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Wykaz skrótów
BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BGBl – Bundesgesetzblatt
BiK – Bank i Kredyt
BKR – Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
druga

dyrektywa

o

pieniądzu

elektronicznym

–

dyrektywa

Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
podejmowania
elektronicznego

i

prowadzenia
oraz

nadzoru

działalności

przez

ostrożnościowego

instytucje

nad

ich

pieniądza

działalnością,

zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę
2000/46/WE (Dz. Urz. WE L 267/7 z 10.10.2009)
dyrektywa o usługach płatniczych – dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w
ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE,
2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. WE L 319
z 5.12.2007, sprostowany w Dz. Urz. WE L 187/5 z 18.07.2009)
EBC – Europejski Bank Centralny
EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
EPC – Europejska Rada ds. Płatności
ESBC – Europejski System Banków Centralnych
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
EURATOM – Europejska Wspólnota Energii Atomowej
EuZW – Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
EWEA – Europejska Wspólnota Energii Atomowej
FSA – Financial Services Authority
GB – Gazeta Bankowa
KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa
kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
553 ze zm.)
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k.p.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
NJW – Neue Juristische Wochenschrift
NBP – Narodowy Bank Polski
pierwsza dyrektywa o pieniądzu elektronicznym - dyrektywa 2000/46/WE z 18
września 2000 r. dotycząca podejmowania i prowadzenia działalności przez
instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich
działalnością (Dz. Urz. WE L 275 z 27.10.2000)
prawo bankowe – ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. z
dnia 13 maja 2002 r., Dz. U. Nr 72, poz. 665)
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
SEPA – Europejski Obszar Płatności w Euro
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
UE – Unia Europejska
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych - ustawa z dnia 12 września
2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169 poz. 1385 ze
zm.)
ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)
ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000
r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
ustawa o ostateczności rozrachunku – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasad nadzoru nad tymi systemami (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 112, poz. 743.)
ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19.08.2011 r. o usługach
płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175)
VuR – Verbraucher und Recht
WM – Wertpapiermitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
ZBP – Związek Banków Polskich
ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZVglRWiss – Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft
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Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można zaobserwować szybki rozwój w
zakresie płatności bezgotówkowych i usług związanych z dokonywaniem takich
płatności. Zastosowanie znajdują karty inteligentne, które w jednym urządzeniu dają
możliwość połączenia instrumentu płatniczego, dowodu osobistego, podpisu
cyfrowego, karty miejskiej, legitymacji ubezpieczeniowej, programów partnerskich i
wielu innych aplikacji. Ze względu na swoje rozmiary karty takie mogą być
umieszczane praktycznie w każdym urządzeniu. Najczęściej są to telefony
komórkowe, zegarki, breloczki czy naklejki.
Klasyczne bankomaty zostają wyposażone w dodatkowe funkcje. Obecnie
umożliwiają one nie tylko wpłaty gotówkowe, ale również udostępniają informacje na
temat posiadanego rachunku bankowego i umożliwiają przeprowadzenie operacji
bankowych takich jak otwarcie rachunku, dokonanie polecenia przelewu, czy też
złożenia wniosku o kartę płatniczą. W niektórych krajach funkcjonują automatyczne
urządzenia analogiczne do bankomatów, służące do udzielania kredytów bez
konieczności wizyty w oddziale banku.
Wskazane urządzenia wykorzystują w szerokim zakresie biometrię. Umożliwiają
dzięki

temu

identyfikację

i

uwierzytelnianie

nie

tylko

za

pomocą

kodów

identyfikacyjnych, ale również za pomocą rozpoznawania głosu, siatkówki oka,
układu linii papilarnych czy też naczyń krwionośnych1.
Innowacyjne sposoby dokonywania płatności są wdrażane na coraz szerszą
skalę także na rynku polskim. Jako przykłady można wskazać:
 płatności „zbliżeniowe” dokonywane kartą płatniczą;
 tzw.

płatności

mobilne

(przede

wszystkim

przy

użyciu

telefonów

komórkowych)2;
1

W przedmiocie wykorzystania biometrii w nowoczesnych usługach bankowych zob. R. W. Kaszubski (red.),

Biometria w bankowości i administracji publicznej, Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych,
Warszawa 2009.
2

Przykładowo oferowane przez mPay oraz SkyCash.
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 płatności za pomocą telefonu komórkowego, w którym karta płatnicza jest
zintegrowana z kartą sim3;
 tzw. elektroniczną prezentację i płatność rachunków (ang. Electronic Bill
Presentment and Payment)4;
 agregację płatności internetowych5;
Szacuje się, iż na obszarze Unii Europejskiej, w zależności od danego państwa,
około 10 do 30% wszystkich płatności stanowią płatności bezgotówkowe. Istnieją
jednakże państwa poza obszarem Unii Europejskiej, gdzie płatności takie stanowią
ponad 90%6. Wielkość ta posiada tendencję wzrostową. Z powodu możliwych do
uzyskania korzyści wszystkie państwa są zainteresowane zwiększeniem udziału
transakcji bezgotówkowych w ogólnej sumie transakcji. Roczne koszty transakcji
wykonywanych w gotówce szacowane są bowiem na około 0,4 do 0,6 procent PKB,
co w Polsce stanowi w przybliżeniu kwotę około 5 do 7,5 miliarda złotych 7. Obok
wskazanego zysku upowszechnienie obrotu bezgotówkowego daje inne rozliczne
korzyści, w postaci zmniejszenia „szarej strefy”.
Innowacyjność i różnorodność nowoczesnych form płatności oraz ich znaczenie
dla gospodarki były jednymi z czynników skłaniających mnie do podjęcia pracy nad
prawnymi aspektami tych płatności.
Wzrostowi liczby oraz form płatności bezgotówkowych towarzyszy wydawanie
nowych regulacji prawnych. Jedną z takich regulacji obowiązującą na obszarze
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
jest dyrektywa 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego8. Dyrektywa ta stanowi kompleksową regulację prawną, która jest

3

Usługę taką oferuje np. PKO BP.

4

Usługę taką pod nazwą BILIX oferuje KIR S.A.

5

Usługę oferuje przykładowo DotPay.

6

Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Obrót bezgotówkowy – zalety i korzyści wynikające

z jego upowszechnienia, Warszawa, Listopad 2008 r., dostępny na stronach internetowych www.nbp.pl,
przeglądanych dnia 2 listopada 2010 r.
7

Dane za rok 2008, na podstawie publikacji Mały Rocznik Statystyczny Polski, dostępny na stronach

internetowych www.stat.gov.pl, przeglądanych 15.11.2010.
8

Dz. Urz. WE L 319 z 5.12.2007 ze zm.

8

niejako podsumowaniem wielu dotychczas stanowionych w zakresie płatności
bezgotówkowych aktów prawnych Unii Europejskiej.
Dyrektywa o usługach płatniczych jest tzw. dyrektywą wysokiej harmonizacji. Jej
postanowienia powinny były być w całości transponowane do prawa polskiego, z
wyjątkiem wyraźnie wskazanych wyjątków9. Transpozycja nastąpiła w drodze
uchwalenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o usługach płatniczych 10. Wobec

koniecznościtranspozycji drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym 11 planowane
są kolejne zmiany w ustawie o usługach płatniczych12. Dyrektywa o usługach
płatniczych zawiera szereg nowych dla prawa polskiego instytucji prawnych. Jedną z
takich nowości jest kluczowe dla stosowania jej postanowień pojęcie instrumentów
płatniczych.
Pojęcie instrument płatniczy było powszechnie używane również przed wejściem
w życie dyrektywy o usługach płatniczych. Prawu polskiemu aktualnie znane jest
pojęcie elektronicznych instrumentów płatniczych, wprowadzone na mocy ustawy z
dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 13. W nauce
prawa panowały rozbieżne poglądy w zakresie interpretacji tego pojęcia. W
szczególności dotyczyły one zaliczania do elektronicznych instrumentów płatniczych,
obok karty płatniczej i instrumentu pieniądza elektronicznego, tzw. bankowości
elektronicznej.
Ustawa

o

elektronicznych

instrumentach

płatniczych

zostanie

najprawdopodobniej w całości zastąpiona ustawą o usługach płatniczych. Zamiast
pojęcia elektronicznego instrumentu płatniczego będzie używane pojęcie instrumentu

9

Odnośnie wpływu dyrektywy na działalność banków zob. M. Grabowski, Praktyczne aspekty wdrożenia

dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego w oparciu o doświadczania
z implementacji w jednym z banków, Almanach Polskie Karty 2010.
10
11

Dz.U. Nr 199, poz. 1175.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie

podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru
ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca
dyrektywę 2000/46/WE, (tzw. EMD II), Dz. Urz. WE L 267/7 z 10.10.2009 . Dyrektywa ta została jedynie w
niewielkiej części transponowana poprzez uchwalenie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
12

Ze względu na opóźnienia w transpozycji, 30 września 2010 Komisja Europejska poinformowała o

skierowaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciwko Polsce w związku z brakiem
wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy o usługach płatniczych.
13

Dz. U. Nr 169, poz. 1385.
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płatniczego. Pojęcie to jednak, mimo kompleksowości nowej regulacji, nie zostało
sformułowane w sposób jednoznaczny.
Prawidłowe określenie pojęcia instrumentów płatniczych ma, obok waloru
teoretycznego, istotne znaczenie praktyczne. W przypadku uznania wykorzystywania
w

danych

usługach

płatniczych

instrumentu

płatniczego,

na

podmiotach

uczestniczących w wykonaniu takiej usługi będą ciążyć dodatkowe obowiązki. Jako
przykład można tu wskazać niektóre obowiązki dostawcy usług płatniczych, takie jak:
 obowiązek utrzymywania całodobowej infolinii do zgłaszania utraty lub
nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego;
 w szczególnych przypadkach obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie
działalności instytucji płatniczej i posiadania kapitału zakładowego w wysokości
co najmniej 125.000 euro;
 podleganie ze względu na prowadzoną działalność szczególnemu nadzorowi
finansowemu.
Wskazane skutki mogą być „dotkliwe” także w odniesieniu do już istniejących
podmiotów, które będą zobowiązane dostosować swoją działalność do nowych
regulacji. Brak stosowania przepisów dotyczących instrumentów płatniczych będzie
zaś

mógł

spowodować

konieczność

dany

zastosowania

wobec

danego

podmiotusankcji o charakterze cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym i prawnokarnym.
Jako podstawowy cel pracy przyjąłem dokonanie prawnej analizy instrumentów
płatniczych. Analiza ta służy głównie weryfikacji treści pojęcia, określeniu praw i
obowiązków wynikających z używania instrumentu płatniczego, jak również
omówieniu rodzajów instrumentów płatniczych.
W

celu

usystematyzowania

pracy

jak

również

nadania

rozważaniom

teoretycznym znaczenia praktycznego postawiłem główne pytanie badawcze pracy,
czy regulacja instrumentów płatniczych zawarta w ustawie o usługach płatniczych
wpłynie na ukształtowanie praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w
wykonywaniu

