
 

Seminarium pt. „Rachunek podstawowy  

i przenoszenie rachunków  

(Dyrektywa PAD)” 

 

Data: 20 lutego 2019 roku (środa) 

Miejsce: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi prowadzenia rachunku podstawowego oraz przenoszenia rachunków, które zostały 

wprowadzone do ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nowelizacją z 30 listopada 

2016 r. Program seminarium obejmuje przedstawienie reguł świadczenia usługi podstawowego 

rachunku płatniczego (pojęcie, cechy, warunki zawarcia, odmowy zawarcia i rozwiązania umowy 

o prowadzenie rachunku, warunki odpłatności z tytułu korzystania z rachunku) oraz 

przedstawienie procedury przeniesienia rachunku płatniczego. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do pracowników spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

które należą do grupy podmiotów zobligowanych do świadczenia usługi prowadzenia 

podstawowego rachunku płatniczego oraz przeniesienia rachunku płatniczego. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9.30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.00  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia 

uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 15 lutego 2019 r.  

Kontakt:  

 

cedur@knf.gov.pl 

Anna Rojek, tel. 22 262 48 59 

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28  

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.  

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM 

20 lutego 2019 roku (środa) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Prelegent: Małgorzata Napiórkowska-Kubicka 

Główny Specjalista 

Departament Regulacji Analiz i Współpracy z Zagranicą 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:00-12:00 

 Podstawowy rachunek płatniczy: 

 definicja i cel istnienia usługi  

 zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, waluta rachunku 

 sprzedaż wiązana 

 zakres funkcjonalności rachunku, obowiązki dostawcy usługi 

 

 Zasady dostępu do rachunku: 

 zawarcie umowy (tryb, forma, warunki) 

 Centralna informacja o rachunkach / KIR, Ognivo 

 

 Zasady korzystania z podstawowego rachunku płatniczego: 

 usługi bezpłatne (zakres, warunki korzystania) 

 usługi odpłatne (zakres, warunki odpłatności, wyjątki od zakazu opłat) 

 elektroniczne podstawowe rachunki płatnicze 

 krajowe transakcje płatnicze, wypłaty z bankomatów, wydawanie kart 

płatniczych 

 

  

12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:30 

 Odmowa zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego: 

 przesłanki obligatoryjne, przesłanki fakultatywne 

 prawo do informacji o przyczynach odmowy otwarcia rachunku 

 prawo do odwołania od decyzji o odmowie 

 

 Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego: 

 przesłanki wypowiedzenia umowy i ich skutki 

 warunki udzielenia informacji o przyczynie wypowiedzenia umowy 

 prawo do odwołania od decyzji o wypowiedzeniu 
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 Procedura przeniesienia rachunku do innego dostawcy 

 Porównywarki ofert dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki 

płatnicze 

  

14:30-15:00 Pytania i dyskusja 

  

 


