiotów, oraz zasady sprawowania
nadzoru nad tymi podmiotami.
<2. Ustawa określa również podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych
transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych.>
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) agent - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działającą w imieniu i na rzecz
instytucji płatniczej albo biura usług płatniczych w zakresie świadczenia usług
płatniczych;
2) bazowa stopa procentowa - stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego
źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony umowy o świadczenie
usług płatniczych;
3) bliskie powiązania - bliskie powiązania w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.
zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe";
4) data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego dostawca nalicza odsetki
od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek płatniczy;
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-25) dzień roboczy - dzień roboczy odpowiednio dostawcy płatnika lub dostawcy
odbiorcy;
6) goszczące państwo członkowskie - państwo członkowskie inne niż macierzyste
państwo członkowskie, w którym dostawca świadczy usługi płatnicze, w tym za
pośrednictwem agenta prowadzącego działalność w tym państwie lub przez
znajdujący się w tym państwie oddział;
7) grupa:
a) jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi oraz:
– jednostką, w której jednostka dominująca lub jej jednostka zależna posiadają
udziały albo akcje, lub
– jednostką współzależną,
b) jednostki powiązane w ten sposób, że więcej niż połowa członków organu
zarządzającego, nadzorującego lub organów administrujących danej jednostki
jednocześnie pełni funkcje kierownicze lub jest członkami organu
nadzorującego lub organu administrującego innej jednostki, lub
c) jednostki powiązane w ten sposób, że dana jednostka ma wpływ na kierowanie
polityką finansową i operacyjną innej jednostki;
8) hybrydowe biuro usług płatniczych - biuro usług płatniczych wykonujące oprócz
usług płatniczych inną działalność gospodarczą;
9) hybrydowa instytucja płatnicza - instytucję płatniczą wykonującą oprócz usług
płatniczych inną działalność gospodarczą;
10) instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez
użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do
złożenia zlecenia płatniczego;
11) instytucja płatnicza - krajową instytucję płatniczą i unijną instytucję płatniczą;
12) jednostka - jednostkę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej
dalej "ustawą o rachunkowości";
13) jednostka dominująca - jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy o rachunkowości;
14) jednostka współzależna - jednostkę współzależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 40
ustawy o rachunkowości;
15) jednostka zależna - jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o
rachunkowości;
16) krajowa instytucja płatnicza - osobę prawną, która zgodnie z art. 60 ust. 1 uzyskała
zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej;
<16a) krajowa transakcja płatnicza – transakcję płatniczą, w przypadku której
dostawca płatnika i dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;>
17) macierzyste państwo członkowskie - państwo członkowskie, na terenie którego
dostawca ma swoją siedzibę albo, jeżeli dostawca nie posiada siedziby zgodnie z
właściwym dla niego prawem państwa członkowskiego, państwo członkowskie, w
którym znajduje się jego główne miejsce wykonywania działalności;
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-318) odbiorca - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków
pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
19) oddział - oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), zwanej
dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", przy czym w przypadku
unijnej instytucji płatniczej wszystkie jej oddziały znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za jeden oddział;
<19a) opłata interchange – ustaloną przez organizację kartową opłatę uiszczaną
przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej;
19b) organizacja kartowa – podmiot określający zasady wydawania i akceptowania
kart płatniczych, zawierający umowy z wydawcami kart płatniczych lub
agentami rozliczeniowymi;>
20) osoba zarządzająca - członka zarządu instytucji płatniczej lub biura usług
płatniczych, a w przypadku instytucji lub biura nieposiadających zarządu - osobę
odpowiedzialną za zarządzanie tą instytucją lub biurem niepodlegającą służbowo
innej osobie, przy czym w przypadku hybrydowej instytucji płatniczej lub
hybrydowego biura usług płatniczych - odpowiednio właściwego członka zarządu
lub osobę odpowiedzialną za zarządzanie działalnością takiej instytucji lub biura w
zakresie usług płatniczych;
21) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
22) płatnik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zlecenie
płatnicze;
23) pojedyncza transakcja płatnicza - transakcję płatniczą nieobjętą umową ramową;
24) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;
25) rachunek płatniczy - rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby
użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez
rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do
wykonywania transakcji płatniczych;
26) referencyjny kurs walutowy - kurs walutowy udostępniany przez dostawcę usług
płatniczych lub pochodzący z publicznie dostępnego źródła;
27) system płatności - system transferu środków pieniężnych oparty na formalnych i
znormalizowanych regułach i wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania,
rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, a w szczególności system
autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 12 września 2002 r.
o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn.
