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Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Z wyrazami szacunku
(-) Małgorzata Kidawa-Błońska

U S T AWA
z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy o usługach płatniczych1)
Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 873 i 1916) po art. 179 dodaje się art. 179a w brzmieniu:
„Art. 179a. 1. Trójstronny system kart płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia
2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych
realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, s. 1), który
spełnia określone w tym przepisie warunki uznania go za czterostronny system kart
płatniczych, do dnia 9 grudnia 2018 r. jest zwolniony z obowiązków przewidzianych
w rozdziale II tego rozporządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych
w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli transakcje
dokonywane w ramach trójstronnego systemu kart płatniczych, o którym mowa w
ust. 1, nie przekraczają w ujęciu rocznym 3% wartości wszystkich krajowych
transakcji płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w
ust. 1.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Niniejsza ustawa służy stosowaniu art. 1 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych
realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, s. 1).

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