transakcji płatniczych? Uzyskaniu odpowiedzi na tak postawione

pytanie badawcze posłużą następujące pytania pomocnicze:
1. Czy pojęcie instrumentów płatniczych w naukach prawnych różni się w
istotnym stopniu od pojęcia instrumentów płatniczych w rozumieniu używanym
w naukach ekonomicznych?
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2. Czy językowe sformułowanie prawnej definicji instrumentów płatniczych
umożliwia jednoznaczne ustalenie desygnatów tego pojęcia?
3. Jakie skutki w sferze praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w
wykonaniu usługi płatniczej ma używanie przy świadczeniu usług płatniczych
instrumentów płatniczych?
4. Czy dokonanie prawnej charakterystyki instrumentów płatniczych pozwala na
jednoznaczne ustalenie desygnatów tego pojęcia?
5. Czy prawna regulacja instrumentów płatniczych ma charakter jednolity, czy też
istnieją różne kategorie instrumentów płatniczych?
Weryfikację postawionych tez umożliwiło zastosowanie odpowiednich metod
badawczych. Badając prawną regulację instrumentów płatniczych posłużyłem się
metodą historyczno-prawną. W dalszej części pracy posłużyłem się metodą
formalno–dogmatyczną oraz prawno-porównawczą.
W pracy wykorzystałem akty składające się na pierwotne i wtórne prawo Unii
Europejskiej, takie jak postanowienia traktatów, dyrektywy i rozporządzenia, jak też
akty o charakterze soft law – zalecenia, opinie, komunikaty, uchwały, białe księgi,
plany działań, a także inne dokumenty wydawane przez instytucje i organy Unii
Europejskiej, takie jak Europejski Bank Centralny czy Komisja Europejska, ale także
dokumenty o charakterze prywatnoprawnym, jak przykładowo porozumienia
międzybankowe dokonywane w ramach SEPA.
Analizie poddałem przepisy prawa polskiego, a w zakresie transpozycji
dyrektywy o usługach płatniczych odniosłem się także do aktów prawa obcego –
angielskiej, niemieckich oraz austriackiej ustawy implementującej tą dyrektywę.
Szczególnie pomocne w rozważaniach okazały się uzasadnienia do tych aktów oraz
opinie organów stosujących dyrektywę, takich jak angielska Financial Services
Authority.
Korzystałem także z dostępnej polskojęzycznej jak i obcojęzycznej literatury w
zakresie prawa Unii Europejskiej, definicji językowych i ekonomicznych oraz regulacji
instrumentów płatniczych.
Konstrukcja pracy, w szczególności odpowiadający poszczególnym tezom
podział na rozdziały, jest podporządkowana prowadzonej analizie.
W pierwszym rozdziale pracy zostały zaprezentowane normatywne źródła prawa
dotyczące instrumentów płatniczych. Został przedstawiony we wskazanym zakresie
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dorobek prawny Unii Europejskiej oraz podstawowe zasady funkcjonowania systemu
prawa w Unii Europejskiej. Następnie zostały wskazane normatywne źródła prawa
polskiego w zakresie instrumentów płatniczych. Analizie zostały poddane związki
prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, w tym wpływ procesu integracji
Europejskiej na tworzenie prawa polskiego.
W rozdziale drugim pracy analizie zostało poddane znaczenie pojęcia
instrumentów płatniczych. Została podjęta próba sformułowania definicji językowej,
pojęcia używanego w naukach ekonomicznych oraz pojęcia używanego w naukach
prawnych.
Rozdział trzeci pracy został poświęcony określeniu prawnego charakteru
instrumentów płatniczych. Dokonana analiza pozwoliła na sformułowanie warunków,
które muszą być spełnione, ażeby przy świadczeniu danej usługi płatniczej można
było uznać iż jest w niej wykorzystywana konstrukcja instrumentu płatniczego.
Analiza ta pozwoliła także na ustalenie zakresu praw i obowiązków które wiążą się z
wykorzystywaniem instrumentu płatniczego w usłudze płatniczej, jak również na
określenie sankcji jakie mogą być stosowane w przypadku braku przestrzegania
przepisów wymaganych dla instrumentów płatniczych.
W rozdziale czwartym ustalono przyporządkowanie instrumentów płatniczych do
każdej z usług płatniczych. Było to możliwe dzięki określenie charakteru prawnego
instrumentów płatniczych.
W rozdziale piątym pracy dokonałem analizy prawnej szczególnych regulacji
odnoszących się do instrumentów płatniczych – tzw. instrumentów niskokwotowych
oraz instrumentów wykorzystywanych w ramach „ograniczonej sieci sprzedawców”
lub w stosunku do „ograniczonego asortymentu usług”.
Odpowiedź na główne pytanie badawcze oraz pytania pomocnicze umożliwiła
sformułowanie wniosków de lege ferenda, zamieszczonych w zakończeniu.
Praca uwzględnia stan prawny na dzień 5 lutego 2013 r.

12

Rozdział I
Regulacje w zakresie instrumentów
płatniczych

1.1. Regulacje Unii Europejskiej w zakresie instrumentów
płatniczych
Wobec sformułowania głównego i pomocniczych pytań badawczych pracy, jak
również konieczności posługiwania się w ich weryfikacji metodą formalnodogmatyczną, koniecznym będzie krótkie przedstawienie i charakterystyka regulacji
unijnych w zakresie instrumentów płatniczych. Regulacje te bowiem, począwszy od
wprowadzenia w Rzeczpospolitej Polskiej gospodarki wolnorynkowej,

podlegały

stopniowej implementacji do prawa polskiego. Prezentacji tych źródeł towarzyszy
ponadto wstępne założenie, iż instrumentów płatniczych dotyczą akty mające za
przedmiot regulację „płatności elektronicznych”, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących kart płatniczych oraz pieniądza elektronicznego.
Jedną z podstawowych przyczyn wprowadzenia regulacji Unii Europejskiej w
zakresie płatności elektronicznych, w tym kart płatniczych, była chęć zapewnienia
należytej ochrony podmiotom uczestniczącym w procesie zapłaty. Przede wszystkim
ochrona dotyczyła posiadaczy (użytkowników) kart płatniczych, ze względu na ich
słabszą pozycję ekonomiczną. Dostrzegano jednakże również potrzebę ochrony
przedsiębiorstw przyjmujących zapłatę przy użyciu kart płatniczych (akceptantów), w
tym w aspekcie prawnokonkurencyjnym.
Równie istotną przyczyną była chęć poszerzania integracji europejskiej poprzez
wzmacnianie instytucji wspólnego rynku, w tym w zakresie sposobów dokonywania
płatności. Idee te były kontynuowane i znalazły odzwierciedlenie w zakresie
13

instrumentów

płatniczych

w

wydawanych

aktach

normatywnych

i

innych

dokumentach nie mających charakteru prawotwórczego w kolejnych etapach
rozwoju prawa Unii Europejskiej, aż do stanu obecnego. W ten sposób Unia
Europejska realizowała fundamentalną zasadę swobodnego przepływu kapitału
wspomagając jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio zasadę swobodnego
przepływu usług, dóbr oraz osób.
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie instrumentów płatniczych
obejmowała szeroką gamę zaangażowanych instytucji, jak również szeroki wachlarz
stosowanych instrumentów prawnych. Zgodnie z charakterem swojej funkcji jako
instytucję wiodącą we wskazanym zakresie można wskazać Komisję Europejską,
która pełniła funkcję autora lub inicjatora regulacji. Ogromną rolę zwłaszcza w
zakresie wskazywania kierunków regulacji odegrało również środowisko bankowe,
wliczając banki komercyjne, banki centralne, Europejski Bank Centralny i Bank
Rozrachunków Międzynarodowych. Do stosowanych instrumentów regulacji należały
zarówno tradycyjne akty wspólnoty takiej jak rozporządzenia, dyrektywy, jak również
szereg środków, które można określić jako soft law.
Polityka Unii Europejskiej, począwszy od tworzenia jej struktur jak również w
ciągu dalszego jej rozwoju, koncentrowała się na zapewnieniu należytej ochrony
konsumentów, również w sferze cywilnoprawnej. Początkowe dokumenty odnosiły
się do zapewnienia ogólnej ekonomicznej ochrony konsumentów. Przykładem może
być uchwała Rady EWG z dnia 14 kwietnia 1975 r14., która sformułowała wstępny
program EWG kształtowania polityki ochrony i informacji konsumentów.
Uchwała precyzowała szereg zasad prawnej ochrony ekonomicznych interesów
konsumentów. Odnosiła się ona m. in. do zapewnienia ochrony w przypadku
zawierania umów adhezyjnych dotyczących również dziedziny usług o charakterze
finansowym. Ponadto nabywcy towarów i usług powinni być chronienie przed
nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz przed formułowaniem klauzuli umownych,
które przewidują uprzywilejowanie silniejszej strony umowy15.
Jednym z pierwszych dokumentów Unii Europejskiej, w jakim Unia Europejska
regulowała kwestie płatności elektronicznych, jest tzw. Biała Księga, opublikowana
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Uchwała Rady z dnia 14 kwietnia 1975 r w sprawie wstępnego programu Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej w kwestii polityki ochrony i informowania konsumentów, Dz. Urz. EWG C 092 z 25.04.1975.
15

Zob. L. Stecki, Karty kredytowe, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1998, str. 193 i n.
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28/29 czerwca 1985 r. w Mediolanie. Białe Księgi (ang. White Papers), jako rodzaj
dokumentów stosowanych również przez Unię Europejską, mają najczęściej postać
raportu lub też wytycznych, które są przygotowywane przez organy Unii. Dotyczą one
szczególnie istotnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie mają one
charakteru wiążących aktów prawa wspólnotowego, mimo to są przestrzegane i
stosowane16. Białe Księgi należą do aktów nie wymienionych w art. 288 Traktatu o
funkcjonowaniu UE. Akty takie są określane jako akty nienazwane lub też akty sui generis.
W praktyce są używane także takie nazwy jak deklaracje, rezolucje, komunikaty, wytyczne,
raporty, noty czy memoranda. Zbiorczo na określenie wskazanych aktów oraz niewiążących
zaleceń i opinii jest używana nazwa soft law. Do soft law zaliczane są także wspólne
deklaracje

instytucji,

instytucji

i

państw

członkowskich

oraz

porozumienia

międzyinstytucjonalne.
Soft law nie posiada precyzyjnie sformułowanej definicji. Na jego określenie
używane są pojęcia takie jak porozumienia niewiążące, normy nieprawne, słabe
prawo (week law), zobowiązania paraprawne (para-juridiques), zobowiązania
poprzedzające prawo (prejuridiques), prawo niedoskonałe (lex imperfecta)17. Pojęcie
to może być wywodzone z doktryny prawa międzynarodowego. Autorstwo terminu
soft law przypisuje się angielskiemu prawnikowi R. Dupuy Mc Nair. Określił on
pojęciem soft law nieformalne instrumenty, nie będące umowami międzynarodowymi
ani prawem zwyczajowym, określające zasady, reguły oraz standardy zachowania
oczekiwanego od podmiotów prawa międzynarodowego (rządzące stosunkami
międzynarodowymi), różniące się od umów międzynarodowych tym, że nie są
prawnie wiążące.
Mimo braku jednolitej definicji, za powszechnie uznawany element soft law
można uznać z jednej strony brak oficjalnej mocy wiążącej aktów zaliczanych do tego
obszaru, z drugiej strony wywieranie przez te akty skutków w postaci ustalenia

