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Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

§ 2  ust. 1 

pkt 6 

1. Program działalności, o którym 

mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

obejmuje: 

[…] 

6) datę sporządzenia oraz 

wskazanie autorów programu 

działalności (imię i nazwisko 

oraz funkcja w organizacji). 

1. Program działalności, o którym 

mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

obejmuje: 

[…] 

6) datę sporządzenia oraz 

wskazanie autorów 

programu działalności (imię i 

nazwisko oraz funkcja w 

organizacji). 

Proponuje się wykreślenie jednego z punktów określających zakres 

przedmiotowy programu działalności stanowiącego jeden  

z obligatoryjnych dokumentów, który musi zostać przedłożony przez 

każdego wnioskodawcę ubiegającego się o udzielenie zezwolenia 

(dalej: „Zezwolenie”) na świadczenie usług płatniczych w charakterze 

krajowej instytucji płatniczej (dalej: „KIP”). 

 

Na podstawie z art. 61 ust. 3 u.u.p. minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych został upoważniony do wydania rozporządzenia w przedmiocie 

szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów,  

o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4-10 u.u.p. Treść przedmiotowego 

rozporządzenia powinna umożliwiać weryfikację, czy wnioskodawca spełnia 

warunki konieczne do uzyskania Zezwolenia oraz kompletność  

i wiarygodność dołączanej do wniosku dokumentacji. Co istotne, treść 

rozporządzenia powinna uwzględniać stosowne wytyczne wydane przez 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej: „EUNB”), tj. Wytyczne z dnia 

11 lipca 2017 r. dotyczące informacji, które należy przedstawić w celu 

uzyskania zezwolenia przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza 

elektronicznego oraz zarejestrowania dostawców świadczących usługi 

dostępu do informacji o rachunku (dalej: „Wytyczne”). 

 

W ocenie PIIT utrzymanie obowiązku uwzględniania w programie 

działalności, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.u.p., obowiązku 

zamieszczenia daty sporządzania programu oraz wskazania autorów, którzy 

opracowali taki dokument, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia 

prawnego oraz praktycznego. Przede wszystkim wskazać należy, że 

przedmiotowa powinność nie znajduje oparcia w treści Wytycznych, przez 

co nakłada na wnioskodawcę dodatkowe zobowiązania formalne niezbędne 

do uzyskania stosownego Zezwolenia. Kolejno, program działalności, jako 

dokument obowiązujący u wnioskodawcy, podlega zatwierdzeniu przez 

organ zarządzający wnioskodawcą. Tym samym dopiero przyjęcie 
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Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

dokumentu przez organ zarządzający wnioskodawcą w ramach 

odpowiedniej procedury skutkować będzie formalnym rozpoczęciem 

obowiązywania jego treści w ramach wykonywanej przez wnioskodawcę 

działalności. Z tego też względu wydaje się, że bez znaczenia prawnego 

pozostaje ujawnienie daty sporządzenia oraz autorów takiego dokumentu, 

skoro jego obowiązywania wymaga zatwierdzenia przez organ zarządzający 

wnioskodawcą. Dodatkowo autorów najczęściej jest wielu, w tym osoby 

zewnętrzne doradcy, co utrudnia wykonanie tego obowiązku. 

§ 2 ust. 2 

pkt 2-4 

2. Do programu działalności, o 

którym mowa w ust. 1, załącza 

się: 

[…] 

2) projekty umów pomiędzy 

wszystkimi stronami 

zaangażowanymi w 

świadczenie usług 

płatniczych, w tym 

obejmujące systemy kart 

płatniczych; 

3) projekt umowy ramowej, o 

której mowa w art. 2 pkt 31 

ustawy; 

4) projekty umów 

outsourcingowych w zakresie 

usług płatniczych 

2. Do programu działalności, o 

którym mowa w ust. 1, załącza się: 

[…] 

2) projekty umów pomiędzy 

wszystkimi stronami 

zaangażowanymi w 

świadczenie usług płatniczych, 

w tym obejmujące systemy 

kart płatniczych, jeśli dotyczy; 

3) projekt umowy ramowej, o 

której mowa w art. 2 pkt 31 

ustawy, jeśli dotyczy; 

4) projekt umowy 

outsourcingowej w zakresie 

świadczenia usług 

płatniczych, jeśli dotyczy  

Proponuje się doprecyzowanie treści przepisu. 

