Projekt z dnia 14 marca 2016 r.
USTAWA
z dnia

2016 r.

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw1)2)
Art.1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 873, z późn. zm3).) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawa określa również:
1)

podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy
użyciu kart płatniczych;

2)

zasady funkcjonowania schematów płatniczych oraz zasady nadzoru nad tymi
schematami.”;

2)

w art. 2:
a)

pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) agent rozliczeniowy – dostawcę prowadzącego działalność w zakresie
świadczenia usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, w tym
agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych przy
użyciu karty płatniczej (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015 r., str. 1), zwanego
dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/751”;”,

b)

pkt 15a otrzymuje brzmienie:
„15a)karta płatnicza – kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą
złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta
rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez

1)

2)

3)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w
systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami, ustawę z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej W ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych przy
użyciu karty płatniczej (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015 r., str. 1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1916 oraz z 2015
r. poz. 1764, 1830 i 1893.
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niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt
15 rozporządzenia (UE) 2015/751;”,
c)

uchyla się pkt 15aa i 15ab,

d)

pkt 16a otrzymuje brzmienie:
„16a)krajowa transakcja płatnicza – transakcję płatniczą, w przypadku której
dostawca płatnika i dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym krajową transakcję płatniczą w rozumieniu
art. 2 pkt 9 rozporządzenia (UE) 2015/715;”,

e)

pkt 19a i 19aa otrzymują brzmienie:
„19a) opłata interchange – opłatę interchange w rozumieniu art. 2 pkt 10
rozporządzenia (UE) 2015/751;
19aa) opłata systemowa – opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy
użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o
którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiącą
przychód organizacji kartowej;”,

f)

pkt 19b otrzymuje brzmienie:
„19b) organizacja kartowa – podmiot określający zasady wydawania i
akceptowania kart płatniczych, zawierający umowy z wydawcami kart
płatniczych lub agentami rozliczeniowymi, w tym określony organ,
organizację lub podmiot odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i
funkcjonowanie systemu kart płatniczych;”,

f)

po pkt 19b dodaje się pkt 19c i 19d w brzmieniu:
„19c) organizacja płatnicza – organizację kartową lub inny organ, organizację lub
podmiot odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i funkcjonowanie
schematu płatniczego;
19d) podmiot uczestniczący – podmiot, który zawarł umowę, na podstawie której
wydaje instrument płatniczy lub świadczy usługę, o której mowa w art. 3 ust.
1 pkt 5, w ramach schematu płatniczego;”,

g)

po pkt 26 dodaje się pkt 26a i 26b w brzmieniu:

„26a) schemat płatniczy – zbiór zasad przeprowadzania transakcji płatniczych, w tym
wydawania i akceptowania przez dostawców usług płatniczych instrumentów
płatniczych oraz zasad przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy
użyciu instrumentów płatniczych, w szczególności system kart płatniczych;
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26b) system kart płatniczych – system kart płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 16
rozporządzenia (UE) 2015/751;”,
h)

pkt 35a otrzymuje brzmienie:
„35a)wydawca instrumentu płatniczego – podmiot świadczący usługę płatniczą, o
której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, w tym wydawcę w rozumieniu art. 2 pkt 2
rozporządzenia (UE) 2015/751;”;

3)

w art. 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do oceny, o której mowa
w art. 132zm ust. 1 i 132zl ust. 2.”;

4)

w art. 14:
a)

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych oraz
wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego zgodnie z ustawą oraz
rozporządzeniem (UE) 2015/751, a w zakresie usług płatniczych w euro – również
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z
dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz
uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz. Urz. UE L 266 z 09.10.2009,
str. 11, z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe
w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 22):”,

b)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych, w tym w zakresie
określonym w rozporządzeniu (UE) 2015/751, sprawuje Prezes NBP.”;

5)

uchyla się art. 34b;

6)

art. 38a otrzymuje brzmienie
„Art. 38a. 1. Organizacja kartowa, wydawca karty płatniczej oraz agent
rozliczeniowy udostępniają na swoich stronach internetowych informację o aktualnych
stawkach opłaty interchange.
2. Organizacja kartowa udostępnia informację o stawkach opłaty systemowej na
swojej stronie internetowej.
3. Organizacja kartowa nie może pobierać opłaty z tytułu krajowej transakcji
płatniczej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu opartego na karcie płatniczej, o
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którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, wydanej w ramach umowy
z inną organizacją kartową.”;
7)

w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydanie zezwolenia obejmującego świadczenie usług, o których mowa w art.
3 ust. 1 pkt 5, następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP. Opinia Prezesa NBP
obejmuje ocenę wniosku w zakresie zgodności z prawem oraz zapewnienia
bezpieczeństwa i sprawności świadczenia usługi płatniczej.”;