16

Białe Księgi są publikowane na stronach internetowych http://Europa.eu/documentation/official-docs/white-

papers/index_en.htm . Przykładem takiego dokumentu może być również Biała Księga Polska – UE, przyjęta
podczas szczytu Rady Europejskiej w Cannes w czerwcu 1995 r. Księga ta wskazywała aktualny stan
dopasowania prawa polskiego do stanu prawnego w Unii Europejskiej oraz zawierała program dostosowawczy.
Obejmowała prawo, gospodarkę, naukę i technikę i była podstawą negocjacji akcesyjnych Polski. Została
podpisana również przez polski rząd.
17

Zob. obszerna analiza soft law R. W. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Kantor

Wydawniczy Zakamycze 2006, str. 44 i n.
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określonych reguł zachowania. Powoduje to iż akty zaliczane do „soft law” można
uznać za źródło prawa w rozumieniu funkcjonalnym, czyli w uproszczeniu za
okoliczności mające wpływ na ustalanie norm prawa powszechnie obowiązującego.
Warunkiem egzystencji wskazanych aktów jest ich wydawanie w ramach kompetencji
danych instytucji oraz zgodność z prawem pierwotnym. W praktyce charakter prawny
danych aktów może budzić wątpliwości. O charakterze prawnym danego aktu nie
decyduje jego nazwa, lecz sama treść. Jeżeli dany akt wywołuje skutki prawne, akt
ten w tym zakresie podlega kontroli legalności przez ETS na podstawie art. art. 263 i
n. Traktatu o funkcjonowaniu UE. Taki wniosek wynika z orzecznictwa ETS18.
Biała Księga z czerwca 1985 r., kierowana od Komisji Europejskiej do Rady Unii
Europejskiej, miała na celu skłonienie do podjęcia działań w celu zniesienia barier w
tworzeniu wspólnego rynku, jak również wytyczenie kierunków jego wzmacniania.
Zawierała ona program redukcji utrudnień w swobodnym przepływie towarów, pracy
usług i kapitału. Składała się z trzech części, dotyczących w kolejności zniesienia
barier fizycznych, technologicznych oraz fiskalnych.
Biała

Księga

szczegółowo

przedstawiała

zagadnienie

zniesienia

barier

technologicznych, w tym odnosiła się do funkcjonowania płatności za pomocą kart
płatniczych. W dokumencie były zawarte perspektywy rozwoju kart płatniczych jak
również wskazanie zasad, które powinny być podstawą porozumiewania się banków
w zakresie akceptacji kart. Biała Księga dokonała też standaryzacji w zakresie
urządzeń służących akceptacji kart płatniczych, w tym terminali POS 19. Wprowadzała
ponadto

zasadę,

iż

harmonizacja

krajowych

regulacji

bankowych

powinna

następować wtedy, kiedy istnieje taka bezwzględna potrzeba. W pozostałych
przypadkach

na

zasadzie

wzajemnego

poszanowania

i

uznawania

mogą

funkcjonować normy krajowe państw członkowskich 20.
Do kolejnych dokumentów wydanych przez Wspólnotę Europejską w zakresie
płatności elektronicznych należą:
 uchwała Rady EWG z 23 czerwca 1986 r dotycząca przyszłych kierunków
polityki Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w odniesieniu do ochrony i
18

Zob. wyrok z 31 marca 1971 r. w sprawie 22/70 komisja przeciwko Radzie (tzw. sprawa ERTA), Zb. Orz.

1971, str. 263.
19

Zob. J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003,

str.127.
20

W. Szpringer, Europejskie regulacje bankowe, Twigger S.A., Warszawa 1997, str. 23.
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wspierania interesów konsumenta21, która reguluje

m. in. kwestię ochrony

finansowej konsumenta w zakresie stosowanych sposobów zapłat oraz
niektórych usług z nimi związanych oraz
 komunikat Komisji EWG z 12 stycznia 1987 r. pod tytułem „Główny atut dla
Europy – karty płatnicze”.
Ostatni z dokumentów szczegółowo przedstawia takie zagadnienia, jak:
1) konieczność zapewnienia wspólnych reguł funkcjonowania zapewniającego
kompatybilność systemów kart płatniczych;
2) gwarantowanie przez Wspólnoty Europejskie swobodnego przepływu kapitału i
wolnej konkurencji w zakresie rynku usług finansowych;
3) konieczność zapewnienia kontroli publicznoprawnej w zakresie wydawców kart
płatniczych;
4) potrzebę ochrony danych osobowych i finansowych uczestników sytemu kart
płatniczych.
Wskazany komunikat podkreśla także konieczność przestrzegania reguł prawa
zobowiązań, służących ochronie posiadaczy kart płatniczych oraz przedsiębiorstw
akceptujących zapłatę przy użyciu kart płatniczych. Komunikat podkreśla, iż regulacje
normatywne dotyczące kart płatniczych, a wydawane przez Wspólnotę powinny
dotyczyć przede wszystkim dwóch płaszczyzn:
1) stosunków

prawnych

pomiędzy

wydawcami

kart

płatniczych

a

przedsiębiorstwami akceptującymi zapłatę przy użyciu kart płatniczych;
2) relacji

prawnych

pomiędzy

wydawcami

kart

płatniczych

a

osobami

ubiegającymi się o wydanie karty płatniczej.
Podkreślić należy, iż przedmiotowy komunikat obok relacji wydawca –
użytkownik karty płatniczej (de facto konsument) dotyczył również relacji wydawca –
przedsiębiorstwo przyjmujące zapłatę przy użyciu kart płatniczych (akceptant).
Relacja ta była także przedmiotem dalszych regulacji.

21

Dz. Urz. EWG C 167 z 5.7.1986.
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Konsekwencją

stanowiska

prezentowanego

przez

Wspólnotę

w

dotychczasowych dokumentach było wydanie przez Komisję Europejską dwóch
zaleceń:
 zalecenia z 8 grudnia 1987 r. nr 87/598/EWG w sprawie Europejskiego kodeksu
postępowania

w

zakresie

płatności

elektronicznych

(relacji

pomiędzy

instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami handlowymi i usługowymi a
konsumentami)22;
 zalecenia z 17 listopada 1988 r. nr 88/590/EWG dotyczące systemów
płatniczych, w szczególności relacji pomiędzy wydawcami a posiadaczami
kart23.
Zalecenia, jak też opinie są aktami, które mogą być wydawane przez wszystkie
instytucje wspólnotowe. Nie mają one charakteru wiążącego (art. 288 ostatnie zdanie
Traktatu o funkcjonowaniu UE). Traktat o funkcjonowaniu UE kilkukrotnie wskazuje
zalecenia jako środek stosowany przez instytucji UE. Odnosi się to w szczególności
do zaleceń wydawanych przez Komisję Europejską. Adresatami zaleceń i opinii
mogą być zarówno instytucje UE, państwa członkowskie jak i inne podmioty.
Przedmiotem zalecenia jest z reguły postulat podjęcia określonych działań przez
adresata zalecenia. Opinia zawiera zaś stanowisko lub ocenę podmiotu ją
wydającego w zakresie konkretnego stanu faktycznego. Zalecenia nie podlegają
kontroli sądowej. Powinny one być jednakże brane pod uwagę podczas dokonywania
wykładni prawa krajowego przez sądy krajowe. Ponadto ich nieważność lub
interpretacja może być przedmiotem pytań prejudycjalnych do ETS.
Zalecenie nr 87/598/EWG dotyczy zgodnie z nazwą przede wszystkim
stosunków prawnych pomiędzy instytucjami finansowymi i podmiotami działającymi w
zakresie handlu i usług oraz konsumentami. Zalecenie odnosi się do związku
pomiędzy

rozwojem

technologicznym

a

koniecznością

ujednolicenia

rynku

wewnętrznego w zakresie płatności elektronicznych. Istotne znaczenie zalecenia
polega na umieszczeniu relacji pomiędzy stronami transakcji kartowych w
płaszczyźnie cywilnoprawnej. Jako płatność elektroniczną zalecenie uznaje każdą

22

Dz. Urz. EWG L 365 z 24.12.1987.

23

Dz. Urz. EWG L 317 z 24.11.1988.
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transakcję płatniczą, przeprowadzoną za pomocą karty płatniczej, zawierającej pasek
magnetyczny bądź mikroprocesor, użytej w terminalu płatności elektronicznej 24.
Zalecenie

w

sposób

szczegółowy

reguluje

stosunki

prawne

pomiędzy

wydawcami a akceptantami kart kredytowych. Celem tej regulacji było m. in.
zapewnienie należytej ochrony przedsiębiorstwom akceptującym karty.

Zalecenie

wskazuje, iż podstawowym wymogiem dalszego rozwoju w zakresie form i płatności
elektronicznych jest zapewnienie technologicznej kompatybilności kart w aspekcie
międzynarodowym. Dlatego wysunięto w nim postulat, aby karty emitowane przez
różne sieci były akceptowane we wszystkich krajach członkowskich. Dostosowaniu
powinny ulec urządzenia służące do akceptacji kart. W tym kontekście zalecenie
podkreśla obowiązywanie w relacjach państw członkowskich zasady wzajemności.
Zalecenie odnosi się również do zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku płatności
kartowych, poprzez zapewnienie określonych zasad wydawania kart jak również
zapewniania przedsiębiorcom możliwości ich akceptacji.
Zalecenie 88/590/EWG położyło akcent na drugi podstawowy stosunek prawny
stanowiący element systemu zapłaty kartą płatniczą. Był to stosunek pomiędzy
wydawcami kart płatniczych a użytkownikami tych kart. Zalecenie to stanowi
uzupełnienie zalecenia

87/598, które koncentrowało się na relacji wydawca –

przedsiębiorstwo przyjmujące płatności.
Zalecenie 88/590 jest podzielone na dwie części – tekst podstawowy oraz aneks.
Tekst podstawowy zawiera odwołanie do programu europejskiej polityki ochrony i
informacji nabywców dóbr majątkowych lub usług oraz do zaleceń wydanych przez
nią w poprzednich latach. Podkreśla brak harmonizacji w dziedzinie cywilnoprawnej
ochrony użytkowników kart płatniczych wśród państw członkowskich.