zm.), zwanej dalej "ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych", oraz
system płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112,
poz. 743), zwanej dalej "ustawą o ostateczności rozrachunku";
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-428) środki porozumiewania się na odległość - środki, które mogą być wykorzystane do
zawarcia umowy o usługę płatniczą, które nie wymagają jednoczesnej obecności
dostawcy i użytkownika;
29) transakcja płatnicza - zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę wpłatę, transfer lub
wypłatę środków pieniężnych;
30) trwały nośnik informacji - nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie
adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez
okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
31) umowa ramowa - umowę o usługę płatniczą regulującą wykonywanie
indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w
zakresie prowadzenia rachunku płatniczego;
32) unijna instytucja płatnicza - osobę prawną, której właściwe organy nadzorcze wydały
zezwolenie na świadczenie usług płatniczych;
33) unikatowy identyfikator - kombinację liter, liczb lub symboli określoną przez
dostawcę dla użytkownika, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu
jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej transakcji
płatniczej użytkownika lub jego rachunku płatniczego;
34) użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług
płatniczych w charakterze płatnika lub odbiorcy;
35) właściwe organy nadzorcze - władze innych niż Rzeczpospolita Polska państw
członkowskich uprawnione na mocy obowiązujących w tych państwach przepisów
do wydawania zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych przez unijne instytucje
płatnicze;
Uwaga: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o
zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych
innych ustaw
35) właściwe organy nadzorcze - władze innych niż Rzeczpospolita Polska państw
członkowskich uprawnione na mocy obowiązujących w tych państwach przepisów
do wydawania zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych przez unijne instytucje
płatnicze lub na wydawanie pieniądza elektronicznego przez unijne instytucje
pieniądza elektronicznego;
35a) wydawca instrumentu płatniczego - podmiot świadczący usługę płatniczą, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4;
35b) zagraniczna instytucja pieniądza elektronicznego - podmiot z siedzibą w państwie
niebędącym państwem członkowskim, inny niż bank zagraniczny, uprawniony
zgodnie z prawem państwa siedziby do wydawania pieniądza elektronicznego;
<35c) wydawca karty płatniczej – dostawcę wydającego kartę płatniczą do
dyspozycji płatnika;>
36) zlecenie płatnicze - oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy
zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej;
37) znaczny pakiet akcji lub udziałów - akcje lub udziały w ilości:
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-5a) oznaczającej posiadanie przez jednostkę bezpośrednio lub pośrednio co najmniej
10% kapitału innej jednostki,
b) uprawniającej jednostkę do wykonywania praw z co najmniej 10% głosów w
organie stanowiącym innej jednostki lub
c) dającej inne prawa do kapitału jednostki w sposób umożliwiający wywieranie
wpływu na kierowanie jej polityką finansową i operacyjną.
[Art. 33.
Dostawca i użytkownik niebędący konsumentem mogą uzgodnić, że przepisów art. 34-37, art.
40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 nie stosuje się
w całości lub w części oraz mogą uzgodnić inny niż określony w art. 44 ust. 2 termin
powiadomienia dostawcy o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub
nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych.]
<Art. 33.
Dostawca i użytkownik niebędący konsumentem mogą uzgodnić, że przepisów art. 34,
art. 35–37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2–5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144–
146 nie stosuje się w całości lub w części oraz mogą uzgodnić inny niż określony w art.
44 ust. 2 termin powiadomienia dostawcy o stwierdzonych nieautoryzowanych,
niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych.>
Art. 34.
Płatności są dokonywane w walucie uzgodnionej przez dostawcę i użytkownika.
<Art. 34a.
Nieważne są postanowienia umowne zobowiązujące do stosowania zasad nałożonych
przez organizację kartową dla transakcji płatniczych z użyciem kart płatniczych
wydanych w ramach umowy z inną organizacją kartową.
Art. 34b.
Nieważne są postanowienia umowne uniemożliwiające akceptantowi promowanie
określonych form płatności, w tym oferowanie zniżki.>
Art. 38.
Jeżeli transakcja płatnicza nie wiąże się z przeliczaniem waluty, płatnik i odbiorca ponoszą
opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą.
<Art. 38a.
1. Stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,5% wartości jednostkowej
krajowej transakcji płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz – w
zakresie transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej – art. 3 ust. 1 pkt 3.
2. W przypadku ustalenia w umowie wyższej stawki opłaty interchange niż określona
w ust. 1, stosuje się maksymalną stawkę ustawową.
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-63. W okresie 3 lat od rozpoczęcia działalności przez nową organizację kartową w
odniesieniu do stawki opłaty interchange od jednostkowej krajowej transakcji
płatniczej przy użyciu karty płatniczej wydanej w ramach umowy z tą organizacją,
przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) nowo utworzona organizacja kartowa nie należy do tej samej grupy co inna
organizacja kartowa;
2) inna organizacja kartowa nie wywiera na nowo utworzoną organizację kartową
znaczącego wpływu, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy o rachunkowości.
4. Organizacja kartowa, wydawca karty płatniczej oraz agent rozliczeniowy
udostępniają na swoich stronach internetowych informację o aktualnych stawkach
opłaty interchange.
5. Organizacja kartowa udostępnia na swojej stronie internetowej informację w
zakresie stawek opłat stanowiących przychód organizacji kartowej, składających się
na opłatę pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, z tytułu krajowej
transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej.
6. Organizacja kartowa przekazuje do KNF oraz agentów rozliczeniowych informację
w zakresie zmian stawek opłat stanowiących przychód organizacji kartowej, innych
niż opłata interchange, składających się na opłatę pobieraną przez agenta
rozliczeniowego od akceptanta, z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu
karty płatniczej, nie później niż 3 miesiące przed ich datą wejścia w życie, wraz z
uzasadnieniem takich zmian.
7. Organizacja kartowa nie może pobierać opłat z tytułu krajowej transakcji płatniczej
przy użyciu karty płatniczej wydanej w ramach umowy z inną organizacją
kartową.>
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