 

W ocenie PIIT obecna treść § 2 ust. 2 pkt 2-4 Projektu może budzić istotne 

wątpliwości interpretacyjne co do zakresu umów wymaganych do 

przedłożenia przez wnioskodawcę w ramach postępowania o udzielenie 

Zezwolenia. W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż nie zawsze przyjęty 

przez wnioskodawcę model działalności biznesowej zakładać będzie 

zawieranie umów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-4 Projektu. Świadczenie 

usług płatniczych przez wnioskodawcę po uzyskaniu przez niego 

Zezwolenia może bowiem opierać się na zawieraniu umów o pojedyncze 

transakcje płatnicze (np. w związku ze świadczeniem usługi przekazu 

pieniężnego lub usługi inicjowania transakcji płatniczej, które będą 

świadczone na rzecz płatnika). Tym samym uzasadnione wydaje się 

doprecyzowanie omawianych przepisów poprzez wskazanie, iż 

wnioskodawca ubiegający się o Zezwolenie powinien przedłożyć umowy,  

o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-4 Projektu, wyłączenie wtedy, jeżeli 

dotyczyć będą prowadzonej przez niego działalności. Na marginesie 

zaznacza się również, że propozycja doprecyzowania treści § 2 ust. 2 pkt 2 

Projektu koresponduje do treści Wytycznych, tj. wytycznej nr 3.1. lit. c pkt iii, 

w której EUNB bezpośrednio wskazał, że przedłożenie takiej umowy 

wymagane jest jedynie w przypadku, jeśli dotyczyć będzie działalności 

wykonywanej przez wnioskodawcę.  
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Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

PIIT jednocześnie z przychylnością podchodzi do braku obowiązku 

przedstawiania umowy z agentem (agencyjnej).  

§ 3 § 3. Opis założeń strategii, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1) ogólna charakterystykę 

działalności gospodarczej 

prowadzonej przez 

wnioskodawcę obejmującą 

okres co najmniej 3 lat przed 

złożeniem wniosku, o ile w 

okresie tym wnioskodawca 

prowadził taką działalność; 

2) określenie strategii i celów 

oraz kierunków rozwoju 

działalności wnioskodawcy z 

uwzględnieniem działalności 

w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej; 

3) analizę strategiczną. 

§ 3. Opis założeń strategii, o którym 

mowa w §2 ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1) ogólna charakterystykę 

działalności gospodarczej 

prowadzonej przez 

wnioskodawcę obejmującą 

okres co najmniej 3 lat przed 

złożeniem wniosku, o ile w 

okresie tym wnioskodawca 

prowadził taką działalność; 

2) określenie strategii i celów 

oraz kierunków informacje o 

celach oraz kierunkach 

rozwoju działalności 

wnioskodawcy z 

uwzględnieniem działalności 

w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej; 

3) analizę strategiczną. 

 

Proponuje się wykreślenie dwóch punktów determinujących zakres 

przedmiotowy opisu założeń strategii, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

1 Projektu. 

 

W ocenie PIIT brak jest racjonalnych podstaw uzasadniających nałożenie 

na wnioskodawcę ubiegającego się o Zezwolenie obowiązku przedłożenia 

w ramach opisu założeń strategii, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Projektu, 

ogólnej charakterystyki prowadzonej uprzednio działalności gospodarczej, 

która obejmowałaby okres co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku, o ile 

w ciągu trwania takiego czasookresu wnioskodawca prowadził działalność. 

Przedmiotowy wniosek jest poparty następującymi argumentami: 

 

Po pierwsze, ocena rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją 

płatniczą przez wnioskodawcę w toku postępowania o udzielenie 

Zezwolenia w kontekście uprzednio wykonywanej przez wnioskodawcę 

działalności odbywa się w oparciu o złożenie stosownego oświadczenia na 

podstawie art. 61 ust. 1 pkt 9 u.u.p. Wnioskodawca przedkłada wówczas 

wszystkie istotne z punktu widzenia organu nadzoru informacje na temat 

dotychczasowej działalności. W ocenie PIIT brak jest więc uzasadniania 

prawnego, które przemawiałoby za obowiązkiem dodatkowego 

przedkładania charakterystyki wykonywanej uprzednio działalności przez 

wnioskodawcę, skoro odpowiedni zakres informacji na temat wcześniejszej 

aktywności zawodowej wnioskodawcy zawierany jest w ramach 

oświadczenia wydawanego na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 9 u.u.p.  

 

Po drugie, propozycja uwzględniania w ramach opisu i założeń strategii 

elementów, o których mowa w art. § 3 pkt 1 i 3, nie znajduje również oparcia 
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Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

w treści Wytycznych, a stanowi wyłączny przejaw inicjatywy projektodawcy, 

który wykracza poza ramy prawne określone przez EUNB.  