Komisja

wskazuje ponadto na rozszerzające się zjawisko oferowania przez liczne instytucje
coraz nowszych usług finansowych połączonych z różnymi sposobami zapłaty za
nabywane dobra majątkowe i za zlecane usługi. Komisja podkreśla, iż istnieje
negatywne zjawisko konstruowania klauzul umownych w sferze usług finansowych
na niekorzyść konsumentów. Dotyczyć to ma również usług związanych z płatnością
kartami płatniczymi, które zawierają postanowienia niekorzystne dla użytkowników.
W dokumencie zwrócono uwagę, iż postęp technologiczny w zakresie wytwarzania

24

Zob. J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003,

str.127.
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kart i korzystania z nich wywołuje potrzebę ochrony przed błędami i niedostatkami
poszczególnych systemów kart, jak również przed uszkodzeniami technicznymi.
Wskazuje iż osoba dokonująca zapłaty za pomocą karty powinna uzyskiwać
potwierdzenie dokonania tej operacji finansowej.
W dokumencie obszerny fragment poświęcony jest odpowiedzialności
wydawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, które są
przesłanką prawidłowości dokonania transakcji. Odpowiedzialność ta obejmuje
odpowiedzialność materializującą się w wypadku zgubienia lub też sfałszowania
karty płatniczej. W tym przypadku użytkownik karty nie powinien ponosić pełnej
odpowiedzialności za skutki takich zdarzeń.
Wskazując na potrzebę zabezpieczenia właściwego funkcjonowania sieci kart
na

poziomie

międzynarodowym,

Komisja

zapowiedziała

podjęcie

czynności

kontrolnych po upływie 12 miesięcy od wydania zalecenia.
Ponadto zalecenie 88/590 zawiera stanowcze dyrektywy, skierowane do
wydawców, akceptantów i państw członkowskich, mianowicie:
1) zobowiązanie wydawców i akceptantów do działania wg rekomendacji
zawartych w zaleceniu (aneksie do zalecenia) po upływie 12 miesięcy od jego
wydania;
2) żądanie, by wszystkie kraje członkowskie podjęły działania doprowadzające do
uproszczenia (ułatwienia) dokonywania operacji wymienionych w aneksie, a
odnoszących

się

do

użytkowników

kart.

Operacje

te

powinny

być

zredukowane do minimum. Wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie
mają obowiązek zachowania tajemnicy danych uzyskanych w trakcie
wykonywania czynności.
Z kolei odnosząc się do treści aneksu do zalecenia 88/590, część pierwsza tego
aneksu wskazuje operację, do których powinny być stosowane reguły aneksu.
Operacje te to:
 zapłaty elektroniczne dokonywane przy użyciu kart kredytowych lub bez
posługiwania się tymi kartami:
 zapłaty nie dokonywane w postaci elektronicznej, ale również przy użyciu kart
płatniczych:
 pobieranie gotówki, deponowanie gotówki lub czeków oraz dokonywanie innych
operacji przy użyciu bankomatów i automatycznych okienek bankowych.
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Druga część zawiera objaśnienie kilku podstawowych terminów technicznoprawnych, takich jak np. wydawca, posiadacz karty, przedsiębiorca przyjmujący
karty.
W części trzeciej zawarte jest omówienie klauzul zamieszczanych przez podmioty
uczestniczące w wydawaniu i obrocie kartami. Zalecenie wskazuje, iż klauzule
umowne powinny być zredagowane w czytelnej formie, w języku który jest ogólnie
używany, zaś do ich zmian może dochodzić wyłącznie w wyniku stosowanego
uzgodnienia stron. Klauzule mogą dotyczyć także kalkulacji kosztów, jakie powinny
ponosić osoby używające kart. Powinny one zabezpieczać prawidłowy przebieg
procesu korzystania z kart. Podobne klauzule powinny dotyczyć postępowania na
wypadek utraty, a więc zagubienia lub kradzieży karty. Przedmiotem klauzul mogą
być kwestie związane z poufnością osobistego numeru identyfikacyjnego, czyli kodu
PIN.

Klauzule

umowne

mogą

dotyczyć

obowiązków

wydawcy

odnośnie

przechowywania dokumentów dotyczących transakcji, które mogą umożliwić
skorygowanie błędów w danych operacjach. Mogą one dotyczyć również uprawnień
posiadacza karty do żądania dowodu zapłaty dokonanej przy użyciu karty.
Trzecia część aneksu zalecenia 88/590 ma znaczenie przede wszystkim dla
określenia

cywilnoprawnych

reguł

odpowiedzialności

pomiędzy

wydawcą

a

posiadaczem karty. Aneks wskazuje na obowiązki posiadacza karty, m. in. na
wypadek jej utraty, jak również w przypadku zauważenia nieprawidłowości w
prowadzeniu jego rachunku bankowego. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić o takich faktach wydawcę karty. Odpowiedzialność posiadacza
względem wydawcy w wypadku utraty karty nie powinna przekraczać kwoty 150
ECU, za wyjątkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Ponadto, z wyjątkiem
przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, posiadacz nie powinien
ponosić odpowiedzialności za transakcje wykonane po zgłoszeniu utraty karty.
Komisja zobowiązała wydawców do umożliwienia posiadaczom o każdej porze
zgłaszania zgubienia, kradzieży lub fałszerstwa kart. Wydawca ponadto powinien
odpowiadać wobec posiadacza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
obowiązków wynikających z zawartej umowy. Odpowiedzialność ta winna być
ograniczona do kwoty pieniężnej wynikającej z zawartej umowy. Wydawca powinien
ponosić odpowiedzialność za transakcję nie autoryzowaną. W zakresie konsekwencji
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finansowych umów zawartych pomiędzy wydawcą a posiadaczem karty, obok
wskazanych zaleceń powinno być stosowane prawo właściwe dla zawartej umowy.
Komisja ponadto stoi na stanowisku, iż wydawca powinien odpowiadać również za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane wadliwym działaniem
urządzeń elektronicznych, pomimo iż urządzenia te nie znajdowały się pod jego
bezpośrednią lub wyłączną kontrolą.
Szczególnie zalecenie 88/590 z 17 listopada 1988 miało bardzo duży wpływ na
kształtowanie się zasad regulujących funkcjonowanie kart płatniczych w licznych
krajach Europejskich, które dokonywały ich recepcji25.
Kolejnym aktem regulującym kwestię kart płatniczych, a szerzej – płatności
elektronicznych było zalecenie Komisji Europejskiej nr 97/489/WE z dnia 30 lipca
1997 r. dotyczące transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych,
zwłaszcza stosunków między wydawcą a posiadaczem26.
Wydanie tego zalecenia było konsekwencją wprowadzenia dyrektywy 97/5/WE
Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

w

sprawie

transgranicznych

przelewów

bankowych27 i miało na celu przede wszystkim zapewnienie transparentności w
kwestii płatności elektronicznych28.
Celem zalecenia była przy tym aktualizacja i rewizja zalecenia 87/598, które
zawierało jedynie „kodeks praktyki”.
Zasadniczą treścią zalecenia było ustanowienie minimalnych wymogów w
zakresie warunków umów pomiędzy wydawcą a posiadaczem elektronicznych
instrumentów płatniczych. Zalecenie zawierało definicję tych instrumentów, jako
m. in. umożliwiające dostęp do rachunku na odległość, w szczególności karty
płatnicze oraz „stosowanie bankowości telefonicznej i domowej”29. Jako drugi z
rodzajów elektronicznych instrumentów płatniczych zostały wymienione instrumenty
pieniądza elektronicznego. Jako instrumenty pieniądza elektronicznego należało
rozumieć instrumenty wielokrotnego użytku inne niż umożliwiające dostęp do
rachunku na odległość, których istota polega na przechowywaniu ekwiwalentu
pieniądza w pamięci urządzenia, do której można wielokrotnie ładować elektroniczny
25

Zob. L. Stecki, Karty kredytowe, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1998, str. 201.

26

Dz. Urz. WE L 208 z 2.08.1997, s. 52.

27

Dz. Urz. WE L 43/25 z 14.2.1997.

28

Zob. D. Mavromati, The Law of Payment Services in the EU, Kluwer Law International, 2008, s. 72.

29

Por. rozważania w rozdziale II pracy odnośnie definicji elektronicznych instrumentów płatniczych.
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odpowiednik pieniądza. Do kategorii tej należały różnego rodzaju karty „chipowe”
wielokrotnego użytku, jak również tzw. pieniądz sieciowy, czyli jednostki pieniężne
ładowane i przechowywane w pamięci komputera.
Zalecenie rozróżniało obowiązki informacyjne wydawców przed zawarciem
umowy oraz po wykonaniu transakcji płatniczej. Warunki umowne powinny być
zgodne z dyrektywą 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich30 oraz powinny być sformułowane w zrozumiałej i czytelnej formie.
Miało to na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu informacji konsumentowi,
który zamierzał zawrzeć umowę, jak również po dokonaniu transakcji na podstawie
tej umowy. Informacje po dokonaniu transakcji powinny zawierać również wskazanie
opłat, kursów walutowych oraz stóp procentowych.
W zakres regulacji zalecenia wchodziło zagadnienie transferu środków za
pomocą urządzeń elektronicznych nie dokonywane przez instytucje finansowej,
elektroniczna wypłata gotówki oraz doładowywanie lub wypłata środków za pomocą
instrumentu pieniądza elektronicznego w bankomatach. Poza regulacją znalazł się
obrót dokonywany przy użyciu czeków. Zalecenie obejmowało karty kredytowe i
debetowe, karty z odroczonym terminem płatności, karty typu „charge”, karty
jednokrotnego użytku, „bankowość domową” (ang. home banking) i aplikacje
umożliwiające korzystanie z tej formy bankowości.
W zakresie minimalnych wymogów informacyjnych w dotyczących postanowień
umów dotyczących wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych,
zalecenie

zawierało

kilka

postanowień

mających

na

celu

zapewnienie

transparentności warunków transakcji. Regulacja ta była analogiczna do regulacji
dotyczącej przelewów bankowych przewidzianej w dyrektywie 97/5 w sprawie
transgranicznych przelewów bankowych31. Wydawca został m. in. zobowiązany do
informowania posiadacza w odpowiednim czasie przed podpisaniem umowy, na
piśmie i w zrozumiały sposób, w co najmniej jednym języku urzędowym państwa w
którym był oferowany instrument płatniczy, warunków umowy oraz prawa
obowiązującego w zakresie umowy.
Warunki umowy powinny zawierać opis elektronicznego instrumentu płatniczego,
wzajemne obowiązki i odpowiedzialność stron, informacje na temat okresu
30

Dz. Urz. EWG L 95 z 21.4.1993.

31

Dyrektywa 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych
przelewów bankowych, Dz. Urz. WE L 043 z 14.02.1997, str. 25-30.

