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Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekeomunikacji (PIIT) 

w przedmiocie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności 

detalicznych (COM(2020) 592 final) 

 

I. Wprowadzenie 

Mając na uwadze istotny charakter płatności dla postępu technologicznego w dziedzinie usług 

finansowych, a także wielość wątków poruszonych w treści Strategii oraz zaproponowane działania, 

inicjatywę Komisji Europejskiej należy ocenić pozytywnie. Jak wynika z jej treści, koncentruje się ona na 

czterech filarach, do których należy zaliczyć: 

1) „coraz bardziej cyfrowe rozwiązania w zakresie płatności o zasięgu ogólnoeuropejskim, 

wykorzystujące w coraz większym stopniu płatności natychmiastowe; 

2) innowacyjne i konkurencyjne rynki płatności detalicznych; 

3) wydajne i interoperacyjne systemy płatności detalicznych oraz inne infrastruktury wspierające 

oraz 

4) efektywne płatności międzynarodowe, w tym przekazy pieniężne” (zob. str. 3 Strategii). 

 

Ze względu na wielość postulatów przedstawionych w Strategii, konieczne jest wskazanie konkretnych 

obszarów o szczególnie istotnym charakterze i na które należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu 

stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie. 

 

II. Uwagi 

 

W opisanym wyżej kontekście, należy odnieść się przede wszystkim do następujących kwestii: 

 

A. Rozwiązania dotyczące tzw. płatności natychmiastowych 

Jak wynika z treści Strategii, płatności natychmiastowe mają stanowić nową standardową formę 

płatności i zapewniać odbiorcy bardzo szybki dostęp do środków pieniężnych. Wdrożenie tego 

standardu ma stanowić uzupełnienie istniejącego obecnie systemu kart płatniczych i będzie mogło 

znajdować zastosowanie w wielu obszarach, w których te karty są obecnie wykorzystywane, np.  

w ramach e-commerce oraz zakupów w sklepach stacjonarnych. Celem Komisji Europejskiej jest 

wdrożenie płatności natychmiastowych do końca roku 2021. Z uwagi na powyższe, konieczne jest 

dokonanie przeglądu obecnie obowiązujących ram prawnych dotyczących usług płatniczych i podjęcie 

szeregu inicjatyw mających na celu dokonanie w nich zmian. 
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Wprowadzenie mechanizmów zapewniających natychmiastową dostępność środków po stronie 

odbiorcy stanowić będzie niewątpliwą korzyść i pozwoli podmiotom rynku finansowego na 

projektowanie nowych usług. Niemniej jednak, poza szeregiem korzyści wynikających z realizacji 

takich płatności, należy również zwrócić uwagę na związane z tym zagrożenia. Można do nich zaliczyć 

nieodwracalność realizowanych w ten sposób transakcji, a także zwiększone ryzyko prania pieniędzy 

i finansowania terroryzmu oraz zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Wskazane wyżej 

czynniki mogą nieść za sobą nałożenie dodatkowych obowiązków na instytucje finansowe 

realizujące płatności natychmiastowe, takich jak np. wdrożenie odpowiednich środków 

pozwalających na realizację środków bezpieczeństwa finansowego w czasie rzeczywistym, czy też 

wprowadzenie mechanizmów typu chargeback w odniesieniu do takich transakcji. Jak bowiem 

wskazano w treści Strategii: „usługi płatności natychmiastowych powinny oferować funkcje, które 

stawiają je na równi z innymi instrumentami płatniczymi (np. kartami) oferującymi obciążenie 

zwrotne, tj. zwrot kupującemu środków z karty kredytowej wykorzystywanej do dokonania zakupu  

w określonych przypadkach (np. pomyłek)” (zob. str. 9 Strategii). 

 

W związku z powyższym, konieczne jest zwrócenie uwagi, aby przyszłe obciążenia regulacyjne dla 

tzw. płatności natychmiastowych miały charakter proporcjonalny i nie stanowiły bariery dla 

projektowania nowych usług przez zainteresowane instytucje finansowe. Planowany przez Komisję 

Europejską przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 

2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą 

dyrektywę 2007/64/WE (dalej jako: „PSD2”) oraz innych aktów powinien więc odzwierciedlać nie 

tylko interesy konsumentów, ale i potrzeby podmiotów uczestniczących w rynku usług 

finansowych. 

 

B. Możliwość nałożenia wymogu uczestnictwa w schemacie polecenia przelewu natychmiastowego 

SEPA do końca 2021 r. 

