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Z PRAKTYKI20

P
od sta wą re gu la cji ca łe go
ryn ku usług płat ni czych
na te re nie Unii Eu ro pej skiej

jest Dy rek ty wa 2007/64/WE Par -
la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
z 13 li sto pa da 2007 r. w spra wie
usług płat ni czych w ra mach ryn ku
we wnętrz ne go. Jej ce lem by ło
przede wszyst kim otwar cie ryn ku
fi nan so we go na no we pod mio ty,
tak aby umoż li wić pod mio tom
in nym niż ban ki świad cze nie
usług płat ni czych.

Usłu gi płat ni cze 

w Unii Eu ro pej skiej i Pol sce

Dy rek ty wa okre śla ro dza je
pro wa dzo nych usług fi nan so -
wych oraz wpro wa dza mi ni mal -
ne za bez pie cze nia i nad zór
nad ni mi w ce lu za pew nie nia
użyt kow ni kom ko rzy sta ją cym
z tych usług peł ne go bez pie czeń -
stwa ob ro tu fi nan so we go.

Wcze śniej dzia łal ność w za -
kre sie świad cze nia usług fi nan so -
wych – tak że w Pol sce – by ła
pro wa dzo na na za sa dzie swo bo -
dy dzia łal no ści go spo dar czej.
Oczy wi ście ze wzglę du na bez -
pie czeń stwo ist niał wy móg uzy -
ska nia i po sia da nia ze zwo le nia
na świad cze nie tych usług lub
przy okre ślo nym węż szym za kre -
sie świad cze nia tych usług (np.
głów nie przyj mo wa nia wpłat)
bez ko niecz no ści uzy ski wa nia
ze zwo le nia, a tyl ko na pod sta wie
wpi su do re je stru pro wa dzo ne go
przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan -
so we go.

Do pol skie go pra wa prze pi sy
po wyż szej Dy rek ty wy zo sta ły
wdro żo ne usta wą z 19 sierp -
nia 2011 r. o usłu gach płat ni -
czych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 794, 1639). Usta wa ta by ła
wie lo krot nie zmie nia na i mo dy fi -
ko wa na, np. naj więk szą, usta wą
z 10 ma ja 2018 r. o zmia nie usta -
wy o usłu gach płat ni czych oraz
nie któ rych in nych ustaw.

Usta wa wpro wa dzi ła za sa dę,
że usłu gi płat ni cze mo gą być wy -
ko ny wa ne je dy nie przez do staw -
ców usług płat ni czych, tzn. przez
ban ki (tra dy cyj nie) oraz in ne in -
sty tu cje płat ni cze, in sty tu cje pie -
nią dza elek tro nicz ne go oraz biu -
ra usług płat ni czych.

Po za ban ka mi każ da ta ka in -
sty tu cja mu si uzy skać ze zwo le -
nie na pro wa dze nie ta kiej dzia -
łal no ści z KNF w for mie kra jo -
wej in sty tu cji płat ni czej lub wpi -
su do re je stru usług płat ni czych
ja ko biu ro usług płat ni czych.

Szcze gó ło we i bar dzo zło żo ne
prze pi sy tej usta wy re gu lu ją
wszyst kie za gad nie nia ich za ło -
że nia i funk cjo no wa nia, w tym
tak że bez pie czeń stwa i za bez pie -
czeń fi nan so wych. Dla Biur
Usług Płat ni czych jest to obo -

wiąz ko we ubez pie cze nie od po -
wie dzial no ści cy wil nej.

Jak pra cu ją biu ra 

usług płat ni czych

W prak ty ce wie le osób nie
zna za sad funk cjo no wa nia biur
usług płat ni czych zwa nych po -
tocz nie „punk ta mi opłat”. Ta kie
punk ty pro wa dzi tak że Al wis &
Se cu ra w biu rach ubez pie czeń
pro wa dzo nych przez OFWCA.
Usta wa po zwa la na ta kie dzia ła -
nia – pro wa dze nia punk tów wraz
z pro wa dze niem in nej dzia łal no -
ści – a w na szym przy pad ku
świet nie się to uzu peł nia. 

W biu rach ubez pie czeń,
zwłasz cza jed no oso bo wych, za -
wsze jest oso ba, któ ra ob słu gu je
punkt przyj mo wa nia opłat. Biu -
ro ubez pie czeń jest więc za wsze
otwar te, przyj mu je wszyst kich
klien tów, uła twia kon takt
z OFWCA. Sam agent mo że być
u klien tów, za ła twiać in ne spra -
wy czy uczest ni czyć w szko le -
niach bez oba wy, że je go biu ro
jest za mknię te. 

