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Jak PaJi.stwu zapewne wiadomo w dniu 24 października 2011 r. weszła \V życic ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: ustawa)~ która objęła reglamentacją
podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych, nakładając na te
podmioty szereg obowiązków i wymogów. Prowadzenie dziala\ności w charakterze krajowej
instytucji płatniczej wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (art. 60
ustawy) ijest objęta nadzorem KNF, zaś prmvadzcnie działalności w charaktcr/.e biura usług
płatniczych \.vyrnaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru
finansowego (art. 119 ustawy) i jest działalnością regulowaną, w rozmulcniu prl.cpisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczcj (art. 118 uslawy).
Na biura usług płatniczych ustawa m.in. nalclada obowiązek ochrony środków pieniężnych
otrzymanych przez te podmjoty od użytkowników usług płatniczych (art. 125 ust. 2 ustawy).
Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje poprzez zawarcie z bankiem krajowym,
instytucją kredytową albo zakładem ubezpieczeń, umowy gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. Szczegółowe zasady i warunki zabezpieczenia
regulują akty wykonawcze:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy
gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadct.cniem usług
płatniczych prze7. biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia
umowy gwarancJI,
rozporządzenie Ministra finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia biur usług płatniczych w-ymaganego w związku ze świadczeniem usług
płatniczych.
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Pomimo już ponad czteromiesięcznego obowiązywania regulacji, na rynku pojawiła siQ
niewielka oferta ze strony banków krajowych i zakładów ubezpieczeń wspomnianych
zabezpieczeń, prawdopodobnie ze względu na brak świadomości wśród tych instytucji
możliwości zaofcrow<Ulia takich produktów. Stanowi to istotną bariery dla prowadzenia
działalności typu: biura usług płatniczych. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, UKNF
zwraca się 7. uprzejmel prośbą o podjęcie na forum Związku Banków Polskich dl.ialań
Upows7.cclmiających wiedzę w zakresie możliwości poszerzenia oferty banków o wspomniane
instrumenty
dla podmiotów
7. powodzeniem
świadczących
działalność gospodarczą
w zakresie usług płatniczych, co powinno w efekcie przynieść wzajemną, wymierną korL)'ść.
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Jak Państwu zapewne wiadomo w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: ustawa), która objęła reglamentacją
pucimioty prowadzące działalność gospodan.:zą. w załaesic llshlg płatniczych, nakladając na te
podmioty szereg obowi'lZków i wymogów. Prowadzenie dl'.iałalności w charakterze krąjowej
in~iytucji płatniczej wymaga lt~yskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (art. 60
ustawy) i jc:st objęta nadzorem KNF, zaś prowadzen.ie działalności w charakterze biura u.slug
płatniczych wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzonegu przez Komisjy Nadzoru
riinansowcgo (arl. 119 ustawy) i jest działalnością regulowaną, w rozumicniu p,zcpis6w
u:-:.1:awyz dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
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Na biura usług płatniczych ustawa m,in. nakłada obowiązek ochrony środków pieniężnych
otrzymanych prz.ez te podmioty od użytkowników usług płatniczych (art. 125 ust. 2 ustawy).
Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje poprzez zawarcie z bankiem la-ajowym,
illStytUCj,-} kreclytowll albo zakładem ubezpieczeń, umowy
gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. Szczególowe zasady i wcuunki 7.abezpieczenia
n..:gtJlują ~lktywykonawcze:
fOzporządzr..:nic Minjstra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy
gwarancji h<1.nkoweji ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczcniem lIslug.
pJatniczycb przez biuro llshlg pla1niczych oraz term.inu powstauia obo·wiqzku zawarcia
umowy gwarancJI,
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Pomimo już ponad czteromleSIl?cznego obowiązywania regulacji, na ryru..'11pojawiła si~
niewielka ofcrta ze strony banków krajowych i zakładów ubezpieczeń wspomnianych
zabezpieczeii, prawdopodobnie ze względu na brak świadomości wśród tych instytucji
moi..liwości zaoferowania takich produktów. Stanowi to istotną. barierę dla prowadzenia
uziałalności typu: biura usług płatniczych. Biorąc pod uwagę- powyższe inJormacje, UKNF
zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie na forum Polskiej l:tby Ubezpieczeń działań
upowszechniających wiedz'f w zakresie moiliwości poszerzenia oferty zakładów ubezpieczeń
o wspomniane instrumenty ubezpieczeniowe dla podmiotów z powodzeniem świadczących
działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych, co powinno w efekcie prL)'l1icść
wzajemną, wymierną korzyść.
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