23

kredytowania oraz typ opłat, które posiadacz będzie ponosił. Warunki te powinny
również

zawierać

wskazanie

terminu,

w

ciągu

którego

posiadacz

może

zareklamować transakcję. Przewidziane zostały również dalsze wymogi informacyjne
dla transakcji dokonywanych poza krajem wydania elektronicznego instrumentu
płatniczego.
Ponadto zalecenie odnosiło się do informacji związanych z transakcjami już
wykonanymi. W tym zakresie wydawca powinien podać odnośnik umożliwiający
identyfikację transakcji, kwotę transakcji i kwotę pobranych opłat.
Ostatnie

z

postanowień

zalecenia

regulowały

kwestię

obowiązków

i

odpowiedzialności stron. Użytkownik powinien używać instrumentu płatniczego w
zgodzie z ustalonymi warunkami i powiadamiać wydawcę bez zbędnej zwłoki w
przypadku zagubienia, kradzieży transakcji nieautoryzowanych bądź błędu. Ustalały
one odpowiedzialność posiadacza do czasu zawiadomienia wydawcy, w przypadku
strat wynikających z zagubienia lub kradzieży instrumentu płatniczego, w wysokości
150 ECU. Ten limit nie miał zastosowania w przypadku winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa. Odpowiedzialność jest zniesiona w przypadku użycia instrumentu
płatniczego bez fizycznej prezentacji instrumentu lub bez elektronicznej identyfikacji
instrumentu płatniczego.
Wydawca z kolei miał obowiązek powiadomienia posiadacza w przypadku
zmiany warunków umowy, przy czym posiadacz zachowywał prawo wypowiedzenia
umowy. Odrębne postanowienia obowiązywały w przypadku istotnych zmian w
aktualnej stopie procentowej, które wchodziły w życie w dacie wskazanej w publikacji
zmian. Wydawca był zobowiązany do nie ujawniania numeru identyfikacyjnego lub
innego oznaczenia posiadacza innej osobie jak posiadaczowi oraz nie przesyłania
nie zamówionych instrumentów płatniczych z wyjątkiem dokonywania wymiany tych
instrumentów. Ponadto wydawca powinien zachowywać dowody wykonania
transakcji na wypadek potrzeby identyfikacji transakcji lub też błędów. Ciężar dowodu
odpowiedniego

przechowywania

dowodów

wykonywania

transakcji

i

braku

technicznych błędów obciążał wydawcę. Odpowiedzialność wydawcy określona w
art. 8 zalecenia była bardziej szczegółowa niż odpowiedzialność posiadacza.
Obejmowała ona odpowiedzialność za nieudane wykonanie, wadliwe wykonanie lub
też wykonanie nieautoryzowanej transakcji. W takim wypadku wydawca był
zobowiązany zwrócić posiadaczowi kwotę transakcji, jak również kwotę wymaganą
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do przywrócenia posiadaczowi stanu w którym się znajdował przed dokonaniem
transakcji32.
Komisja Europejska, po wejściu w życie zalecenia, podjęła próbę oceny jego
implementacji. W rezultacie powstało studium przeprowadzone przez grupę
europejskich uniwersytetów w 2001 r., którego celem było zbadanie, jak dalece
zalecenie

zdołało

poprawić

status

posiadacza

elektronicznego

instrumentu

płatniczego33. Ze studium w ogólności wynikało, iż zalecenie nie spełniło należycie
swojej funkcji jako bodźca dla wydawców instrumentów płatniczych.
W szczególności studium wykazało, iż nie udało się uzyskać należytej
transparentności w zakresie elektronicznych transakcji płatniczych, w dużej mierze w
wyniku braku zrozumiałej informacji. Innym mankamentem okazało się brak
stosowania limitu odpowiedzialności posiadacza oraz terminu wprowadzania zmian w
umowach. Ponadto wydawcy kart nie respektowali procedury notyfikacji w przypadku
utraty instrumentu płatniczego, w szczególności poprzez brak przyjmowania zgłoszeń
lub też ich przyjmowania jedynie w trakcie godzin urzędowania. W wielu państwach
członkowskich ciężar dowodu obciążał nie wydawcę, lecz posiadacza, bądź też
odpowiednie postanowienia nie były umieszczone w warunkach umowy. Studium
wskazywało ponadto nieefektywność systemu rozwiązywania sporów poprzez brak
podania takiej możliwości w warunkach umowny lub też poprzez wysokie koszty i
ekstremalnie wolne procedury.
11 maja 1999 r. przez Komisję Europejską został wydany Plan działań w
odniesieniu do usług finansowych (ang. Financial Services Action Plan34). Celem
tego planu było utworzenie wspólnego rynku usług finansowych. Plan zawierał
początkowo określenie 42 działań, zarówno w zakresie legislacji jak i poza tym
zakresem. Obejmował on całość usług finansowych, w tym w zakresie instrumentów

32

Ang. “The sum required to restore the holder to the position he/she was in before the unauthorized transaction

took place”.
33

Study on the implementation of Recommendation 97/489 concerning transactions carried out by electronic

payment instruments and in particular the relationship between holder and issuer, Call for Tender XV/99/01/C,
Final

Report,

17

April

2001

(Study

97/489),

dostępne

na

stronach

internetowych

http://ec.Europa.eu/internal_market/payments/docs/study-recomm-97-489/study-part1-recomm-97-489_en.pdf,
przeglądanych 10.07.2010.
34

Tekst planu i dokumentów związanych z jego realizacją dostępny jest na stronach internetowych:

http://ec.Europa.eu/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm, przeglądanych 10.08.2010.
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finansowych, bankowości, ubezpieczeń, instytucji finansowych, konglomeratów oraz
detalicznych systemów płatności.
W założeniach wykonanie planu powinno być ukończone z końcem 2004 r. Jako
komórkę odpowiedzialną za monitorowanie wdrażania planu m.in. w drodze
sporządzania raportów (ang. progress reports) uczyniono Dyrekcję Generalną Rynku
Wewnętrznego (The Internal Market Directorate General).
Plan obejmował zasadniczo trzy obszary:
1) pierwszym celem było utworzenie wspólnego rynku hurtowego, poprzez m. in.
rewizję dyrektywy 2003/71 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego
w związku

z

publiczną

papierów wartościowych

35

ofertą

lub

dopuszczeniem

do

obrotu

oraz poprzez utworzenie wspólnego programu dla

zintegrowanych rynków instrumentów finansowych i derywatyw 36;
2) drugim z celów było utworzenie otwartego i bezpiecznego rynku usług
detalicznych, w związku z wolniejszym niż rynek hurtowy rozwojem tego
rynku;
3) trzecim strategicznym celem było zapewnienie stabilności rynków finansowych
wspólnoty poprzez wzmocnienie reguł ostrożnościowych i współpracy w
zakresie nadzoru. Odnośnie tego celu Komisja Europejska współpracowała z
Bazylejskim Komitetem Nadzoru Bankowego, w celu rewizji wymagań
kapitałowych oraz wsparcia współpracy pomiędzy krajowymi organami
nadzorczymi.
Plan ten jako cel polityki UE wskazywał także wdrożenie, egzekwowanie i
systematyczne poddawanie ocenie istniejącego prawodawstwa, jak również
rygorystyczne stosowanie zasad lepszego stanowienia prawa w przyszłości 37.

35

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu

emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz. Urz. WE L 345/64 z 31.12.2003.
36

Istotnym osiągnięciem będącym konsekwencją prac podjętych w ramach planu było uchwalenie tzw.

dyrektywy MIFID (Markets in Financial Instruments Directive).
37

E. Fojcik-Mastalska, Regulacje bankowe Unii Europejskiej [w:] Nauka finansów publicznych i prawa

finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, str. 552.
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W zakresie płatności, plan zawierał postulat utworzenia zintegrowanego systemu
płatności detalicznych. System ten powinien zapewniać możliwość bezpiecznego
dokonywania

niskokwotowych

płatności

transgranicznych,

na

zasadach

porównywalnych z systemami krajowymi. System powinien umożliwiać konkurencję
dostawców usług. Komisja dostrzegała różnice pomiędzy rozwojem rynku płatności
masowych oraz płatności detalicznych. celów celem wprowadzenia systemu była m.
in.

ochrona

konsumenta

przed

nieuczciwymi

praktykami

rynkowymi

oraz

umożliwienie mu skorzystania z najlepszych istniejących ofert rynkowych.
Jednymi z efektów realizacji planu było wydanie szeregu aktów prawnych dyrektywy

2000/46/WE

o

pieniądzu

elektronicznym,

dyrektywy

2002/65/WE

38

dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość , Komunikatu
Komisji w sprawie e-commerce i usług finansowych z 2001 r.39, Komunikatu w
sprawie płatności detalicznych i wprowadzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro
z 2000 r.40, rozporządzenia 2560/2001 z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie
transgranicznych przelewów w euro i nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim41.
Praca nad planem i jego realizacja przyczyniła się również w znacznej mierze do
uchwalenia dyrektywy o usługach płatniczych.
Pierwszym

aktem

prawnym

Unii

Europejskiej

dotyczącym

pieniądza

elektronicznego była dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/46/WE z 18
września 2000 r. dotycząca podejmowania i prowadzenia działalności przez
instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich
działalnością42. Uchwalenie tej dyrektywy poprzedzone było wydaniem szeregu
dokumentów przez międzynarodowy sektor bankowy, dokumentów o charakterze
prawnie niewiążącym.
38
39

Dz. Urz. WE L 271 z 9.10.2002.
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie e-commerce i usług finansowych z

7.02.2001 r., COM (2001) 66 final.
40

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie płatności detalicznych i wprowadzenia

Jednolitego Obszaru Płatności w euro z 31 stycznia 2000 r., COM (2000) 36 final.
41

Zmiana dyrektywy 87/102 o kredycie konsumenckim (Dz. Urz. EWG L 42 z 12 lutego 1987 str. 14),

zmienionej dyrektywą 90/88 (Dz. Urz. EWG L 61 z 10.03.1990) oraz 98/7 (Dz. Urz. EWG L 101 z 1.04.1998).
We wrześniu 2002 r. Komisja opublikowała projekt nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim; ostatecznie
23.04.2008 r. została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE w sprawie umów o
kredyt konsumencki i uchylająca dyrektywę 87/102/EWG (Dz. Urz. WE L Nr 133/66 z 22.05.2008).
42