Tak jak wspo mnia łem po wy żej,
pro wa dze nie biur usług płat ni -
czych jest dzia łal no ścią re gu lo wa -
ną, a to ozna cza, że wy ma ga uzy -
ska nia wpi su do pro wa dzo ne go
przez KNF re je stru do staw ców
usług płat ni czych w po sta ci tzw.
ma łej in sty tu cji płat ni czej (MIP).
MIP mo gą wy ko ny wać swo ją
dzia łal ność wy łącz nie w Pol sce,
a wiel kość ich ob ro tu re ali zo wa ne -
go w cią gu mie sią ca nie mo że
prze kro czyć 1,5 mln eu ro.

Wpro wa dza jąc ta kie zmia ny,
usta wo daw ca uznał, że MIP mo -
gą być atrak cyj ną for mą pro wa -
dze nia dzia łal no ści przez pod -
mio ty do pie ro roz po czy na ją ce

dzia łal ność na ryn ku usług płat -
ni czych, w szcze gól no ści z tzw.
sek to ra fin tech, tj. z tej czę ści
ryn ku fi nan so we go, któ ra do star -
cza usłu gi i roz wią za nia wy ko rzy -
stu ją ce naj no wo cze śniej sze tech -
no lo gie, ta kie jak sztucz na in te li -
gen cja, au to ma tycz ne do radz two
czy ana li zy du żych baz da nych. 

Każ de biu ro (punkt) usług
płat ni czych ma in dy wi du al ny nu -
mer iden ty fi ka cyj ny, któ ry po wi -
nien być udo stęp nia ny klien tom
np. po przez za miesz cza nie go
na pie cząt ce po twier dza ją cej
przy ję cie wpła ty. To tak że gwa -
ran cja, że ta ki punkt dzia ła le gal -

nie, zgod nie z naj wyż szy mi stan -
dar da mi i obo wią zu ją cym pra -
wem. Dla klien ta za wsze naj waż -
niej sza jest szyb ka re ali za cja
prze le wu – wpła ty oraz bez pie -
czeń stwo tej wpła ty. 

Usta wa o usłu gach płat ni -
czych pre cy zyj nie re gu lu je dzia -
łal ność punk tów opłat i m.in.
okre śla, że trans ak cja płat ni cza
re ali zo wa na w punk cie usług
płat ni czych na te re nie kra ju mu -
si być zre ali zo wa na w cią gu
dwóch dni. W punk tach pro wa -
dzo nych przez Al wi sa jest to
w za sa dzie na stęp ny dzień ro bo -
czy po do ko na niu płat no ści. 

Trze ba pod kre ślić, że tym, co
po win no ce cho wać każ de do bre
biu ro usług płat ni czych, jest peł -
na od po wie dzial ność za pra wi -
dło we wy ko na nie usłu gi, jej wy -
so ka ja kość i do sto so wa nie
do po trzeb klien ta, np. pod ką -
tem go dzin świad cze nia usłu gi. 

Oczy wi ście tak jak wszę dzie,
tu rów nież mo że się zda rzyć po -
mył ka (nie pra wi dło we kon to,
nie wła ści wy opis czy nie peł na

lub myl na kwo ta). W ta kich sy tu -
acjach biu ro usług płat ni czych
za wsze po no si peł ną od po wie -
dzial ność za nie pra wi dło we wy -
ko na nie usłu gi. Obo wiąz ko wym
dzia ła niem jest szyb ka re ak cja
na każ dą zgło szo ną re kla ma cję
oraz na pra wie nie po peł nio ne go
błę du, np. po przez po now ne po -
praw ne wy ko na nie usłu gi i zwrot
wszyst kich fak tycz nych kosz tów,
któ re klient po niósł w związ ku
z tą po mył ką.

Kosz ty te po win ny być udo ku -
men to wa ne i mo gą obej mo wać
np. na li czo ne od set ki za nie ter -
mi no wą wpła tę. Dla za pew nie -
nia bez pie czeń stwa i po praw no -

ści świad cze nia usług każ de biu -
ro mu si po sia dać obo wiąz ko we
ubez pie cze nie od po wie dzial no -
ści cy wil nej.

Ubez pie cze nie OC 

biur usług płat ni czych

Pod sta wą praw ną te go ubez -
pie cze nia jest roz po rzą dze nie mi -
ni stra fi nan sów z 18 kwiet -
nia 2012 r. w spra wie obo wiąz ko -
we go ubez pie cze nia biur usług
płat ni czych wy ma ga ne go w związ -
ku ze świad cze niem usług płat ni -
czych łą czą cych się z wy ko ny wa -
niem trans ak cji płat ni czych wy ni -
ka ją cych z usta wy o świad cze niu
usług płat ni czych (Dz.U. z 2014
r., poz. 873, 1309). Wy da ne ono
zo sta ło na pod sta wie de le ga cji
usta wo wej wy ni ka ją cej z art. 125
ust. 9 usta wy z 19 sierp nia 2011 r.
o usłu gach płat ni czych.

