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Procedowany obecnie projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych 
będzie miał praktyczne konsekwencje dla niektórych podmiotów 
wymienionych w ustawie – status małych instytucji płatniczych („MIP”) 
i biur usług płatniczych („BUP”) ulegnie zmianie w wyniku nałożenia 
dodatkowych obowiązków lub zniesienia niektórych wymogów.  

Procedura AML na etapie ubiegania się o wpis również dla MIP 
 
Mała instytucja płatnicza zostanie objęta obowiązkiem posiadania 
wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu („AML”) podczas ubiegania się o wpis do 
rejestru. Oznacza to nałożenie na MIP nowych obowiązków w zakresie posiadania 
odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, przewidzianych w art. 50 ustawy AML, 
już w momencie składania wniosku o rejestrację. 

Dotychczasowe regulacje umożliwiały organom nadzoru stwierdzenie 
niedostosowania MIP do przepisów AML dopiero po przeprowadzeniu kontroli,  
co według ustawodawcy nie było wystarczające do zapewnienia prawidłowego 
nadzoru.  

Oprócz posiadania odpowiedniej procedury, MIP będą zobowiązane do załączania 
do wniosku o wpis do rejestru MIP kopii umowy rachunku płatniczego 
służącego tej instytucji do wykonywania transakcji płatniczych.  

Hybrydowe MIP, które oprócz świadczenia usług płatniczych prowadzą inną 
działalność, będą zobowiązane do przedstawienia o niej informacji.  

MIP będą zobowiązane do zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego  
o każdorazowej zmianie danych wskazanych powyżej.  

Biura usług płatniczych – mniej obowiązków, więcej ograniczeń  

Zmianie ulegnie charakter działalności BUP. Kwota pojedynczej transakcji 
wykonywanej przez biuro usług płatniczych nie będzie mogła przekroczyć 
równowartości w złotych kwoty 2500 euro.  

Założeniem wprowadzanej zmiany jest ograniczenie działalności BUP wyłącznie  
do podstawowych transakcji, tam gdzie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu jest najmniejsze.  

W konsekwencji zmniejszą się również obowiązki, jakie do tej pory były 
nakładane na tego rodzaju działalność, w tym m.in. poprzez zniesienie wymogu 
przekazywania do KNF dokumentów potwierdzających zawarcie i zmiany umowy 
gwarancji lub ubezpieczenia czy przekazywania sprawozdań kwartalnych.  
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Dla BUP wyłączono również zastosowanie środka nadzorczego w postaci  
kontroli przewidzianego w art. 103 ustawy o usługach płatniczych.  

Ustawodawca proponuje także pozbawić KNF możliwości nakładania kary 
pieniężnej (obecnie do 100 000 zł) w związku z likwidacją wymogu 
przewidzianego w art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych,  
czyli obowiązku raportowania do KNF każdego przekroczenia poziomu  
500.000 euro całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu.  

Obniżeniu ulegnie również stawka, jaką BUP zobowiązane są przeznaczać na  
rzecz pokrycia kosztów nadzoru – z obecnego poziomu 0,025% na 0,023%.   

Pozostałe zmiany wprowadzane w nowelizacji 

Do pozostałych rozwiązań, jakie zaproponowano w projekcie ustawy, należą:  

 Uproszczenie procesu wpłat dokonywanych przez instytucje płatnicze  
i instytucje pieniądza elektronicznego na pokrycie kosztów nadzoru  
– suma opłat dokonywanych w poprzednim roku kalendarzowym 
(czyli np. 2020) pomniejszy łączną kwotę wpłat należnych  
od instytucji w danym roku kalendarzowym.  
 

 Wyposażenie KNF w możliwość kontroli działalności i sytuacji 
finansowej oddziałów unijnych instytucji pieniądza 
elektronicznego oraz ich agentów. Obecnie obowiązujące przepisy  
nie tworzyły odpowiedniej podstawy dla nadzorcy w tym zakresie.  
 

 Rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego, a także transakcje inicjowane za pomocą 
instrumentów płatniczych opartych na karcie, na której przechowywany 
jest pieniądz elektroniczny, zostaną wyłączone z obowiązku 
udostępnienia usługi informacji o dostępności środków 
pieniężnych na rachunku (CAF, confirmation of the availability of funds) 
na wniosek dostawcy wydającego instrumenty płatnicze – jest to zmiana 
porządkująca, ponieważ do tej pory NBP i BGK były wyłączone  
z pozostałych usług opartych na dostępie do rachunku PIS (payment 
initation services) i AIS (account information services), co według 
ustawodawcy jest uzasadnione charakterem tych instytucji. 

 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Projekt znajduje się 
obecnie na etapie opiniowania i może ulec zmianom w toku procesu legislacyjnego.  
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