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Art. 4 

ust. 2 

pkt 12 

2. Dostawcą może być 

wyłącznie: (…) 

12) dostawca świadczący 

usługę dostępu do informacji 

o rachunku. 

2. Dostawcą może być 

wyłącznie: (…) 

12) dostawca świadczący 

wyłącznie usługę dostępu 

do informacji o rachunku. 

Analiza całokształtu przepisów Projektu wskazuje, że nową kategorią 

dostawców usług płatniczych ma być „dostawca świadczący wyłącznie usługę 

dostępu do informacji o rachunku” (tak m.in. tytuł nowego Działu VIa, 

czy definicja tego dostawcy z art. 2 pkt 4f Projektu), podczas gdy przez 

dostawcę świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku należy 

rozumieć jakiegokolwiek dostawcę (a więc też bank, instytucję płatniczą etc.) 

uprawnionego do świadczenia tej usługi, w tym do jej świadczenia obok 

innych usług płatniczych (tak też m.in. definicja z art. 2 pkt 4e Projektu). 

Art. 10 

u.u.p. 

  W drugiej wersji Projektu brak jest propozycji zmiany art. 10 u.u.p., choć 

pierwsza jego wersja zawierała w tej kwestii stosowne propozycje. PIIT 

postuluje zmianę art. 10 u.u.p. w ramach prac nad wdrożeniem Dyrektywy 

PSD2 do polskiego prawa. 

Aktualna treść art. 10 u.u.p. nie obejmuje przetwarzania danych osobowych 

przez organizacje płatnicze prowadzące schematy płatnicze (a jedynie ich 

przetwarzanie przez dostawców i podmioty prowadzące systemy płatności). 

Ustawa o usługach płatniczych reguluje zaś również zasady prowadzenia tych 

schematów  

W ocenie PIIT warto wprowadzić stosowne przepisy związane z tą zmianą 

łącznie z implementacją Dyrektywy PSD2. Pozwoli to w szczególności 

ograniczyć liczbę nowelizacji polskich przepisów o usługach płatniczych a tym 
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samym zwiększyć pewność prawa i ułatwić prowadzenie działalności na rynku 

płatniczym. 

PIIT podkreśla, że w toku pierwszych konsultacji społecznych Projektu szereg 

podmiotów zwracał uwagę na problematykę przepisów o przetwarzaniu 

danych osobowych znajdujących się w ustawie o usługach płatniczych jak i 

Projekcie jej nowelizacji (m.in. FROB). Niemniej uwagi te nie znalazły 

odzwierciedlenia w drugiej wersji Projektu (pomimo wskazania przez 

Ministerstwo w raporcie z konsultacji, że uwagi te zostały uwzględnione). 

Art. 88 

ust. 3 

u.u.p. 

3. Odpowiedzialności agenta 

i innego przedsiębiorcy, za 

pośrednictwem którego 

krajowa instytucja płatnicza 

świadczy usługi płatnicze lub 

dokonuje wykupu pieniądza 

elektronicznego, oraz 

podmiotu wykonującego 

czynności operacyjne na 

podstawie umowy, o której 

mowa w art. 86 ust. 1, 

wobec krajowej instytucji 

płatniczej za szkody 

3. Odpowiedzialności agenta 

i innego przedsiębiorcy, za 

pośrednictwem którego 

krajowa instytucja płatnicza 

świadczy usługi płatnicze lub 

dokonuje wykupu pieniądza 

elektronicznego, oraz 

podmiotu wykonującego 

czynności operacyjne na 

podstawie umowy, o której 

mowa w art. 86 ust. 1, 

wobec krajowej instytucji 

płatniczej za szkody 

PIIT podtrzymuje stanowisko, że odpowiedzialność agentów oraz tzw. 

insourcerów płatniczych (tj. podmiotów, którym krajowe instytucje płatnicze 

powierzają wykonywanie czynności operacyjnych) powinna być poddana 

swobodnej decyzji stron a tym samym aktualny art. 88 ust. 3 u.u.p. powinien 

zostać usunięty z ustawy. 