Ubez pie cze nie to jest prze -
zna czo ne dla biur i osób świad -
czą cych usłu gi płat ni cze, nie tyl -
ko zwią za ne z przyj mo wa niem
wpłat, ale tak że z in ny mi usłu ga -
mi, ta ki mi jak do ko ny wa nie wy -

płat go tów ki, do ko ny wa nie trans -
ak cji płat ni czych – prze le wy, zle -
ce nia sta łe, po le ce nia za pła ty
oraz pro wa dze nie ope ra cji in -
stru men ta mi płat ni czy mi. Czy li
usłu ga mi, któ re mo gą pro wa dzić
biu ra usług płat ni czych ja ko Ma -
łe In sty tu cje Płat ni cze.

Za kres ochro ny uję ty w roz -
po rzą dze niu mi ni stra fi nan sów
wy ni ka z usta wy o usłu gach płat -
ni czych.

Ubez pie cze nie nie obej mu je
po kry cia żad nych kar umow nych
i ad mi ni stra cyj nych oraz strat
po wsta łych na wsku tek dzia łań
wo jen nych, sta nu wo jen ne go,
roz ru chów, za mie szek oraz ak -
tów ter ro ru.

Su ma gwa ran cyj na ubez pie -
cze nia jest wy li cza na od ob ro tu,
czy li ca łej kwo ty wszyst kich
trans ak cji w cią gu ostat nich 12
mie się cy i wy no si ona 0,6%
od wiel ko ści ob ro tu. Przy umo -
wach dłuż szych niż rok ist nie ją
spe cjal ne me cha ni zmy zwięk sza -
nia su my gwa ran cyj nej za każ dy
ko lej ny mie siąc ubez pie cze nia.

Przy biu rach no wych su ma
gwa ran cyj na jest usta la na
na pod sta wie opra co wa ne go pro -
gra mu dzia łal no ści i pla nu fi nan -
so we go. Nie któ rzy ubez pie czy -
cie le w ta kich sy tu acjach za kła -
da ją au to ma tycz ne zwięk sza nie
su my gwa ran cyj nej do fak tycz nie
wy stę pu ją ce go ob ro tu i roz li cza -
ją skład kę za ubez pie cze nie
po je go za koń cze niu.

Skład ki za ubez pie cze nie 
nie są wy so kie i np. przy ob ro cie
biu ra 5 mln zł wy no szą ok.
900-1200 zł.

Ubez pie cze nie od po wie dzial -
no ści cy wil nej biu ra usług płat ni -
czych mu si być za war te na je den
dzień wcze śniej przed roz po czę -
ciem świad cze nia usług płat ni -
czych. Ubez pie cze nia te pro wa -
dzi więk szość pol skich ubez pie -
czy cie li.

Ubez pie cze nie nie jest skom -
pli ko wa ne pod wzglę dem me ry to -
rycz nym. Kra jo we in sty tu cje płat -
ni cze, po sia da ją ce sieć biur usług
płat ni czych (agen tów) ne go cju ją
czę sto z ubez pie czy cie la mi wa -
run ki ubez pie czeń i wy so ko ści
skła dek dla swo ich biur.

Ubez pie cze nie to nie jest czy -
sto za wo do wym ubez pie cze niem
od po wie dzial no ści cy wil nej, ale
obej mu je ochro ną oso by za rzą -
dza ją ce biu ra mi i za trud nio ne
w tych biu rach. 

Jest tak że obo wiąz ko we, za -
bez pie cza rosz cze nia klien tów
i mo im zda niem kwa li fi ku je się
do za li cze nia do tej gru py ubez -
pie czeń.

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra

Dynamiczne zmiany w rozwoju gospodarczym kraju spowodowały także

zmiany w zakresie funkcjonowania rynku usług płatniczych. Skończył się

okres „monopolu banków” na obsługę usług płatniczych i do realizacji tych

usług dopuszczone zostały inne podmioty. 

ABC ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (16)                      

Zawodowa odpowiedzialność
cywilna biur usług płatniczych

Prowadzenie biur usług płatniczych jest działalnością

regulowaną, a to oznacza, że wymaga uzyskania 

wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców

usług płatniczych w postaci tzw. małej instytucji

płatniczej (MIP). MIP mogą wykonywać 

swoją działalność wyłącznie w Polsce, 

a wielkość ich obrotu realizowanego 

w ciągu miesiąca nie może 

przekroczyć 1,5 mln euro.