8)

w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioskodawca oraz instytucja płatnicza, po uzyskaniu zezwolenia,
niezwłocznie powiadamia KNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność
informacji i dokumentów dołączonych do wniosku zgodnie z ust. 1. Jeżeli
powiadomienie zawiera informacje mające wpływ na sposób świadczenia usługi, o
której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, KNF niezwłocznie przekazuje te informacje Prezesowi
NBP.”;

9)

w art. 61a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Opinia, o której mowa w art. 60 ust. 3, jest wydawana przez Prezesa NBP w
terminie miesiąca od dnia doręczenia wniosku przekazanego przez KNF.”;

10) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:
„Art. 68a. W przypadku powzięcia przez Prezesa NBP informacji, że działalność
instytucji płatniczej w zakresie świadczenia usług płatniczych stanowiłaby zagrożenie
dla stabilności systemu płatniczego, Prezes NBP zawiadamia o tym KNF.”;
11) po art. 100 dodaje się art. 100a w brzmieniu:
„Art. 100a. 1. Czynności podejmowane przez KNF w zakresie nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (UE) 2015/751 przez podmioty, o których
mowa w art. 14 ust. 1, polegają w szczególności na:
1)

monitorowaniu przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2015/751;

2)

przeciwdziałaniu próbom naruszenia zakazu określonego w art. 5 rozporządzenia
(UE) 2015/751;

3)

egzekwowaniu przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2015/751 przez
stosowanie sankcji określonych w ustawie, ustawie – Prawo bankowe oraz ustawie
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
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2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, narusza:
1)

ograniczenia w zakresie stosowania opłaty interchange określone w art. 3 lub art. 4
lub rozporządzenia (UE) 2015/751,

2)

zakaz określony w art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/751,

3)

zakaz lub ograniczenia w zakresie

stosowania co-badgingu i wyboru marki

płatniczej lub aplikacji płatniczej, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (UE)
2015/751,
4)

zakaz uniemożliwiania rozdzielenia opłat (unblending), o którym mowa w art. 9
rozporządzenia (UE) 2015/751,

5)

zakaz lub ograniczenia stosowania zasady honorowania wszystkich kart, o których
mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) 2015/751

– KNF może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 1
000 000 zł albo do wysokości 10% przychodu wykazanego w jego ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania
finansowego – nie wyższą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym
sprawozdaniu finansowym.
3. W przypadku gdy podmiot uczestniczący nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) 2015/751 inne niż wymienione
w ust. 1, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do
wysokości 500 000 zł.
4. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2 i 3, KNF
uwzględnia w szczególności stopień i zakres naruszenia przepisów rozporządzenia (UE)
2015/751, wpływ tego naruszenia na prawidłowe funkcjonowanie rynku świadczenia
usług płatniczych oraz możliwości finansowe podmiotu, który dokonał naruszenia.
5. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2 i 3, następuje po przeprowadzeniu
rozprawy.
6. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2 i 3, stanowią dochód
budżetu państwa.
7. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość
wystąpienia zagrożenie niewykonania lub nienależytego wykonania przez podmioty
uczestniczące obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2015/751, KNF może w
szczególności:
1)

skierować do tych podmiotów zalecenia lub ostrzeżenia;

–6–
2)

występować do tych podmiotów o udzielenie informacji lub wyjaśnień.”;

12) uchyla się art. 132;
13) po dziale VIIa dodaje się dział VIIb w brzmieniu:
„DZIAŁ VIIB
SCHEMATY PŁATNICZE
Art. 132zl. 1. Prowadzenie schematu płatniczego wymaga zgody Prezesa NBP.
2. Zgody Prezesa NBP wymaga również zmiana zasad funkcjonowania schematu
płatniczego.
Art. 132zm. 1. Organizacja płatnicza składa wniosek o wydanie zgody, o której
mowa w art. 132zl ust. 1 lub ust. 2, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym
rozpoczęciem funkcjonowania schematu płatniczego lub co najmniej na 3 miesiące
przed planowanym wprowadzeniem zmian w zasadach funkcjonowania schematu
płatniczego.
2. Za rozpoczęcie funkcjonowania schematu płatniczego, o którym mowa w ust. 1,
uznaje się termin zawarcia pierwszej umowy o wydawanie danego instrumentu
płatniczego z wydawcą prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub termin wydania pierwszego instrumentu płatniczego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizacja płatnicza załącza dokumenty
i udostępnia informacje potwierdzające zgodność schematu płatniczego z wymogami
określonymi w art. 132zo, a także wskazuje swoją nazwę i siedzibę oraz nazwę i
siedzibę każdego podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za działanie schematu
zgodnie z tymi wymogami, wraz z określeniem jego zakresu odpowiedzialności.
4. Jeżeli schemat płatniczy jest jednocześnie systemem kart płatniczych, do
wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizacja płatnicza załącza także dokumenty i
udostępnia