Jak wynika z treści Strategii, „w listopadzie 2020 r. – tj. po zakończeniu określonego w rozporządzeniu 

w sprawie SEPA okresu obowiązywania tymczasowego zwolnienia ze spełnienia wymogów 

dotyczących uczestnictwa w schemacie polecenia przelewu natychmiastowego SEPA – Komisja zbada 

liczbę dostawców usług płatniczych i rachunków umożliwiających wykonanie i odebranie poleceń 

przelewu natychmiastowego SEPA. Komisja oceni, czy liczby te są satysfakcjonujące, i na tej podstawie 

podejmie decyzję, czy należy zaproponować przepisy, na mocy których na dostawców usług 

płatniczych nałożony zostanie wymóg uczestnictwa w schemacie polecenia przelewu 

natychmiastowego SEPA do końca 2021 r. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu 

odpowiednich przepisów taki wniosek zawierałby kryteria określania, którzy dostawcy usług 

płatniczych powinni podlegać obowiązkowi uczestnictwa” (zob. str. 7 Strategii).  
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W odniesieniu do uczestnictwa w schemacie polecenia przelewu natychmiastowego SEPA należy 

wskazać, że działania Komisji Europejskiej w tym obszarze powinny obejmować przede wszystkim 

przeprowadzenie badań wśród uczestników rynku w celu zidentyfikowania barier, z uwagi na które 

liczba podmiotów przystępujących do ww. schematu jest niesatysfakcjonująca. Podjęte działania 

prawne powinny z kolei zostać nakierowane na zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w odniesieniu do 

podmiotów zainteresowanych udziałem w ww. schemacie. 

 

C. Zwiększenie możliwości przyjmowania płatności cyfrowych 

Pandemia COVID-19 ukazała istotne znaczenie przyjmowania płatności cyfrowych. Niemniej jednak, 

zakres ich przyjmowania w całej UE ma charakter bardzo zróżnicowany. W dalszym ciągu jest wiele 

podmiotów (jako przykład takich podmiotów w treści Strategii wskazano m.in. administrację 

publiczną, szpitale oraz podmioty z sektora transportu publicznego), które nie są dostosowane do 

przyjmowania płatności cyfrowych. 

 

Jak wynika z treści Strategii, Komisja Europejska oczekuje, że „państwa członkowskie: 

- zbadają powody niechęci do przyjmowania płatności cyfrowych oraz podejmą działania, aby temu 

zapobiec, oraz zachęcą akceptantów do przyjmowania płatności cyfrowych, w tym płatności 

zbliżeniowych; 

- zwiększą poziom cyfryzacji płatności rządowych, wykraczając przy tym poza płatności objęte 

zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2018/1724, oraz 

- wyposażą administracje publiczne, szpitale itp. w terminale służące do płatności cyfrowych” (zob. 

str. 14 Strategii).  

 

Mając na względzie wyraźne zaadresowanie powyższych uwag do organów państw członkowskich, 

zwracamy uwagę na ich treść oraz apelujemy o podjęcie stosownych działań w tym obszarze. 

 

D. Wykorzystanie pełnego potencjału PSD2 – usługi AIS i PIS 

W ramach drugiego filaru omawianej Strategii pn.: „Innowacyjne i konkurencyjne rynki płatności 

detalicznych”, Komisja Europejska omówiła dotychczasowe rezultaty wdrożenia PSD2 oraz 

sformułowała wnioski dotyczące jej przyszłego przeglądu, który ma nastąpić pod koniec 2021 r.  

 

Przyjęcie tej dyrektywy pozwoliło na wprowadzenie rozwiązań opartych o tzw. otwartą bankowość. 

W tym kontekście, należy zwrócić uwagę zwłaszcza na zagadnienia związane z możliwością 

świadczenia nowych usług na gruncie dyrektywy PSD2, tj.: usługi inicjowania płatności (AIS) oraz 

usługi dostępu do informacji o rachunku (PIS). Z treści Strategii wynika, że do ich świadczenia 

uprawnionych jest już ponad 400 podmiotów innych niż banki. Niemniej jednak, potencjał otwartej 

bankowości pozostaje jeszcze w znacznym stopniu niewykorzystany. Jako jedną z głównych przeszkód 

dla dostawców będących osobami trzecimi wskazano: „istnienie wielu różnych norm dotyczących 
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interfejsów programowania aplikacji, które mają kluczowe znaczenie dla skutecznego i bezpiecznego 

dostępu do danych dotyczących rachunków płatniczych, oraz różne poziomy funkcji tych interfejsów” 

(zob. str. 18 Strategii). W tym kontekście, pozytywnie należy ocenić deklarację Komisji Europejskiej, 

zgodnie z którą: „Komisja będzie nadal współpracować z EUNB w celu zapewnienia usunięcia 

sprzecznych z prawem przeszkód dla usług świadczonych przez dostawców usług będących osobami 

trzecimi oraz promowania konstruktywnego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami” 

(zob. str. 19 Strategii) i wskazać na konieczność nadania pracom nad usunięciem barier dotyczących 

usług AIS i PIS priorytetowego charakteru. 

 

E. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa płatności detalicznych w Europie. 