 

Po trzecie, sama nazwa części programu działalności, jaką jest opis założeń 

strategii, wydaje się sugerować, iż wnioskodawca obowiązany jest do 

przedłożenia opisu planowanych działań strategicznych dla prowadzenia 

działalności w charakterze KIP, a więc działalności przyszłej, a nie przeszłej. 

W ocenie PIIT przedłożenie opisu charakterystyki dotychczas wykonywanej 

przez wnioskodawcę działalności w żaden sposób nie przyczynia się do 

oceny wiarygodność wnioskodawcy, jako podmiotu ubiegającego się  

o zezwolenie, o którym mowa w art. 60 ust. 1 u.u.p. 

§ 4 pkt 1 

lit. b tiret 

drugi 

§ 4. Plan marketingowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje: 

1) charakterystykę planowanych 

usług obejmującą: 

a) […] 

b) opis działań i operacji, które 

będą wykorzystywane przez 

poszczególne podmioty w 

ramach każdej z planowanych 

usług obejmujący opis 

kierunków i kolejnych etapów 

przepływu: 

− […] 

− środków pieniężnych 

pomiędzy podmiotami 

zaangażowanymi przy 

świadczeniu 

poszczególnych usług 

§ 4. Plan marketingowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje: 

1) charakterystykę planowanych 

usług obejmującą: 

a) […] 

b) opis działań i operacji, które 

będą wykorzystywane przez 

poszczególne podmioty w 

ramach każdej z planowanych 

usług obejmujący opis 

kierunków i kolejnych etapów 

przepływu: 

− […] 

− środków pieniężnych 

pomiędzy podmiotami 

zaangażowanymi przy 

świadczeniu 

poszczególnych usług 

wraz ze schematem 

Proponuje się doprecyzowanie treści przepisu. 

 

W ocenie PIIT uzasadnione wydaje się doprecyzowanie treści przepisu 

określającego obligatoryjne elementy planu marketingowego, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Projektu, w zakresie, w jakim odwołuje się do 

obowiązku przedstawienia opisu przepływu środków pieniężnych pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi przy świadczenia usług wraz ze schematem 

graficznym. Uzasadnienia propozycji PIIT w przedmiocie doprecyzowania 

przepisów Projektu upatrywać należy w charakterze prawnym nowych usług 

płatniczych, tj. usługi inicjowania transakcji płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 7 

u.u.p.) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 

u.u.p.). Immanentną cechą pierwszej z tej usług jest zakaz wejścia w 

posiadanie środków pieniężnych użytkownika przez dostawcę 

świadczącego taką usługę (art. 59r ust. 3 pkt 1 u.u.p.). Z kolei w przypadku 

usługi dostępu do informacji o rachunku dostawca świadczący taką usługę 

w ogóle nie odpowiada za jakikolwiek transfer środków pieniężnych, a jednie 

za przekazanie użytkownikowi zagregowanych informacji na temat 

rachunku płatniczego prowadzonego dla użytkownika u innego dostawcy 

usług płatniczych (art. 3 ust. 6 u.u.p.). Tym samym dostawcy świadczący 

usługi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8 nie odpowiadają za transfer 
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Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

wraz ze schematem 

graficznym, 

graficznym, chyba że 

wnioskodawca 

zamierza świadczyć 

wyłączenie usługi, o 

których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy, 

środków pieniężnych, których przepływ, zgodnie z projektowanym 

przepisem, powinien zostać ujęty w planie marketingowym niezależnie od 

zakresu Zezwolenia, o jakie ubiega się wnioskodawca. Na marginesie 

wskazuje się również, iż EUNB w treści Wytycznych słusznie zdecydował 

się na wskazanie, iż wnioskodawca powinien przedłożyć  schemat 

przepływu środków pieniężnych, o ile nie zamierza on świadczyć wyłącznie 

usługi inicjowania płatności (wytyczna nr 3.1. lit. c pkt i). Mając na względzie 

powyższe w ocenie PIIT treść projektowanego § 4 pkt 1 lit. b tiret drugi 

powinna zostać doprecyzowana w ten sposób, iż wnioskodawca ubiegający 

się o Zezwolenie powinien przedłożyć opis przepływu środków pieniężnych 

pomiędzy podmiotami zaangażowanymi przy świadczeniu usług wraz ze 

schematem graficznym, o ile nie zamierza świadczyć wyłącznie usług,  

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lub 8 u.u.p. 