informacje

potwierdzające

zgodność

ustalonych

przez

nią

zasad

funkcjonowania schematu płatniczego z wymogami określonymi w rozporządzeniu
(UE) 2015/751.
5. Prezes NBP wydaje zgodę, o której mowa w art. 132zl ust. 1, o ile zasady
funkcjonowania schematu płatniczego są zgodne z przepisami prawa, a także
zapewniają bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania schematu płatniczego oraz
bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania systemów płatności, w których jest
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dokonywane przetwarzanie, rozliczenie lub rozrachunek płatności wynikających ze
schematu płatniczego.
6. Prezes NBP odmawia wydania zgody, o której mowa w art. 132zl ust. 1 lub ust.
2, jeżeli zasady funkcjonowania schematu płatniczego:
1)

są niezgodne z przepisami prawa lub

2)

nie zostało zapewnione bezpieczeństwo lub sprawność funkcjonowania schematu
płatniczego albo systemu płatności, w którym jest dokonywane przetwarzanie,
rozliczenie lub rozrachunek płatności w ramach schematu płatniczego.
7. Prezes NBP wydaje decyzję w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 132zl

ust. 1 lub ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub jego
uzupełnienia.
Art. 132zn. 1. Zgoda, o której mowa w art. 132zl ust. 1 lub 2, nie jest wymagana,
jeżeli:
1)

organizacja płatnicza jest jednocześnie jedynym wydawcą instrumentu płatniczego
oraz jedynym podmiotem świadczącym usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5,

2)

zasady funkcjonowania schematu płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zostały poddane ocenie przez odpowiedni organ nadzoru państwa
członkowskiego lub odpowiedni organ Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizacja płatnicza informuje

Prezesa NBP o spełnieniu warunków określonych w tym przepisie co najmniej na
miesiąc

przed

planowanym

terminem

rozpoczęcia

funkcjonowania

schematu

płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub co najmniej na miesiąc przed
planowanym wprowadzeniem zmian w zasadach funkcjonowania schematu płatniczego;
w takim przypadku organizacja płatnicza dołącza odpis odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego dokonanie oceny zasad funkcjonowania schematu płatniczego wraz z
dokumentacją, która podlegała tej ocenie, oraz informację o rodzajach instrumentów
płatniczych, które będą wydawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli schemat płatniczy jest systemem
kart płatniczych, organizacja kartowa przekazuje Prezesowi NBP informacje
potwierdzające zgodność ustalonych przez nią zasad funkcjonowania systemu kart
płatniczych z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/751 co najmniej na
2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania systemu kart
płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. System kart płatniczych może
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rozpocząć funkcjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Prezes NBP
w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania informacji nie stwierdzi braku zgodności
zasad funkcjonowania systemu kart płatniczych z wymogami określonymi w
rozporządzeniu (UE) 2015/751.
4. Jeżeli Prezes NBP w terminie miesiąca od dnia otrzymania od organizacji
płatniczej informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, stwierdzi, że ocena
dokonana przez odpowiedni organ nadzoru państwa członkowskiego lub przez
odpowiedni organ Unii Europejskiej wskazuje, że zasady funkcjonowania schematu
płatniczego nie zapewniają w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa lub sprawności
funkcjonowania schematu płatniczego albo infrastruktury, systemów płatności lub
schematów płatniczych, z którymi schemat płatniczy jest powiązany, wzywa organizację
płatniczą do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 132zl
ust. 1 lub ust. 2.
Art. 132zo. 1. Organizacja płatnicza odpowiada za zgodność funkcjonowania
schematu płatniczego z przepisami prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i
sprawności funkcjonowania schematu płatniczego. Jeżeli za określone funkcje w ramach
schematu płatniczego jest odpowiedzialny inny uczestnik, organizacja płatnicza
wskazuje ten podmiot i określa zakres jego odpowiedzialności.
2. Nazwa schematu płatniczego powinna się jednoznacznie odróżniać od nazw
innych schematów płatniczych oraz systemów płatności.
3. Zasady funkcjonowania schematu płatniczego powinny:
1)

określać jego nazwę oraz rodzaje instrumentów płatniczych oferowanych w
ramach schematu;

2)

wskazywać waluty, w których będzie dokonywane przetwarzanie i rozliczanie
transakcji płatniczych realizowanych instrumentami płatniczymi wydanymi w
ramach schematu;

3)

wskazywać infrastrukturę, systemy płatności i schematy płatnicze, z którymi
będzie związane funkcjonowanie schematu;

4)

wskazywać podmiot obsługujący transakcje, w rozumieniu art. 2 pkt 28
rozporządzenia (UE) 2015/751, jeżeli schemat płatniczy jest czterostronnym
systemem kart płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 17 rozporządzenia (UE)
2015/751;
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5)

w sposób wyczerpujący i jednoznaczny określać prawa i obowiązki wydawców,
akceptantów, użytkowników i podmiotów, którym organizacja płatnicza powierza
zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem schematu, w tym dostawców
infrastruktury

technicznej,

w

szczególności

umożliwiać

ustalenie

odpowiedzialności w zakresie przetwarzania i rozliczania zleceń płatniczych;
6)

zapewniać przejrzystość przepływów środków pieniężnych pomiędzy podmiotami
uczestniczącymi w schemacie oraz użytkownikami usług płatniczych;