Dz. Urz WE L 275 z 27.10.2000.
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Do pierwszych z takich dokumentów należy raport banków centralnych Unii
Europejskiej opublikowany w maju 1994 r43. Powstał on w wyniku analizy pieniądza
elektronicznego rozumianego jako karty z wbudowanym mikroprocesorem, czyli tzw.
elektroniczne portmonetki. Głównym celem raportu było określenie, jaki wpływ może
mieć powszechne stosowanie tak rozumianego pieniądza elektronicznego na
działania banków centralnych związane z ich obowiązkami statutowymi. W wyniku
dokonanej analizy sformułowano trzy obszary wymagające szczególnej uwagi ze
strony banków centralnych:
 możliwość negatywnego wpływu używania elektronicznych portmonetek na
zaufanie opinii publicznej do systemu płatniczego i środków płatniczych. Taka
sytuacja mogłaby mieć miejsce w przypadku, kiedy taki instrument płatniczy
byłby oferowany przez podmioty nie podlegające regulacjom prawnym
obowiązującym dla instytucji kredytowych. Taka sytuacja mogłaby również mieć
miejsce, gdyby elektroniczne portmonetki zaprojektowane byłyby w taki sposób,
że ich fałszowanie nie sprawiałoby kłopotów lub byłoby trudne do wykrycia;
 zastąpienie innych form płatności przez elektroniczne portmonetki może mieć
określone negatywne następstwa. Zaliczyć do nich można utrudnienie w
wykorzystywaniu istniejących instrumentów polityki monetarnej oraz dostępność
danych statystycznych. Wskazany proces nie powinien jednakże utrudnić
zdolności banków centralnych do kontrolowania podaży pieniądza;
 właściwości elektronicznych portmonetek mogą sprawić, iż mogą one zastąpić
banknoty i monety wykorzystywane w mechanizmie płatniczym.
Kolejna definicja pieniądza elektronicznego została sformułowana w 1997 r,
przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego 44. Pieniądz elektroniczny został

43

Zob. A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny – pieniądz przyszłości, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 58 i

n.
44

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego został utworzony w 1974 r. przez prezesów banków centralnych

państw należących do Grupy G10 przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Komitet ten
opracował szereg praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze bankowym,
bezpieczeństwa oraz wymaganego od banków poziomu kapitału. Zasady wypracowane przez Komitet pod
nazwą Umowa Kapitałowa (Basel I) oraz Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II) są stosowane także przez państwa
nie będące jego członkami. W 2009 r. jako odpowiedź na globalny kryzys finansowy został ogłoszony nowy
zbiór zasad Komitetu, pod nazwą Bazylea III. Ma on być w pełni wprowadzony w życie w 2019 r. Zob. szerzej
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określony jako przechowywana wartość lub mechanizm płatności przedpłaconej dla
dokonywania zapłaty w punkcie płatności, bezpośrednimi transferami pomiędzy
dwoma urządzeniami, albo przez komputery w ramach otwartej sieci Internet.
Instrumenty przechowujące wartość obejmowały urządzenia albo bazujące na
kartach mechanizmy (elektroniczne portmonetki) oraz oprogramowanie albo też
bazujące na sieci mechanizmy (cyfrowa gotówka).
Pierwszym z kolei dokumentem wydanym przez organ Unii Europejskiej,
dotyczącym pieniądza elektronicznego a nie mającym charakteru prawnego, było
omawiane we wcześniejszej części pracy zalecenie Komisji Europejskiej nr
97/489/WE z dnia 30 lipca 1997 r. dotyczące transakcji z użyciem elektronicznych
instrumentów płatniczych, zwłaszcza stosunków między wydawcą a posiadaczem.
Zalecenie to wprowadzało również pojęcie instrumentu pieniądza elektronicznego w
dwóch zasadniczych postaciach – kart wielokrotnego ładowania z wbudowanym
mikroprocesorem, oraz tzw. pieniądza sieciowego.
Kwestia definicji pieniądza elektronicznego była również obecna w działalności
Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Europejskiego Banku Centralnego.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych w 1996 roku określał elektroniczną gotówkę
jako jednostki monetarne typu pre-paid, które są zapisywane elektronicznie na
należących do użytkownika nośnikach45. Z kolei Europejski Bank Centralny w opinii
ze stycznia 1999 r46. wskazał, iż definicja pieniądza elektronicznego powinna
obejmować roszczenie do wydawcy tego pieniądza, które to roszczenie może być
wymienione na prawny środek płatniczy lub pieniądz księgowy (scriptual money).
na temat Komitetu Bazylejskiego oraz jego prac w: R. W. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego
publicznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006.

45

Zob. A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny – pieniądz przyszłości, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 61.

46

Opinion of the European Central Bank of 18 January 1999 at the request of the Council of the European Union

under Article 105(4) of the Treaty establishing the European Community and Article 4(a) of the Statute of the
European System of Central Banks and of the European Central Bank on 1. a Commission proposal for a
European Parliament and Council Directive on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the
business of electronic money institutions, and 2. a Commission proposal for a European Parliament and Council
Directive amending Directive 77/780/EWG on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, Official Journal of the
European Communities 1999, C 189/07.
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Tenże pieniądz księgowy jest inkorporowany w urządzeniu elektronicznym (electronic
medium) i przyjmowany przez przedsiębiorstwa inne niż wydająca go instytucja.
Ponadto Europejski Bank Centralny określił warunki, na jakich powinna się
odbywać wymiana pieniądza elektronicznego. Wskazano, iż:
 wymiana powinna następować w stosunku 1:1;
 powinna być umożliwiona w każdym czasie;
 powinna następować w walucie, w której denominowany jest pieniądz
elektroniczny;
 powinna być dokonywana najpóźniej na drugi dzień roboczy po zgłoszeniu
żądania wymiany;
 powinna następować co do zasady nieodpłatnie;
 opłaty za wymianę są dozwolone, jeśli nie przekraczają kosztu ponoszonego
przez emitenta w związku z wymianą;
 konsument usługi finansowej powinien być poinformowany o pobieraniu opłat
za wymianę;
 karty jednorazowego i wielokrotnego ładowania powinny być pod względem
wymienialności traktowane przez emitenta jednakowo;
 wszystkie

systemy

pieniądza

elektronicznego

powinny

być

traktowane

jednakowo pod względem wymienialności.
Zalecenia wydawane przez Europejski Bank Centralny47 (obecnie na podstawie
art. 132 Traktatu o funkcjonowaniu UE) można także pod względem charakteru
prawnego zaliczyć do soft law.

Akty te wydawane są przede wszystkim w celu

wykonania zadań powierzonych Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych
(ESBC), czyli zadań głównie wiążących się z prowadzeniem polityki pieniężnej48. Do
47

Odnośnie charakteru prawnego Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Systemu Banków

Centralnych zob. monografię H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Wydanie 2,
LexisNexis, Warszawa 2011, str. 121-131, H. Gronkiewicz-Waltz, Zarządzanie Europejskim Bankiem
Centralnym w poszerzonej unii walutowej, [w:] J. Węcławski (red.), Nauki ekonomiczne wobec problemów
współczesnej gospodarki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, str. 63-76, jak również E. Chojna-Duch, Polskie
Prawo Finansowe, Finanse Publiczne, Wydanie 3, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 352-366.
48

Jako główne cele ESBC, art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu UE wskazuje: definiowanie i urzeczywistnianie

polityki pieniężnej Unii, przeprowadzanie operacji walutowych, utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi
rezerwami walutowymi państw członkowskich, popieranie należytego funkcjonowania systemów płatniczych.
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kompetencji EBC zgodnie z art. 132 Traktatu o funkcjonowaniu UE należy:
uchwalanie rozporządzeń, podejmowanie decyzji oraz wydawanie zaleceń i opinii.
EBC, na podstawie art. 132 ust. 3, w przypadku nie stosowania się przez podmioty
zobowiązane do obowiązków wynikających z wydanych rozporządzeń i decyzji,
został upoważniony do nakładania na te podmioty grzywien i okresowych kar
pieniężnych.
Kompleksowym i posiadającym prawnie wiążący charakter uregulowaniem
zasad dotyczących wydawania i funkcjonowania pieniądza elektronicznego, w tym
również w zakresie kapitału i wymogów ostrożnościowych dotyczących emitentów,
jest dyrektywa 2000/46/WE z 18 września 2000 r. dotycząca podejmowania i
prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru
ostrożnościowego

nad

ich

działalnością

(pierwsza

dyrektywa

o

pieniądzu

elektronicznym).
Uchwalenie dyrektywy zakończyło spór odnośnie przyznania prawa do
wydawania pieniądza elektronicznego podmiotom innym niż banki. Wprowadzono
nową formę prawną – instytucję pieniądza elektronicznego, której przyznano prawo
do

emisji

pieniądza

elektronicznego.

Instytucjom

pieniądza

elektronicznego

przyznano prawo do świadczenia swoich usług na podstawie tzw. jednolitego
paszportu, na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Regulacja wymogów ostrożnościowych dyrektywy odnośnie instytucji pieniądza
elektronicznego została uzupełniona w dokumencie pod nazwą „Electronic Money
Systems Security Objectives”, wydanym w marcu 2002 r. przez Europejski Bank
Centralny49. W konsekwencji powstały wyjątkowo wysokie wymagania w odniesieniu
do tych podmiotów. W opinii części specjalistów wymogi te oraz koszty ich spełnienia
sprawiły, iż instytucje pieniądza elektronicznego

nie były w stanie skutecznie

konkurować z innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wydawania pieniądza
elektronicznego50.
Dyrektywa zawiera w art. I pkt 3 definicję pieniądza elektronicznego. Zgodnie z
tą definicją, „pieniądz elektroniczny” oznacza wartość pieniężną, stanowiącą prawo
do roszczenia wobec emitenta, która jest:
1) przechowywana na nośniku elektronicznym;

49

Dokument i jego kolejne wersje są dostępne na stronach internetowych http://www.ecb.int.

50

Zob. D. Mavromati, The Law of Payment Services in the EU, Kluwer Law International, 2008, s. 49.
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2) emitowana w zamian za środki pieniężne o wartości nie mniejszej niż wartość
wyemitowana;
3) środkiem płatniczym akceptowanym przez przedsiębiorstwa inne niż emitent.