Dyrektywa PSD2 wymaga wyłącznie pełnej odpowiedzialności instytucji 

płatniczych za agentów oraz insourcerów płatniczych, podczas gdy w 

jakikolwiek sposób nie reguluje odpowiedzialności tych podmiotów wobec 

samej instytucji płatniczej. Dyrektywa PSD2 jest przy tym dyrektywą tzw. 

maksymalnej harmonizacji, a więc Polska nie powinna wprowadzać bardziej 

rygorystycznych reguł w tym zakresie oraz doprowadzić do pełnej zgodności 

polskich przepisów z przepisami tej Dyrektywy. 
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wyrządzone użytkownikom 

lub posiadaczom pieniądza 

elektronicznego wskutek 

niewykonania lub 

nienależytego wykonania 

umowy, o której mowa w 

art. 84 ust. 2, umowy, na 

podstawie której inny 

przedsiębiorca dokonuje 

wykupu pieniądza 

elektronicznego, albo 

umowy, o której mowa w 

art. 86 ust. 1, nie można 

wyłączyć ani ograniczyć. 

wyrządzone użytkownikom 

lub posiadaczom pieniądza 

elektronicznego wskutek 

niewykonania lub 

nienależytego wykonania 

umowy, o której mowa w 

art. 84 ust. 2, umowy, na 

podstawie której inny 

przedsiębiorca dokonuje 

wykupu pieniądza 

elektronicznego, albo 

umowy, o której mowa w 

art. 86 ust. 1, nie można 

wyłączyć ani ograniczyć. 

W ocenie PIIT powyższe zmiany powinny nastąpić w toku implementacji PSD2 

do polskiego prawa a nie zostać wyłączone do odrębnych prac zespołu 

roboczego ds. FinTech przy UKNF. Uwzględnienie ich już teraz pozwoli 

ograniczyć liczbę nowelizacji polskich przepisów o usługach płatniczych a tym 

samym zwiększyć pewność prawa i ułatwić prowadzenie działalności na rynku 

płatniczym. 

Zwrócić należy również uwagę, że tak rygorystycznych przepisów 

co do odpowiedzialności partnera outsourcingowego nie ma w innych 

regulacjach państw członkowskich.   

art. 10 

Projektu 

  PIIT w pełni popiera wprowadzenie przepisu przejściowego dla podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie usługi dostępu do informacji o rachunku. 

Zwraca się przy tym uwagę, że podmiot taki w okresie przejściowym powinien 

móc złożyć wniosek o uzyskanie jakiegokolwiek statusu dostawcy usług 

płatniczych uprawniającego do świadczenia usługi dostępu do informacji 

o rachunku, nie zaś wyłącznie wniosku o wpis do rejestru wskazanego w art. 

117b ust. 1 Projektu. 
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Konsekwentnie, uprawnienie do świadczenia usługi dostępu do informacji o 

rachunku powinno obejmować okres do czasu rozpatrzenia takiego wniosku 

(np. wniosku o zezwolenie krajowej instytucji płatniczej). Nie można bowiem 

wykluczyć, że podmioty prowadzące aktualnie działalność w zakresie usługi 

dostępu do informacji o rachunku będą zainteresowane uzyskaniem szerszego 

zezwolenia niż obejmującego jedynie aktualną działalność (np. w związku z 

planowaniem jej poszerzenia o dodatkowe usługi płatnicze w najbliższej 

przyszłości). W ocenie PIIT przepisy Dyrektywy PSD2 nie zabraniają tego 

rodzaju działania przez podmioty prowadzące działalność w zakresie usługi 

dostępu do informacji o rachunku. 

Podsumowując, proponuje się stosowną modyfikację treści art. 10 Projektu 

tak, aby nie obejmował on jedynie sytuacji złożenia wniosku o wpis do 

rejestru wskazanego w art. 117b ust. 1 Projektu, ale również złożenie wniosku 

o prowadzenie działalności w charakterze jakiegokolwiek dostawcy usług 

płatniczych, który może świadczyć usługę dostępu do informacji o rachunku 

(zwłaszcza wniosku o zezwolenie krajowej instytucji płatniczej). 

 