7)

zapewniać podmiotom uczestniczącym w schemacie oraz użytkownikom usług
płatniczych rzetelną informację o ryzyku, w szczególności ryzyku finansowym,
związanym z uczestnictwem w schemacie;

8)

zapewniać bezpieczne i sprawne przetwarzanie, rozliczanie i rozrachunek zleceń
płatniczych, służące minimalizacji ryzyka finansowego w procesie przetwarzania,
rozliczenia i rozrachunku;

9)

zapewniać poziom bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości działania schematu
płatniczego adekwatny do poziomu generowanego ryzyka;

10) nie powodować zagrożeń dla stabilności systemu płatniczego;
11) zapewniać skuteczność, rzetelność i przejrzystość zarządzania schematem;
12) wskazywać rozwiązania organizacyjne organizacji płatniczej w zakresie struktury i
procedur

podejmowania

decyzji

dotyczącej

działalności

polegającej

na

przetwarzaniu transakcji płatniczych oraz sposób ustalania kosztów tej
działalności, jeżeli organizacja płatnicza nie jest jednocześnie jedynym wydawcą
instrumentu płatniczego oraz jedynym podmiotem świadczącym usługę, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, chyba że przetwarzanie transakcji płatniczych zostało
powierzone podmiotowi trzeciemu.
Art. 132zp. 1. Organizacja płatnicza, w terminie do ostatniego dnia miesiąca
następującego po miesiącu kończącym dany kwartał, przekazuje do NBP kwartalne
informacje o całkowitej liczbie i wartości przetworzonych i rozliczonych krajowych
transakcji płatniczych oraz przekazuje niezwłocznie informacje o zdarzeniach
zaistniałych w związku z prowadzeniem schematu płatniczego mających lub mogących
mieć negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne funkcjonowanie schematu
(incydent), zaistniałych w związku z prowadzeniem schematu płatniczego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do schematu płatniczego, o
którym mowa w art. 132zn ust. 1 pkt 2, NBP może uzyskiwać od wskazanego przez
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organizację płatniczą właściwego organu nadzoru, jeżeli zakres i częstotliwość
przekazywania tych informacji jest tożsamy.
3. Organizacja kartowa, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po
miesiącu kończącym dany kwartał, przekazuje do NBP kwartalne informacje niezbędne
do sprawdzenia prawidłowości stosowania wysokości opłat interchange, o których
mowa w art. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2015/751.
4. Na żądanie Prezesa NBP organizacja płatnicza udostępnia NBP informacje i
dokumenty w zakresie objętym art. 132zo ust. 3, niezbędne do oceny zgodności zasad
funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa oraz zapewnienia
bezpieczeństwa i sprawności jego funkcjonowania, w terminie 2 tygodni od dnia
otrzymania żądania.
5. Organizacja płatnicza jest obowiązana przekazać NBP teksty jednolite
dokumentów określających zasady funkcjonowania schematu płatniczego, w terminie
miesiąca od dnia otrzymania zgody na zmianę zasad funkcjonowania schematu
płatniczego.
6. Prezes NBP może wydawać organizacji płatniczej, w formie decyzji, zalecenia
w zakresie zapewnienia zgodności funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami
prawa, zapewnieniem bezpieczeństwa lub sprawności jego funkcjonowania, w terminie
oznaczonym w zaleceniu.
Art. 132zr. 1. Prezes NBP może wydać decyzję o czasowym, częściowym albo
całkowitym wstrzymaniu funkcjonowania schematu płatniczego albo uchylić zgodę na
funkcjonowanie schematu płatniczego w razie stwierdzenia, że:
1)

działanie schematu płatniczego:
a)

jest sprzeczne z przepisami prawa,

b)

nie zapewnia bezpieczeństwa lub sprawności funkcjonowania schematu
płatniczego,

c)

stwarza zagrożenie dla użytkowników, stabilności systemu płatniczego,
bezpieczeństwa lub sprawności funkcjonowania powiązanych systemów
płatności;

2)

schemat płatniczy nie funkcjonuje przez ostatnich 12 miesięcy;

3)

organizacja płatnicza nie udostępniła we wskazanym terminie informacji i
dokumentów, o których mowa w art. 132zp ust. 4;
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4)

organizacja płatnicza nie wykonała zalecenia wydanego przez Prezesa NBP w
terminie wskazanym w tym zaleceniu;

