
11 Narodowy Bank Polski 

DP-IV-MJ-024-729/17 

Pani 

Do druku nr 2055 

Prezes 
Adam Glapiński 

Warszawa, ;i grudnia 2017 r. 

SEf<RE':SłiAT SZEFA KS 

L.dz ......................... " .............. .. 

Data wpiywu .......... ~.~;· ... ~ .. ~: . ..?~~? 

Agnieszka KACZMARSKA 

Szef Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 listopada 2017 r. (znak: GMS-WP-173-302/17) 

dotyczącego rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, przedstawiam 

następujące stanowisko Narodowego Banku Polskiego. 

W związku z nadesłanym projektem ustawy Narodowy Bank Polski zgłasza 

uwagę do art. 78 ustawy z dnia 27lipca 2002 r.- Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

679). Wnosimy o rezygnację z wprowadzenia przepisu art. 17ca ust. 3 do ww. ustawy. 

Nadmieniamy, że w treści dodanego do art. 17ca ustępu 3, po wyrazie "usunięcia" nie 

umieszczono wyrazu "naruszeń". Przede wszystkim jednak zaproponowany przepis jest 

naszym zdaniem dysfunkcjonalny w odniesieniu do obowiązujących przepisów 

regulujących działalność kantorową i kontrolę sprawowaną przez Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego w tym zakresie. W odniesieniu do już obowiązujących regulacji 

dotyczących działalności kantorowej, przyczyni się do większego sformalizowania 

procedur, a w konsekwencji do ich wydłużenia. 

Intencją projektodawcy było dodanie w ustawach odrębnych, w których nie 

odnotowano regulacji dotyczących trybu wzywania przedsiębiorcy do usunięcia 

naruszeń przed wydaniem decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem 

do rejestru, w przypadku wystąpienia przesłanki nieusunięcia przez przedsiębiorcę 
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odpowiednich naruszeń w wyznaczonym przez właściwy organ terminie -

odpowiedniego przepisu upoważniającego organ do takiego wezwania. 

Tymczasem regulacja zapewniająca osiągnięcie analogicznych skutków jak 

"wezwanie do usunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

działalności kantorowej" już funkcjonuje na gruncie ustawy z dnia 27lipca 2002 r. Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679) i wyrażona jest w przepisach art. 40 i art. 40b. 

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy Prawo dewizowe, w przypadku stwierdzenia w wyniku 

przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, Prezes Narodowego Banku Polskiego 

przekazuje kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne, w których zawarte 

są wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zobowiązanie 

jednostki kontrolowanej do powiadomienia o sposobie i terminie realizacji zaleceń 

pokontrolnych. W myśl art. 40b kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, poinformować w formie 

pisemnej jednostkę organizacyjną Narodowego Banku Polskiego, wykonującą kontrolę, 

o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych. Natomiast 

weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych jest dokonywana w trakcie kontroli 

sprawdzającej. 

Zalecenia pokontrolne przekazywane przez Prezesa NBP stanowią więc 

odpowiednik proponowanego w projektowanym art. 17ca ust. 3 wezwania 

kontrolowanego podmiotu do usunięCia naruszeń warunków wymaganych 

do wykonywania działalności kantorowej. Stosowana dotychczas procedura wezwania 
w formie zobowiązania, w zaleceniach pokontrolnych, do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości, jest naszym zdaniem wystarczająca dla osiągnięcia celu, jakim jest 
zagwarantowanie przedsiębiorcy możliwości usunięcia naruszeń i uniknięcia 

ostatecznej sankcji w postaci wykreślenia z rejestru działalności kantorowej i zakazu 
wykonywania działalności. 

Za powyższym przemawia fakt, iż od 2004 r. (od czasu kwalifikowania 

działalności kantorowej jako regulowanej działalności gospodarczej) nie wydano żadnej 

decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności kantorowej z powodu nieusunięcia 

naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności kantorowej. Wszyscy 

przedsiębiorcy wezwani do usunięcia nieprawidłowości w trybie zaleceń pokontrolnych 

wykonali dyspozycje w nich zawarte. 

Narodowy Bank Polski zwraca uwagę na treść art. 20 i art. 24 ustawy z dnia 

24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 
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rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1224, z póź. zm.), dalej: ustawa o ostateczności rozrachunku, 

w kontekście odwołania do art. 16 ust. l i 3 ustawy o ostateczności rozrachunku, 

zastosowanego w art. 69 pkt 5 i 6 ustawy wprowadzającej Prawo przedsiębiorców. 

Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba zastosowania odwołania do art. 16 ust. l lub 

3 w art. 69 pkt 6 ustawy Prawo przedsiębiorców, zmieniającego art. 24 ustawy 

o ostateczności rozrachunku. Przepis ten ma bowiem sankcjonować prowadzenie 

systemu płatności, jak i wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania systemu 

płatności, bez wymaganej zgody. Jednakże odwołanie do art. 16 ust. 3 ustawy 

o ostateczności rozrachunku w naszej opinii nie znajduje uzasadnienia w zakresie 

uregulowanym w art. 69 pkt 5 ustawy wprowadzającej Prawo przedsiębiorców, 

zmieniającego art. 20 ustawy o ostateczności rozrachunku. 

Dla kwestii braku przejścia zezwolenia na spółkę przejmującą lub spółkę nowo 

zawiązaną - powstałą w związku z połączeniem lub podziałem, znaczenie ma bowiem 

pierwotne zezwolenie (dotychczas - zgoda), lj. zezwolenie na prowadzenie systemu 

płatności, o którym mowa w art. 16 ust. l ustawy o ostateczności rozrachunku, nie zaś 

zezwolenie na wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania systemu płatności, 

o którym mowa w art. 16 ust. 3 tej ustawy. Wynika to z faktu, iż zezwolenie na 

wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania systemu płatności ma charakter 

wtórny wobec zezwolenia na prowadzenie systemu płatności, a więc ma znaczenie 

jedynie w sytuacji posiadania zezwolenia na prowadzenie systemu płatności. 

Proponujemy zatem zastosowanie w art. 69 pkt 5 ustawy wprowadzającej Prawo 

przedsiębiorców, odwołania jedynie do art. 16 ust. l ustawy o ostateczności 

rozrachunku. 
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