Dyrektywa

2000/46/WE

została

uchylona

przez

dyrektywę

Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego
oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy
2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE51 (druga
dyrektywa o pieniądzu elektronicznym).
Druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym stanowi rodzaj „dopełnienia”
dyrektywy o usługach płatniczych. Jej regulacja obejmuje przede wszystkim jedną z
kategorii dostawców usług płatniczych – emitentów pieniądza elektronicznego, jak
również kwestie związane z pieniądzem elektronicznym.
Podobnie jak dyrektywa o usługach płatniczych, jej regulacja nie obejmuje
pewnych kategorii instrumentów płatniczych, które są używane w ramach
ograniczonej sieci, w zakresie ograniczonego asortymentu lub też wyłącznie w
pomieszczeniach używanych przez wydawcę. Wyłączone spod jej zakresu są
również wartości pieniężne wykorzystywane do zakupu towarów lub usług cyfrowych,
w przypadku kiedy operator dodaje do nich wartość nierozerwalnie z nimi związaną.
Warunkiem jest żeby z takich towarów lub usług można było korzystać jedynie przy
pomocy danego urządzenia, zaś operator nie działał wyłącznie jako pośrednik (zob.
szerzej rozdział trzeci i piąty pracy).
Druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym zawiera definicję tego pieniądza,
która obejmuje zarówno pieniądz przechowywany na urządzeniu płatniczym
dostępnym posiadaczowi pieniądza elektronicznego, jak również przechowywany
zdalnie na serwerze. Pieniądzem przechowywanym zdalnie na serwerze posiadacz
zarządza za pośrednictwem specjalnego rachunku przeznaczonego dla tego
pieniądza. Druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym powinna być transponowana
przez państwa członkowskie do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Dyrektywa ta jest, podobnie jak dyrektywa o usługach płatniczych, dyrektywą
wysokiej harmonizacji.
51

Dz. Urz. WE L 267/7 z 10.10.2009.
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Do innych istotnych aktów regulujących zagadnienia wiążące się z instrumentami
płatniczymi zaliczyć można (bez uwzględnienia porządku chronologicznego)
dyrektywę 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w
sprawie transgranicznych przelewów bankowych 52, dyrektywę 98/26/WE z dnia 19
maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku
papierów wartościowych53 , rozporządzenie 2560/2001 w sprawie transgranicznych
przelewów

bankowych

w

euro54

(zastąpione

rozporządzeniem

Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności
transgranicznych

we

Wspólnocie

oraz

uchylającym

rozporządzenie

(WE)2560/200155), Zalecenie Komisji 2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego56 oraz rozporządzenie Nr

260/2012

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi
techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/200957
Mimo ich dużej doniosłości dla regulacji płatności elektronicznych akty te nie
dotyczą bezpośrednio instrumentów płatniczych. Z tego powodu w niniejszej pracy
ograniczono się do ich wymienienia.
13 listopada 2007 r. została uchwalona dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego
zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i
uchylającej dyrektywę 97/5/WE58. Termin implementacji dyrektywy 2007/64/WE
został ustalony na 1 listopada 2009 r. jednolicie w stosunku do wszystkich państw
członkowskich.
Podstawowym celem tej dyrektywy było stworzenie ram prawnych dla
funkcjonowania jednolitego rynku usług płatniczych na obszarze całej Wspólnoty

52

Dz. Urz. WE L 043 z 14.02.1997, str. 25-30.

53

Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998.

54

Dz.Urz. WE L 344 z 28.12.2001, str. 13—16.

55

Dz. Urz. WE L266/11 z 9.10.2009.

56

Dz. Urz. UE L 190/87 z 21.7.2011.

57

Dz. Urz. UE L 94/22 z 30.3.2012.

58

Dz. Urz. WE L 319 z 5.12.2007.
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Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego59. Kolejnym celem było
wzmocnienie konkurencji na rynku usług płatniczych oraz ochrona konsumenta m. in.
poprzez poprawę transparentności świadczenia usług płatniczych oraz pobieranych z
tytułu tych usług opłat. Wzmocnienie konkurencji oraz obniżenie kosztów transakcji
miało dotyczyć w szczególności obecnych już na rynku banków60.
W szerokim rozumieniu, w zakresie usług i instrumentów płatniczych, dyrektywa
o

usługach

płatniczych

stanowi

podsumowanie

i

zwieńczenie

dotychczas

prowadzonych prac legislacyjnych i faktycznych w zakresie płatności.

W

szczególności do uchwalenia dyrektywy przyczyniły się działania podejmowane w
ramach Planu działań w odniesieniu do usług finansowych z 1999 r. W ósmym
raporcie z wykonania planu Komisja jako z jeden z jego celów bazowych wskazała
integrację detalicznego rynku finansowego i zapowiedziała podjęcie prac nad
projektem dyrektywy mającej na celu utworzenie „Ram prawnych Wspólnoty
Europejskiej dla płatności w ramach Rynku Wewnętrznego” (ang. WE legal
framework for payments in the Internal Market) na jesieni 2004 61. W zamiarze
twórców dyrektywa ta miała zasadniczo poddać rewizji dotychczasowe przestarzałe
akty prawne oraz scalić liczne inne dokumenty w jeden wiążący akt prawny. Akt ten
miał tworzyć kompleksowe ramy prawne dla dostawców usług płatniczych oraz
użytkowników usług płatniczych zwłaszcza w zakresie płatności detalicznych.
Powstały dokument roboczy dyrektywy został poddany konsultacjom pomiędzy
zainteresowanymi stronami.
Na podstawie wskazanego dokumentu ostatecznie 13 listopada 2007 r. została
uchwalona dyrektywa 2007/64/WE o usługach płatniczych, zmieniająca dyrektywy
97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE uchylająca dyrektywę 97/5 o
transgranicznych przelewach bankowych.
Dyrektywa w dużej mierze stanowi nadanie ram prawnych funkcjonującym już
porozumieniom dokonanym w ramach tzw. SEPA (Single Euro Payments Area).

59

Zob. M. Grabowski, Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku

wewnętrznego, Prawo Europejskie w Praktyce, wrzesień 2009.
60

F.A. Schäfer, V. Lang, Die aufsichtsrechtliche Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie und die Einführung

des Zahlungsinstituts, BKR 1/2009, str. 11.
61

D. Mavromati, The Law of Payment Services in the EU, Kluwer Law International, 2008, str. 54.

34

SEPA (Single Euro Payments Area) jest uważana za przykład tzw. samoregulacji
sektora bankowego. Celem tej inicjatywy jest utworzenie wspólnego obszaru, który
będzie umożliwiał obywatelom, przedsiębiorstwom i innym uczestnikom rynku
dokonywanie i otrzymywanie płatności w euro. Podstawowe reguły tego dokonywania
i otrzymywania płatności maja być jednakowe na obszarze całej UE, niezależnie od
miejsca62. Utworzenie SEPA było możliwe dzięki współpracy e```uropejskiego
środowiska

bankowego,

Komisji

Europejskiej

oraz

Europejskiego

Banku

Centralnego.
Jako jedne z bezpośrednich przyczyn utworzenia SEPA są wskazywane takie
okoliczności, jak:
 wprowadzenie Unii Gospodarczej i Walutowej oraz waluty euro w zakresie
obrotu bezgotówkowego w 1999 r.;
 uruchomienie systemu płatności wysokokwotowych TARGET63;
 uchwalenie

rozporządzenia

nr

2560/2001/WE

w

sprawie

płatności

wspólnego

sprawnie

transgranicznych w euro64.
Powyższe

działania

miały

na

celu

utworzenie

funkcjonującego systemu płatności na terytorium UE, co miało się przyczynić do
wzmocnienia procesów integracji i wykorzystania potencjału wspólnego rynku. W
praktyce jednak funkcjonowanie wspólnego systemu płatności napotkało poważne
62

Odnośnie SEPA i dyrektywy o usługach płatniczych zob. J. Gliniecka: Zasada przejrzystości świadczenia

usług płatniczych jako warunek bezpiecznego korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych na tle
rozwiązań prawnych dyrektywy PSD, Prawo Bankowe nr 9/2008 oraz przedruk artykułu z Financial Times oraz
The Banker zamieszczony w Prawie Bankowym nr 1/2007: Nowa propozycja regulatorów w sprawie tworzenia
SEPA.
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Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System, czyli transeuropejski

automatyczny system ekspresowych transferów rozliczeń w czasie rzeczywistym. System ten jest przeznaczony
dla płatności o dużej wartości (high value payments) przetwarzanych w czasie rzeczywistym, rozliczanych z
bieżącą data waluty. System ten został uruchomiony 4 stycznia 1999 r. Połączył on narodowe systemy RTGS
krajów członkowskich (systemy z rozrachunkiem brutto w czasie rzeczywistym – Real Time Gross Settlement
System). System TARGET obejmuje operacje otwartego rynku oraz inne transakcje między Europejskim
Bankiem Centralnym, a narodowymi bankami centralnymi; rozliczanie transakcji finansowych między bankami
komercyjnymi oraz płatności o dużej wartości dokonywane przez klientów banków komercyjnych. Rozliczenia
są wykonywane wyłącznie w euro.
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Zob. K. Lewandowski: Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA): koncepcja i wdrożenie, Prawo Bankowe nr

10/2008.
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trudności. Z jednej strony były to odmiennie funkcjonujące systemy prawne
poszczególnych państw członkowskich, z drugiej strony – brak wspólnych rozwiązań
w zakresie infrastruktury.
Dodatkowo rozporządzenie 2560/2001 WE zrównywało możliwość pobierania
opłat za przelewy trans graniczne i przelewy krajowe. Wykonywanie przelewów
transgranicznych, w związku z różnicami w zakresie infrastruktury i konieczności
wykorzystywania banków pośredniczących były jednak de facto dużo droższe.
W konsekwencji środowisko bankowe w celu aktywnego uczestniczenia w
procesie regulacyjnym oraz opracowania odpowiednich rozwiązań powołało w
czerwcu 2002 r. Europejską Radę ds. Płatności (European Payments Council, w
dalszej kolejności zwana EPC). Członkami Rady są banki oraz stowarzyszenia
bankowe. W działania Rady jest zaangażowana duża liczba specjalistów z różnych
obszarów sektora bankowego. Rada ta opracowała standardy, zasady i tzw. dobre
praktyki w zakresie funkcjonowania jednolitego obszaru płatności w euro, w tym
nowe sposoby dokonywania tzw. płatności SEPA (polecenie przelewu SEPA,
polecenie zapłaty SEPA oraz płatności kartowe SEPA)65. Do działań Rady można
także zaliczyć wsparcie w zakresie wdrażania ustalonych standardów, jak również
monitorowanie tego wdrażania.
W zakresie polecenia przelewu i polecenia zapłaty SEPA, w celu ustanowienia
optymalnej równowagi i kooperacji pomiędzy bankami, wyróżniono trzy obszary
działań66:
 rynek, na którym banki oferują swoje produkty i usługi na zasadach konkurencji;
 wspólne zbiory zasad (schemes), z których wynikają reguły, praktyki i standardy
uzgodnione pomiędzy dostawcami usług płatniczych w taki sposób, ażeby
zapewnić interoperacyjność;
 infrastrukturę służącą do przeprowadzania transakcji, która stanowi odrębną od
samych zbiorów zasad (schemes) sferę aktywności, która jednakże musi być
ściśle zgodna z programem.
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C. Manger-Nestler, Die einheitliche europäische Zahlungsverkehrsraum vor dem Hintergrund der Payment

Service Directive, EuZW, Heft 11/2008, str. 334.
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Zob. http://www.Europeanpaymentscouncil.org/sepa_components.html, przeglądane 9.08.2010.
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Ustalone zostały dwa systemy - zbiory zasad – odnoszący się do polecenia
przelewu (SEPA Credit Transfer Scheme) oraz do polecenia zapłaty (SEPA Direct
Debit Scheme). Wskazane zbiory zasad zostały uzupełnione o dodatkowe
dokumenty. Długofalowym celem wprowadzenia obu schematów jest zastąpienie
funkcjonujących obecnie usług w zakresie płatności euro na rynku europejskim.
SEPA Credit Transfer Scheme określa reguły, zasady i standardy oferowania
przez dostawców usług płatniczych podstawowych usług w zakresie polecenia
przelewu SEPA dla płatności pojedynczych, masowych oraz powtarzających się.
Standardy obejmują inicjowanie i przetwarzanie transakcji oraz uzgadnianie kont
oparte na tzw. zautomatyzowanym przetwarzaniu płatności (straight-troughtprocessing). Płatności są dokonywane bez potrącania opłat z kwoty transferowanej
transakcji

na

każdym

etapie

dokonywania

płatności.