5)

zmiany zasad funkcjonowania schematu płatniczego zostały dokonane bez
uzyskania zgody, o której mowa w art. 132zl ust. 2.
2. W przypadku schematu płatniczego, o którym mowa w art. 132zn ust. 1 pkt 2,

decyzję, o której mowa w ust. 1, Prezes NBP wydaje po bezskutecznym upływie
terminu na dostosowanie się do zalecenia wydanego przez Prezesa NBP. O wydanej
decyzji Prezes NBP informuje właściwy organ nadzoru.
3. Organizacja płatnicza zaprzestaje prowadzenia schematu płatniczego w zakresie
i terminie wskazanym w decyzji, o której mowa w ust. 1.
Art. 132zs. 1. NBP prowadzi i zamieszcza na swojej stronie internetowej listę
schematów płatniczych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista
zawiera informację o nazwie i siedzibie organizacji płatniczej lub innych podmiotach
odpowiedzialnych za funkcjonowanie schematu, nazwie schematu płatniczego oraz
rodzajach instrumentów płatniczych wydawanych w ramach tego schematu.
2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 132zr ust. 1, Prezes NBP
zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o czasowym, częściowym albo
całkowitym, wstrzymaniu funkcjonowania schematu płatniczego albo skreśla schemat z
listy z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.
Art. 132zt. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do schematów płatniczych
w zakresie, w jakim podlegają one zasadom oceny na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i
poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz.
UE L 94 z 30.03.2012, str. 22) przez właściwe organy odpowiedzialne za zapewnienie
przestrzegania tego rozporządzenia.
Art. 132zu. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu
opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

kryteria oceny schematu płatniczego, szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i
formę dokumentów dołączanych do wniosku, o którym mowa w art. 132zm ust. 1 i
art. 132zn ust. 4,

2)

szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i formę dokumentów przekazywanych
do NBP w przypadku, o którym mowa w art. 132zn ust. 2,
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3)

szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 132zp ust. 1 i 3, oraz
sposób i tryb realizacji obowiązku ich przekazywania

– mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowości, bezpieczeństwa i
sprawności funkcjonowania schematu płatniczego oraz infrastruktury, systemów
płatności i schematów płatniczych powiązanych oraz kompletności i wiarygodności
przekazywanych informacji i dokumentów.
Art. 132zv. Do określonych w niniejszym dziale decyzji Prezesa NBP stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie
stanowi inaczej.”;
14) po art. 152 dodaje się art. 152a w brzmieniu:
„152a. 1. Kto prowadzi schemat płatniczy bez wymaganej zgody Prezesa NBP,
podlega grzywnie do 5.000.000 złotych.
2. Kto narusza obowiązki określone w rozdziale II rozporządzenia (UE) 2015/751 i
nie wykonuje zalecenia, o którym mowa z art. 132zp ust. 6, podlega grzywnie do
5.000.000 złotych.
3. Kto narusza obowiązki określone w rozdziale III rozporządzenia (UE) 2015/751
i nie wykonuje zalecenia, o którym mowa z art. 132zp ust. 6, wydanego przez Prezesa
NBP w terminie wskazanym w tym zaleceniu, podlega grzywnie do 1.000.000 złotych.”;
Art. 2. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami (Dz. U. z 2013 r. poz. 246 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 978) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

po art. 1a dodaje się art. 1b w brzmieniu:
„Art. 1b. Nazwa systemu płatności powinna się jednoznacznie odróżniać od nazw
innych systemów płatności, schematów płatniczych oraz usług płatniczych.”;

2)

art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Przepisy ustawy, przepisy art. 66, art. 67, art. 80 i art. 135–137 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz przepisy art. 242, art. 244, art. 245,
art. 254, art. 255 i art. 309 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
dotyczące

skutków

restrukturyzacyjnego

ogłoszenia
wobec

upadłości

podmiotu

lub

mającego

otwarcia
siedzibę

postępowania
na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu, stosuje się odpowiednio:
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1)

w razie wydania orzeczenia albo decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub
ograniczeniu prowadzenia działalności uczestnika, a także w razie podjęcia innych
środków prawnych względem uczestnika, skutkujących zawieszeniem lub
ograniczeniem realizacji zleceń rozrachunku w systemie dotyczącym tego
uczestnika;

2)

do orzeczeń, postanowień lub decyzji wydanych wobec tego uczestnika przez
zagraniczny sąd lub inny organ w ramach zagranicznych postępowań
upadłościowych.
2. Przepisy ustawy, przepisy art. 66, art. 67, art. 80 i art. 135–137 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz przepisy art. 242, art. 244, art. 245, art. 254,
art. 255 i art. 309 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, dotyczące
skutków ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec
podmiotu mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego
uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych,
stosuje się odpowiednio w razie podjęcia wobec tego podmiotu zagranicznego
postępowania upadłościowego.”;
3)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Skutki prawne wynikające z ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego lub podjęcia zagranicznego postępowania upadłościowego wobec
podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego
uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych
podlegających prawu innego państwa członkowskiego, odnoszące się do praw i
obowiązków tego podmiotu pozostających w związku z uczestnictwem w takim
systemie, są określone przez prawo właściwe dla tego systemu.”;

4)

art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art.

11.

