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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o usługach płatniczych 

 

(druk nr 485) 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 

i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355) 

 

 

Art. 59e. 

Odmowa przyjęcia zapłaty przez akceptanta może nastąpić w przypadku: 

1) upływu terminu, do którego jest możliwe korzystanie z instrumentu płatniczego; 

2) zablokowania instrumentu płatniczego; 

3) niezgodności podpisu osoby upoważnionej do używania instrumentu płatniczego na 

instrumencie płatniczym identyfikującym taką osobę z podpisem na dokumencie 

obciążeniowym; 

4) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku, o którym mowa 

w art. 59f ust. 1; 

5) stwierdzenia posługiwania się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną; 

6) braku możliwości dokonania akceptacji transakcji płatniczej. 

 

<Art. 59ea. 

1.  Akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi 

lub umowy sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej ani 

odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez 

NBP. 

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 

1) do działalności prowadzonej w sieci Internet; 

2) w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu; 
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3) w trakcie imprezy masowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171), jeżeli zamieszczono 

stosowną informację w regulaminie tej imprezy; 

4) do jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub większa od niego. 

3.  Akceptant nie może nakładać ani pobierać opłat z tytułu przyjmowania zapłaty 

znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP ani różnicować ceny w zależności od 

formy zapłaty.> 