§ 4 pkt 4 § 4. Plan marketingowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje: 

[…] 

4) analizę otoczenia 

konkurencyjnego w zakresie 

świadczenia usług płatniczych 

 

§ 4. Plan marketingowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje: 

[…] 

4) analizę otoczenia 

konkurencyjnego w zakresie 

świadczenia usług płatniczych 

wnioskodawcy w danym 

segmencie rynku 

płatniczego; 

 

Proponuje się doprecyzowanie przepisy zgodnie z treścią Wytycznych. 

 

Dotychczasowe sformułowanie projektowanego przepisu odwołujące się do 

analizy otoczenia konkurencyjnego w zakresie świadczenia usług 

płatniczych budzi istotne wątpliwości co do zakresu koniecznych do 

przedstawienia informacji przez wnioskodawców. Przede wszystkim przepis 

ten może sugerować, iż obowiązkiem wnioskodawcy jest dokonanie analizy 

otoczenia konkurencyjnego w zakresie wszystkich dostawców 

świadczących usługi płatnicze. Z tego też względu, w ocenie PIIT, 

uzasadnionym jest dookreślenie, że przedkładana przez wnioskodawcę 

analiza otoczenia konkurencyjnego powinna skupiać się na konkretnym 

segmencie rynku płatniczego, na którym zamierza działać wnioskodawca 

występujący o Zezwolenie. Wyłącznie bowiem w kontekście tego 

konkretnego segmentu rynku płatniczego uzasadnione będzie 

identyfikowane otoczenia konkurencyjnego przez wnioskodawcę. 

§ 6 pkt 1 

lit. a 

§ 6. Plan organizacji i zarządzania, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, 

obejmuje: 

§ 6. Plan organizacji i zarządzania, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, 

obejmuje: 

Proponuje się doprecyzowanie treści przepisu. 
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Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

1) schemat i opis struktury 

organizacyjnej wnioskodawcy 

zawierający: 

a) opis funkcji i zadań każdej 

jednostki, komórki lub 

stanowiska w strukturze 

organizacyjnej 

wnioskodawcy; 

1) schemat i opis struktury 

organizacyjnej wnioskodawcy 

zawierający: 

a) opis funkcji i zadań 

każdej jednostki, komórki 

lub samodzielnego 

stanowiska w strukturze 

organizacyjnej 

wnioskodawcy; 

W ocenie PIIT uzasadnione wydaje się doprecyzowanie treści przepisu 

poprzez wskazanie, że obowiązek przedłożenia opisu funkcji i zadań 

dedykowany do poszczególnych jednostek lub komórek dotyczy 

samodzielnych, a nie wszystkich, stanowisk funkcjonujących w strukturze 

organizacyjnej wnioskodawcy. Adresowanie przedmiotowego obowiązku do 

wszystkich stanowisk wymagałoby nieuzasadnionego powielania informacji 

zamieszczanych w stosunku do utworzonych w strukturze organizacyjnej 

jednostek (departamentów), czy też komórek. W ocenie PIIT intencją 

projektodawcy było jednak wskazanie, że wnioskodawca powinien 

przedłożyć opis funkcji i zadań dla samodzielnych stanowisk utworzonych  

w strukturze organizacyjnej wnioskodawcy, takich jak np. inspektor ochrony 

danych osobowych, czy też compliance officer. 

§ 7 ust. 1 

pkt 2 lit b 

§ 7. Plan finansowy, o którym mowa w 

§ 2 ust. 2 pkt 1, obejmuje: 

[…] 

2) plan ilościowy usług 

uwzględniający: 

[…] 

b) planowaną liczbę usług 

płatniczych w 

poszczególnych latach 

objętych planem, jeżeli 

wnioskodawca zamierza 

świadczyć usługi, o 

których mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 7 ustawy; 

§ 7. Plan finansowy, o którym mowa w 

§ 2 ust. 2 pkt 1, obejmuje: 

[…] 

2) plan ilościowy usług 

uwzględniający: 

[…] 

b) planowaną liczbę usług 

inicjowanych transakcji 

płatniczych w 

poszczególnych latach 

objętych planem, jeżeli 

wnioskodawca zamierza 

świadczyć usługi, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 

ustawy; 

Proponuje się doprecyzowanie treści przepisu zgodnie z nomenklaturą 

wykorzystywaną na gruncie ustawy o usługach płatniczych oraz 

innych aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym  

w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie minimalnej 

sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy 

gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń 

użytkownika, o których mowa w art. 61b ustawy o usługach płatniczych,  

w którym mowa o przewidywanej liczbie inicjowanych transakcji płatniczych.  