W

razie

ogłoszenia

upadłości

lub

otwarcia

postępowania

restrukturyzacyjnego wobec uczestnika systemu do jego praw i obowiązków
związanych z uczestnictwem w systemie stosuje się przepisy prawa polskiego, z
zastrzeżeniem art. 12.”;
5)

w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec
podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego
uczestnikiem

podlegającego

prawu

polskiemu

lub

prawu

innego

państwa
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członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych,
sąd powiadamia NBP w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, podając
jednocześnie godzinę jego wydania.”;
6)

w art. 16:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prowadzenie
wyjątkiem

systemów

systemów

rozrachunku

prowadzonych

przez

papierów
Krajowy

wartościowych,
Depozyt

z

Papierów

Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz systemów prowadzonych przez NBP, wymaga
zezwolenia KNF na prowadzenie izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej,
wydanego na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi lub zezwolenia KNF na świadczenie usług
rozliczeniowych jako kontrahent centralny, wydanego na podstawie art. 14 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza
rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. U.
UE L 201 z dnia 27.07.2012 r., str. 1).”,
b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Podmiot prowadzący system jest obowiązany przekazać NBP teksty
jednolite dokumentów określających zasady funkcjonowania systemu, w terminie
miesiąca od dnia otrzymania zgody, o której mowa w ust. 3.”;

7)

w art. 17:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek składa się do Prezesa NBP co najmniej na 3 miesiące przed
planowanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania systemu, określając w nim
zasady funkcjonowania systemu oraz dołączając dokumenty wskazujące:
1)

nazwę systemu;

2)

zadania podmiotu, który będzie prowadził system lub prowadzącego system;

3)

waluty, w których będą dokonywane rozliczenia lub rozrachunek w ramach
systemu;
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4)

kryteria uczestnictwa w systemie, w tym prawa i obowiązki uczestników
systemu oraz zasady nabywania lub utraty statusu uczestnika;

5)

moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od
którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub
osobę trzecią;

6)

zasady przekazywania, wprowadzania i wykonywania zleceń rozrachunku w
systemie;

7)

zakres wzajemnej odpowiedzialności uczestników systemu i podmiotu
prowadzącego system;

8)

formę prawną podmiotu zamierzającego prowadzić system;

9)

wzór umowy określający prawne powiązania pomiędzy uczestnikami oraz
pomiędzy niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system a
uczestnikami,

związane

z

uczestnictwem

w

systemie

oraz

jego

funkcjonowaniem;
10) planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania systemu, przy czym za
rozpoczęcie funkcjonowania systemu uważa się wprowadzenie do systemu
pierwszego zlecenia rozrachunku, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. a.”,
b)

uchyla się ust. 3,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podmioty, które uzyskały zgodę na prowadzenie systemu płatności, w
terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia informują Prezesa NBP o:
1)

rozpoczęciu funkcjonowania systemu, dołączając listę jego uczestników;

2)

zmianie listy uczestników systemu, w tym zmianie uczestników pośrednich,
jeżeli zostali oni uznani za uczestników zgodnie z art. 2a;

3)

zmianie danych dotyczących firmy, siedziby i adresu podmiotu prowadzącego
system;

4)
d)

zakończeniu funkcjonowania systemu.”,

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Na żądanie Prezesa NBP wnioskodawca przekazuje niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany, tekst jednolity
zmienianych dokumentów określających zasady funkcjonowania systemu.”;
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8)

art. 17a otrzymuje brzmienie:
„Art. 17a. 1. W przypadku powzięcia informacji o możliwości powstania między
dwoma podmiotami prawnych powiązań określających zasady realizacji między nimi
zleceń rozrachunku istotnych ze względu na ryzyko systemowe, Prezes NBP może
zażądać od tych podmiotów przekazania dokumentów regulujących te powiązania, w
terminie 2 tygodni od dnia otrzymania żądania.
2. W razie stwierdzenia, że prawne powiązania, o których mowa w ust. 1, są
systemem płatności, podmioty tworzące te powiązania są obowiązane wskazać moment
wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie
rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę trzecią; w stosunku
do takiego systemu, stosuje się przepisy art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3a–5 oraz art. 18 ust. 2
i 3 rozdziału 3.”;

9)

po art. 17a dodaje się art. 17b w brzmieniu:
„Art. 17b. Podmiot prowadzący system płatności, który zamierza zawrzeć z innym
podmiotem prowadzącym system płatności porozumienie dotyczące międzysystemowej
realizacji zleceń rozrachunku, informuje Prezesa NBP o systemach, które mają być
objęte takim porozumieniem, oraz o podmiotach prowadzących te systemy.”;

10) w art. 18:
a)

w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–6 w brzmieniu:
„4) system nie rozpoczął funkcjonowania w terminie 12 miesięcy od dnia
wydania zgody;

b)

5)

system nie funkcjonuje w okresie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy;