Jak wskazano w treści Strategii: „W ramach przeglądu drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych 

Komisja podsumuje wpływ silnego uwierzytelniania klienta na poziom oszustw płatniczych w UE oraz 

zbada, czy należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków w celu przeciwdziałania nowym 

rodzajom nadużyć finansowych, w szczególności w odniesieniu do płatności natychmiastowych” (zob. 

str. 20 Strategii).  

 

W odniesieniu do powyższego należy zwrócić uwagę, że wdrażanie reguł dotyczących silnego 

uwierzytelniania klienta, w tym zasad wynikających z treści rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego 

uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji stanowi 

proces złożony, który nie został jeszcze w pełni zakończony. W związku z tym, dla oceny 

funkcjonowania przyjętych dotychczas rozwiązań konieczne jest ich długofalowe monitorowanie,  

a ewentualne wprowadzenie dodatkowych środków nie powinno wiązać się ze znacznymi 

obciążeniami dla instytucji rynku finansowego.  

 

F. Rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy PSD2 na inne podmioty. 

Jak stwierdzono w treści Strategii: „w ramach procesu przeglądu drugiej dyrektywy w sprawie usług 

płatniczych oceni wszelkie nowe zagrożenia związane z nieregulowanymi usługami, w szczególności 

usługami technicznymi pomocniczymi w stosunku do świadczenia regulowanych usług płatniczych lub 

usług związanych z pieniądzem elektronicznym, a także oceni, czy i w jaki sposób zagrożenia te można 

najlepiej wyeliminować, w tym poprzez objęcie podmiotów świadczących usługi pomocnicze lub 

usługi zlecone w ramach outsourcingu bezpośredniemu nadzorowi. Można tego dokonać poprzez 

objęcie – w uzasadnionych przypadkach – niektórych rodzajów działalności zakresem stosowania 

drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych” (zob. str. 24 Strategii). 

 

Pomimo, że obecna treść PSD2 nie obejmuje swoim zakresem dostawców usług technicznych należy 

wskazać, że ich status prawny jest pośrednio kształtowany przez obowiązki spoczywające na 
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podmiotach świadczących usług płatnicze. W tym kontekście należy wskazać przede wszystkim na 

wytyczne EBA/GL/2019/02, które odnoszą się do zawieranych przez te podmioty umów outsourcingu. 

Ponadto, na szczeblu unijnym podejmowane są inicjatywy legislacyjne, których treść oddziaływać 

będzie na obowiązki dostawców usług technicznych (zob. projekt rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej unijnego sektora finansowego, 

COM(2020) 595 final). Z uwagi na powyższe konieczne jest, aby obciążenia regulacyjne nakładane na 

dostawców usług technicznych miały charakter proporcjonalny do zagrożeń wynikających ze 

świadczonych przez nich usług i były wprowadzane jedynie w razie stwierdzenia, że dotychczas 

stosowane mechanizmy są niewystarczające. Ponadto należy wskazać, że działalność dostawcy usług 

technicznych, który nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych nie powinna być uznana za 

działalność regulowaną w ramach PSD2. 

 

G. Zapewnienie dostępu do systemów płatności niebankowym dostawcom usług płatniczych. 

W ramach trzeciego filaru omawianej Strategii pn.: „Wydajne i interoperacyjne systemy płatności 

detalicznych oraz inne infrastruktury wspierające”, Komisja Europejska zwraca uwagę na 

sygnalizowany również na polskim rynku problem zapewnienia dostępu do systemów płatności 

niebankowym dostawcom usług płatniczych. Jak bowiem wskazano w treści Strategii: „Dostęp do 

systemów płatności ma kluczowe znaczenie dla skutecznej konkurencji i innowacji na rynku systemów 

płatności. Biorąc pod uwagę, że instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego konkurują 

z bankami w świadczeniu usług płatniczych i przyczyniają się do innowacji na rynku płatności, istotne 

jest zagwarantowanie wszystkim podmiotom sprawiedliwego, otwartego i przejrzystego dostępu do 

systemów płatności” (zob. str. 26 Strategii). 

 

W ramach kluczowych działań dotyczących wyżej opisanego obszaru, Komisja Europejska wskazała na 

mający rozpocząć się w czwartym kwartale 2020 r. przegląd dyrektywy o ostateczności rozrachunku. 

W ramach tej inicjatywy, „Komisja rozważy rozszerzenie zakresu dyrektywy o ostateczności 

rozrachunku w taki sposób, by obejmowała ona instytucje pieniądza elektronicznego i instytucje 

płatnicze, z zastrzeżeniem odpowiedniego nadzoru i konieczności ograniczania ryzyka” (zob. str. 27 

Strategii).  

 

Mając na uwadze istotny charakter zapewnienia dostępu do systemów płatności niebankowym 

dostawcom usług płatniczych dla projektowanych przez nich usług i tworzenia innowacyjnych 

rozwiązań na rynku płatniczym, należy wskazać na priorytetowy charakter tego zagadnienia  

w ramach opracowanej Strategii. 

 