§ 10 pkt 

17 lit. b 

§ 10. Opis systemu zarządzania 

ryzykiem i kontroli wewnętrznej, o 

którym mowa w art. 61 ust. 6 ustawy, 

obejmuje: 

§ 10. Opis systemu zarządzania 

ryzykiem i kontroli wewnętrznej, o 

którym mowa w art. 61 ust. 6 ustawy, 

obejmuje: 

Proponuje się doprecyzowanie treści przepisu za art. 33 i nast. ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML”). 
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Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

[…] 

17) mechanizmy kontroli 

wewnętrznej zgodne z 

obowiązkami związanymi z 

zapobieganiem praniu 

pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu obejmujące: 

[…] 

b) środki, które 

wnioskodawca 

wprowadził lub 

wprowadzi w celu 

zmniejszenia ryzyka i 

wypełnienia 

obowiązków 

związanych z 

zapobieganiem praniu 

pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu, w tym 

stosowane procedury 

oceny ryzyka, zasady i 

procedury zachowania 

należytej staranności 

przy ocenie klientów 

oraz zasady i procedury 

wykrywania i zgłaszania 

podejrzanych transakcji, 

czynności lub innych 

działań, 

[…] 

17) mechanizmy kontroli 

wewnętrznej zgodne z 

obowiązkami związanymi z 

zapobieganiem praniu 

pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu obejmujące: 

[…] 

b) środki, które 

wnioskodawca 

wprowadził lub 

wprowadzi w celu 

zmniejszenia ryzyka i 

wypełnienia obowiązków 

związanych z 

zapobieganiem praniu 

pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu, w tym 

stosowane procedury 

oceny ryzyka, zasady i 

procedury zachowania 

należytej staranności 

przy ocenie stosowania 

środków 

bezpieczeństwa 

finansowego wobec 

klientów oraz zasady i 

procedury wykrywania i 

zgłaszania podejrzanych 

transakcji, czynności lub 

innych działań, 

 

Zawarte w Projekcie sformułowanie „zachowania należytej staranności przy 

ocenie klientów” nie pojawia się w treści zarówno ustawy o usługach 

płatniczych jak  i ustawy AML. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych wobec tego sformułowania, sugeruje się zastąpienie go 

sformułowaniem bazującym na treści art. 33 i nast. ustawy AML, to jest 

na podstawowych przepisach regulujących zasady stosowania środków 

bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane, w tym KIP. 
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Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT – uwagi szczegółowe 

§ 19 § 19. Do postępowań w sprawie 

wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia 

stosuje się przepisy niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 19. Do postępowań w sprawie 

wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia 

stosuje się przepisy niniejszego 

rozporządzenia dotychczasowe. 

Proponuje się ograniczenie zakresu stosowania przepisów 

projektowanego rozporządzenia poprzez wyłączenie ich 

obowiązywania w stosunku do postępowań, które zostały wszczęte  

i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia. 

 

Projekt przewiduje liczne doprecyzowania i korekty informacji oraz 

dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku o wydanie Zezwolenia 

w porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Finansów wydanego na podstawie art. 61 ust. 3 u.u.p. Przedmiotowy fakt 

został zresztą bezpośrednio wskazany w uzasadnieniu do analizowanego 

Projektu. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że  postępowanie  

o uzyskanie Zezwolenia trwa w praktyce niemal zawsze ponad rok. Żaden 

przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na niejako „zamrożenie” swoich 

planów biznesowych na tak długi okres czasu, zwłaszcza w tak szybko 

zmieniającej się branży jak płatnicza. Mając na uwadze powyższe, jako 

niezwykle problematyczną należy zatem ocenić sytuację podmiotów, które 

od dłuższego czasu są w trakcie postępowania w przedmiocie uzyskania 

Zezwolenia, jednak w dalszym ciągu nie uzyskały stosownej decyzji 

uprawniającej do świadczenia usług płatniczych. Utrzymanie przepisu 

wprowadzającego obowiązek stosowania nowych przepisów względem 

toczących się obecnie postępowań doprowadzi do ich znacznego 

wydłużenia się. Proponuje się więc, aby w stosunku do wszczętych, ale 

jeszcze nie zakończonych postępowań, zastosowanie znajdowały przepisy 

dotychczasowe, w oparciu o które wnioskodawcy złożyli wymagane prawem 

informacje i dokumenty. 

 