6)

podmiot prowadzący system nie wykonał zalecenia, o którym w ust. 6b.”,

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes NBP może wydać decyzję
o czasowym, częściowym lub całkowitym, wstrzymaniu funkcjonowania systemu,
jeżeli stopień naruszenia nie uzasadnia uchylenia zgody ze względu na stopień
naruszenia i jego ograniczony wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie
systemu.”,

c)

ust. 4–6 otrzymują brzmienie:
„4. W celu dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemu pod
względem spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 2, podmiot prowadzący
system jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie Prezesa NBP, niezbędnych
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informacji i dokumentów w zakresie objętym art. 17 ust. 2, w terminie 2 tygodni od
dnia doręczenia żądania.
5. W celu dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemu, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, pod względem spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 2,
podmiot, który dokonał prawnych powiązań tworzących taki system, jest
obowiązany do przedstawienia, na żądanie Prezesa NBP, niezbędnych informacji i
dokumentów w zakresie objętym art. 17a, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia
żądania.
6. W przypadku powzięcia przez Prezesa NBP uzasadnionego podejrzenia, że
podmiot prowadzi system bez wymaganej zgody, podmiot ten jest obowiązany, na
żądanie Prezesa NBP, do przedstawienia informacji i dokumentów w zakresie
objętym art. 17 ust. 2 oraz 17a, niezbędnych do dokonania oceny stanu faktycznego
i ustalenia, czy podmiot prowadzi system płatności, w terminie 2 tygodni od dnia
doręczenia żądania.”,
d)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Podmiot

prowadzący

system

płatności

jest

zobowiązany

do

przekazywania do NBP:
1)

informacji o zdarzeniach zaistniałych w związku z prowadzeniem systemu,
mających lub mogących mieć negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne
funkcjonowanie systemu (incydent), zaistniałych w związku z prowadzeniem
systemu;

2)

danych statystycznych dotyczących bieżącego funkcjonowania prowadzonego
systemu, a także dokonywania rozrachunku lub rozliczeń.
6b. W celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa polskiego oraz

sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu, Prezes NBP może wydawać,
w formie decyzji, zalecenia podmiotowi prowadzącemu system płatności.”,
e)

uchyla się ust. 7;

11) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a.Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia,

po

zasięgnięciu

opinii

Prezesa

NBP,

kryteria

oceny

zasad

funkcjonowania systemu płatności, szczegółowy zakres informacji oraz dokumenty,
które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności,
oraz sposób i tryb wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z
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prowadzeniem systemu płatności, o których mowa w art. 17b i art. 18 ust. 4-6a, mając
na względzie konieczność sprawdzenia prawidłowości, bezpieczeństwa i sprawności
funkcjonowania systemu płatności oraz kompletności i wiarygodności przekazywanych
informacji i dokumentów.”;
12) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. NBP prowadzi i zamieszcza na swojej stronie internetowej listę systemów
oraz listę uczestników systemów, o których mowa w art. 15.”;
13) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto nie dopełnia obowiązku przekazania informacji, o którym mowa w art. 16
ust. 4, art. 17 ust. 4–5, art. 17a, art. 17b i art. 18 ust. 4–6a, podlega grzywnie do 500.000
zł.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.4) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 64a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na żądanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego osoby wchodzące w skład
zarządu Krajowego Depozytu lub pozostające z Krajowym Depozytem w stosunku
pracy są obowiązane do udzielenia, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż
7 dni, pisemnych informacji w sprawach dotyczących działalności Krajowego Depozytu
w zakresie dokonywania rozrachunku lub rozliczania transakcji, których przedmiotem są
instrumenty finansowe. W uzasadnionych przypadkach Prezes Narodowego Banku
Polskiego może żądać udzielenia tych informacji w krótszym terminie.”;

2)

po art. 68e dodaje się art. 68f–68h w brzmieniu:
„Art. 68f. 1. Podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system
rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system
rozrachunku przekazują Prezesowi Narodowego Banku Polskiego dane statystyczne
dotyczące bieżącego funkcjonowania prowadzonego depozytu papierów wartościowych
lub

systemu

rejestracji

instrumentów

finansowych

niebędących

papierami

wartościowymi, a także dokonywania rozrachunku lub rozliczeń.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Narodowego Banku
Polskiego informacje o zdarzeniach zaistniałych w związku z prowadzeniem depozytu
papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586, z 2015 r. poz.
73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 65
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papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku, mających lub mogących mieć
negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne jego funkcjonowanie (incydent).
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
szczegółowy sposób, zakres, terminy i tryb przekazywania danych statystycznych przez
podmioty, o których mowa w ust. 1, oraz sposób, terminy i tryb przekazywania przez te
podmioty informacji o zaistniałych incydentach, mając na względzie konieczność
zapewnienia prawidłowości, bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania depozytu
papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi i systemu rozrachunku oraz kompletność i wiarygodność tych
danych i informacji.
Art. 68g. 1. Krajowy Depozyt, spółka, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 lub
ust. 2, oraz spółki prowadzące izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową informują
Prezesa Narodowego Banku Polskiego o:
1)

rozpoczęciu funkcjonowania systemu rozrachunku, dołączając listę uczestników
tego systemu, przy czym za rozpoczęcie funkcjonowania systemu rozrachunku
uważa się wprowadzenie do systemu pierwszego zlecenia rozrachunku, o którym
mowa w art. 1 pkt 12 lit. b ustawy o ostateczności rozrachunku,

