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Komunikat w sprawie wniosków dostawców usług płatniczych  

 

W dniu 24 kwietnia br. zakończył się sześciomiesięczny okres przejściowy na złożenie 

przez potencjalne biura usług płatniczych i instytucje płatnicze wniosków do Urzędu 

Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).   

Z końcem tego terminu do UKNF skierowano ponad 1200 zgłoszeń w sprawach 

wpisów biur usług płatniczych do Rejestru Usług Płatniczych oraz 38 wniosków o 

wydanie zezwolenia na działanie w charakterze instytucji płatniczych. 

Urząd podjął działania w celu jak najsprawniejszego rozpatrzenia tych spraw, jednak 

ze względu na niepoprawność znacznej części wniosków i ich kumulację, szybkie 

dokonanie wpisów może być utrudnione. Dlatego potencjalne biura usług płatniczych i 

instytucje płatnicze powinny zwracać szczególną uwagę na następujące aspekty: 

1. Rejestracja biur usług płatniczych w Rejestrze Usług Płatniczych. 

 Postępowanie w tym zakresie polega w szczególności na: 

a) analizie kompletności przedstawionej dokumentacji, 

b) analizie poprawności informacji zawartych w przedstawionej dokumentacji, 

c) analizie zgodności w/w informacji ze stanem faktycznym, 

d) analizie zgodności z prawem przedstawionych informacji i dokumentów, w 

tym także co do formy wymaganej przepisami prawa, 

e) wykonaniu czynności technicznych polegających na fizycznym 

wprowadzeniu zweryfikowanych danych do elektronicznego Rejestru Usług 

Płatniczych, 

f) sporządzeniu zaświadczenia o wpisie do RUP. 

W celu ułatwienia składania wniosków i ich sprawnego załatwienia, UKNF 

przygotował wzory wniosków, które zostały udostępnione poprzez witrynę 

internetową. Z dotychczasowej analizy nadesłanych wniosków, wynika jednak, że 

WIĘKSZOŚĆ jest niekompletna bądź zawiera błędy w danych będących przedmiotem 

wpisu do Rejestru. Najczęściej brak jest kopii dowodu osobistego, dowodu uiszczenia 

opłaty skarbowej za wpis do rejestru, podpisu lub złożenia wymaganych oświadczeń 

(na wzorze wniosku brakuje zaznaczenia odpowiednich kratek). WIĘKSZOŚĆ 

składanych dokumentów zawiera także błędy (bądź niezgodności między 

dokumentami) w nazwach własnych (nazwiskach, nazwach agentów) i adresach. 

Dotyczy to głównie zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej wypełnianych samodzielnie przez wnioskujących przedsiębiorców. 
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Uważne przygotowywanie dokumentów niewątpliwie pozwoliłoby na szybsze 

uzyskanie wpisu do Rejestru. 

Należy też pamiętać, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie jest organem 

podatkowym i w związku z tym nie posiada kompetencji do umarzania, rozkładania 

opłaty skarbowej na raty ani też jej zwrotu. W tym zakresie wszelkie wnioski należy 

kierować do właściwego organu podatkowego, tj. Burmistrza Dzielnicy Śródmieście w 

Warszawie. 

2. Licencja na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczych. 

Proces rozpatrywania tych wniosków obejmuje postępowanie wyjaśniające, na 

które składają się następujące działania: 

1) analiza formalna wniosku – kompletność dokumentów i informacji, zgodność 

formy dokumentów z właściwymi przepisami prawa, 

2) analiza prawna obejmująca zbadanie zgodności działalności wnioskodawcy z 

przepisami prawa, w tym interpretacja prawna kwestii wątpliwych, 

3) analiza merytoryczna wniosku (w tym dokumentów finansowych) w zakresie 

niezbędnym do oceny m.in. czy:  

a) przedsiębiorca posiada kapitał w wymaganej wysokości oraz czy nie 

pochodzi on z kredytu, pożyczki albo w inny sposób nie są obciążone lub 

pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 

b) przedsiębiorca posiada rozwiązania organizacyjne, adekwatne do rodzaju 

usług płatniczych, dostosowane do stopnia złożoności i skali działania, które 

zapewniają ostrożne i stabilne zarządzanie taką działalnością, w tym: 

 skuteczne procedury identyfikowania, zarządzania, monitorowania i 

zawiadamiania o ryzyku, na jakie wnioskodawca może być narażony, 

 strukturę organizacyjną z przejrzystymi i spójnymi zakresami 

odpowiedzialności, 

 odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej,  

 rozwiązania organizacyjne mające służyć ochronie środków 

pieniężnych użytkowników 

c) osoby zarządzające dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania 

instytucją, 

d) plan finansowy lub program działalności zapewnia zdolność krajowej 

instytucji płatniczej do wykonywania zobowiązań wynikających ze 

świadczenia usług płatniczych. 

 

Powyższe działania uwzględniające takie aspekty prowadzonej działalności jak zakres 

przedmiotowy, stopień złożoności i skalę przedsięwzięcia wymagają przeanalizowania 

obszernej dokumentacji wniosku oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień, co istotnie 

wpływa na termin rozpatrzenia sprawy.  