2)

zakończeniu funkcjonowania systemu rozrachunku albo systemach, które
zakończyły funkcjonowanie,

jeżeli zakończenie funkcjonowania nie dotyczy

wszystkich prowadzonych systemów rozrachunku,
3)

zmianie listy uczestników każdego prowadzonego systemu rozrachunku, w tym
zmianie uczestników pośrednich, jeżeli zostali oni uznani za uczestników zgodnie
z art. 2a ustawy o ostateczności rozrachunku,

4)

zmianie danych dotyczących firmy, siedziby i adresu podmiotu prowadzącego
system rozrachunku

– w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.
2. W przypadku powzięcia informacji o niewykonywaniu lub nienależytym
wykonywaniu obowiązków określonych w ust. 1 Prezes Narodowego Banku Polskiego
informuje o tym Przewodniczącego Komisji.
68h. 1. W razie zmiany wniosku o zatwierdzenie regulaminu w przypadkach, o
których mowa w art. 48 ust. 16, art. 50 ust. 2, art. 66 ust. 2, art. 68b ust. 1 i art. 68d ust.
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3, wpływającej na proponowaną treść regulaminu podmiot składający wniosek
przedkłada Komisji tekst jednolity regulaminu uwzględniający proponowane zmiany.
2. Do wniosku o zatwierdzenie zmian w regulaminie w przypadkach, o których
mowa w art. 48 ust. 16, art. 50 ust. 2, art. 66 ust. 2, art. 68b ust. 1 i art. 68d ust. 3,
dołącza się tekst jednolity regulaminu uwzględniający proponowane zmiany.
3. Opinie, o których mowa w art. 48 ust. 16, art. 50 ust. 2, art. 66 ust. 2, art. 68a
ust. 5, art. 68b ust. 1 i art. 68d ust. 3, Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje w
terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania Komisji Nadzoru Finansowego.”;
3)

w art. 150 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) w przypadkach określonych w art. 40, art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f, art. 89 ust.
4 i art. 161;”.
Art. 4. W ustawie z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm5). ) w art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uzyskania zgody wymaga:
1)

prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych
w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z
2013 r. poz. 246 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 978);

2)

prowadzenie schematu płatniczego w zakresie określonym w przepisach ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.”.

Art. 5. 1. Schematy płatnicze funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
dniu wejścia w życie ustawy, z wyjątkiem schematów płatniczych, w ramach których
organizacja płatnicza jest jednocześnie jedynym wydawcą instrumentu płatniczego oraz
jedynym podmiotem świadczącym usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
zmienianej w art. 1, mogą funkcjonować bez konieczności uzyskania zgody Prezesa NBP na
ich prowadzenie, nie dłużej jednak niż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy organizacja płatnicza złoży wniosek o wydanie zgody na prowadzenie
schematu płatniczego, o którym mowa w art. 132zm ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, może

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978,
1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65
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ona prowadzić schemat płatniczy objęty wnioskiem do czasu jego rozpatrzenia, zgodnie z art.
132zm ustawy zmienianej w art. 1.
3. Schematy płatnicze, o których mowa w art. 132zn ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w
art. 1, funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejścia w życie ustawy,
przedkładają informację, o której mowa w art. 132zn ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w
terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy organizacja płatnicza przekaże Prezesowi NBP informację, o której mowa w
art. 132zn ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, może ona prowadzić schemat płatniczy do czasu
ostatecznego rozpatrzenia sprawy, zgodnie z art. 132zn ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 6. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organizacja kartowa
funkcjonująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje Prezesowi NBP informacje
potwierdzające zgodność ustalonych przez nią zasad funkcjonowania systemu kart
płatniczych z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/751. Jeżeli Prezes NBP
w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania informacji stwierdzi brak zgodności zasad
funkcjonowania systemu kart płatniczych z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE)
2015/751, wydaje zalecenie, o którym mowa w art. 132zp ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.
Przepis art. 132zr ust. 1 pk4, ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 4, jeżeli Prezes NBP wyda
decyzję o odmowie wydania zgody na prowadzenie schematu płatniczego, organizacja
płatnicza zaprzestaje prowadzenia schematu płatniczego w terminie 6 miesięcy od dnia
odmowy; w tym samym terminie wydawca instrumentu płatniczego funkcjonującego w
ramach schematu płatniczego, wobec którego wydana została decyzja o odmowie wydania
zgody na jego prowadzenie, wycofuje z obrotu wydane instrumenty płatnicze.
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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