Schemat

umożliwia

przechowywanie danych dotyczących przelewów w sposób adekwatny do rodzaju
płatności. Maksymalny czas dokonywania transakcji określony został na 3 dni
pomiędzy każdym z uczestników schematu. Warunkiem możliwości oferowania i
przeprowadzania poleceń przelewu SEPA jest formalne uczestnictwo w programie.
Wysokość kwoty przelewu nie jest ograniczona.
SEPA Credit Transfer Scheme został uruchomiony 28 stycznia 2008 r. Od tego
czasu

systematycznie

powiększa

się

krąg

podmiotów

przystępujących

do

schematu67.
SEPA Direct Debit Scheme określa w analogiczny sposób jak SEPA Credit
Transfer Scheme reguły w zakresie oferowania i przeprowadzania poleceń zapłaty
SEPA.
Schemat obejmuje dokonywanie jednorazowych oraz powtarzających się poleceń
zapłaty. Regulacja dotyczy sposobu udzielenia zgody na obciążenie rachunku w
drodze polecenia zapłaty, zasad czasowych dokonywania transakcji, kwestii zwrotów
oraz zasad umożliwiających automatyczne procesowanie płatności.
Schemat umożliwia dokonywanie zarówno krajowych jak i międzynarodowych
poleceń zapłaty w euro na zasadach SEPA.
SEPA Direct Debit Scheme występuje w dwóch odmianach:

67

Zgodnie z informacją Europejskiej Rady ds. Płatności na dzień 10.08.2010 r. liczba banków - uczestników

SEPA Credit Transfer Scheme wynosiła 4458.
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 SEPA Core Direct Debit Scheme (Podstawowy System Polecenia Zapłaty
SEPA);
 SEPA Business to Business Direct Debit Scheme (System Polecenia Zapłaty
SEPA Business to Business).
Oba schematy zostały uruchomione w listopadzie 2009 r. W dacie uruchomienia
do schematów tych przystąpiło 2607 banków. W związku z regulacjami UE
dotyczącymi płatności transgranicznych we Wspólnocie68, data umożliwienia
(posiadania tzw. zdolności odbiorczej) podstawowego polecenia zapłaty SEPA dla
wszystkich banków w obszarze euro została określona na 1 listopada 2010 r.
SEPA Core Direct Debit Scheme jest podstawową usługą w zakresie polecenia
zapłaty SEPA. Warunkiem jej funkcjonowania jest posiadanie zarówno przez
dłużnika jak i rachunku w instytucji kredytowej uczestniczącej w schemacie SEPA.
Dostawca usługi przeprowadzający polecenie zapłaty również musi być uczestnikiem
schematu. Usługa obejmuje płatności w euro, pojedyncze lub powtarzające się. Nie
jest ograniczona kwota transakcji.
SEPA

Business

to

Business

Direct

Debit

Scheme

jest

schematem

umożliwiającym oferowanie klientom biznesowym usług plecenia zapłaty SEPA
umożliwiających dokonywanie płatności w ramach transakcji biznesowych.
Kolejnym programem SEPA dotyczącym płatności kartowych jest tzw. SEPA
Cards Framework (Program Dotyczący Kart). Celem programu jest stworzenie
wspólnego porozumienia pomiędzy bankami, systemami kartowymi i innymi
uczestnikami procesu zapłaty kartami, które doprowadzi do zmian prowadzących do
utworzenia systemu płatności kartami SEPA.
W odróżnieniu od dwóch wymieniony schematów SEPA dotyczących polecenia
przelewu i polecenia zapłaty, celem SEPA Cards Framework nie jest zastąpienie
istniejących systemów nowymi systemami. Celem SEPA Cards Framework jest
adaptacja już istniejących systemów do nowego zestawu zasad i standardów
technicznych

oraz

przetwarzania.

Elementem

programu

jest

rozdzielenie

funkcjonujących zasad od infrastruktury systemu oraz wspomaganie konkurencji
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Art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w

sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2009, Dz. Urz.
UE L266/11 z 9.10.2009.
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pomiędzy uczestnikami rynku. W efekcie ma nastąpić umożliwienie klientom w Unii
Europejskiej używanie kart płatniczych do dokonywania płatności i wypłaty gotówki w
euro na całym obszarze SEPA na podobnych zasadach jak w państwach
macierzystych.
SEPA Cards Framework został zatwierdzony i będzie implementowany przez
banki,

systemy

kartowe

oraz

podmioty

przetwarzające

transakcje

kartowe

(procesorzy)69.
Podobnie jak w przypadku SEPA Cards Framework, podejmowane są próby
wypracowania zestawu zasad (Framework) w odniesieniu do płatności mobilnych. Ich
celem jest zapewnienie interoperacyjności pomiędzy już funkcjonującymi oraz
nowotworzonymi systemami. Uwzględniane przy tym jest przyszłe połączenie
systemów krajowych z systemami europejskimi70.
Istotnym zagadnieniem są wzajemne relacje pomiędzy SEPA a dyrektywą o
usługach płatniczych. W ogólności można powiedzieć, iż dyrektywa o usługach
płatniczych stanowi nadanie ram prawnych również porozumieniom i zasadom
wypracowanym w ramach SEPA71. SEPA stanowi rodzaj „samoregulacji”, natomiast
dyrektywa o usługach płatniczych jest oficjalnym aktem prawnym Unii Europejskiej
skutecznym erga omnes. Ponadto SEPA dotyczy sektora bankowego, natomiast
dyrektywa posiada dużo szerszy zakres obowiązywania i od strony podmiotowej
obejmuje wszystkie podmioty dokonujące i oferujące płatności. Regulacje SEPA
ponadto mają w znacznej części charakter operacyjny. Jako inne różnice można
wskazać:
 regulacja dyrektywy obejmuje wszystkie waluty państw członkowskich, SEPA
zaś dotyczy tylko euro;
 dyrektywa

terytorialnie

Europejskiego

Obszaru

obejmuje

państwa

Gospodarczego,

Wspólnoty

SEPA

–

Europejskiej

państwa

i

Wspólnoty

Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcaria;
69

Zob. http://www.sepapolska.pl/co_to_jest_sepa/komponenty_sepa.html, przeglądana 10.08.2010.
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R. W. Kaszubski, D. Duziak, Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2010, Sepa Polska, Związek

Banków Polskich, dostępne na stronach internetowych: www.zbp.pl, przeglądanych 4.04.2011.
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Dyrektywa o usługach płatniczych może być uważana jako kolejny krok do urzeczywistnienia wspólnego

rynku płatności w euro, co jest założeniem SEPA. Zob. C. Hofmann, Das Haftungsregime für
Kartenzahlungssysteme, im europäischen Rechtsvergleich – Eine Bestandsaufnahme vor dem Hintergrund des
Vorschlags für eine Richtlinie über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, ZVglRWiss, nr 106 (2007), str.176.
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 przedmiotem regulacji w dyrektywie są usługi płatnicze wskazane w załączniku,
w zakres regulacji SEPA – zasadniczo wchodzą jedynie polecenie przelewu,
polecenie zapłaty oraz transakcje kartowe;
 inny jest zakres podmiotowy regulacji: dyrektywa zasadniczo reguluje relację
użytkownik – dostawca usług płatniczych, natomiast SEPA w odniesieniu do
polecenia przelewu i polecenia zapłaty reguluje zasadniczo w relacje pomiędzy
dostawcami usług płatniczych.
Ponadto wskazać należy, iż podstawy prawne obowiązywania SEPA i zasad
określonych

w

dyrektywie

są

różne.

SEPA

obowiązuje

na

podstawie

prywatnoprawnych porozumień jej uczestników i w tym kontekście jej źródło
obowiązywania

nie

jest

uzależnione

od

implementacji

dyrektywy72.

Brak

implementacji dyrektywy w danym państwie nie powoduje braku możliwości
dokonywania płatności SEPA. Dyrektywa, jako akt prawny skuteczny erga omnes,
ma natomiast wpływ na kształt praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w
płatnościach SEPA.
Dyrektywa 2007/64/WE jest tzw. dyrektywą wysokiej harmonizacji. Zgodnie z jej
art. 86, państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji dokładnie tych
przepisów, które zostały zawarte w dyrektywie. Wyjątkiem są tzw. „opcje narodowe”,
czyli enumeratywnie wskazane przepisy, które poszczególne państwa mogą
modyfikować.

W

przypadku

takiej

modyfikacji

państwo

członkowskie

jest

zobowiązane do powiadomienia o niej Komisji Europejskiej, która z kolei podaje tą
informację do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową lub w inny
sposób73.
Zakaz utrzymywania i przyjmowania „przepisów innych niż ustanowione w
dyrektywie” nie oznacza oczywiście, iż istnieje bezwzględny obowiązek „przepisania”
postanowień dyrektywy bezpośrednio do aktów prawa krajowego”. Formuła
dyrektywy, jak to wspomniano w poprzedniej części pracy, służy m. in zapewnieniu
72

Odnośnie wpływu SEPA na kształtowanie rynku płatności zob. W. Szpringer, Wpływ wirtualizacji

przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2008, str. 79 i n.
73

Informacja

taka

znajduje

się

na

stronie

http://ec.Europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/options_en.pdf, przeglądanej dnia
24.06.2010 r.
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możliwości dostosowania implementowanych regulacji do obowiązującego krajowego
systemu prawnego. Stąd zasada pełnej harmonizacji nie wyłącza obowiązku
ustawodawcy do osadzenia implementowanych norm w szczególności w kontekście
obowiązującej

terminologii

prawniczej.

Ponadto

jak

wspomniano

dyrektywa

przewiduje wyjątki od zasady pełnej harmonizacji, które umożliwiają merytoryczne
odstąpienie

od

brzmienia

przepisów

dyrektywy.

Pozostawienie

państwom

członkowskim możliwości odstępstw służy przede wszystkim stworzeniem możliwości
do jej adekwatnej implementacji. Umożliwia uwzględnienie specyfiki rynkowej jak
również specyfiki regulacji prawnych, które dla każdego państwa są różne.
Ze względu na prokonsumencki charakter regulacji dyrektywy, państwa
członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia, aby dostawcy usług płatniczych
nie stosowali na niekorzyść użytkowników usług płatniczych odstępstwa od
przepisów prawa krajowego przyjętych w wyniku implementacji. Takie odstępstwo
jest możliwe jedynie w przypadku, kiedy możliwość taka została przewidziana w
tekście dyrektywy. Dyrektywa przyznaje jednak prawo dla dostawców usług
płatniczych przyznania użytkownikom usług płatniczych bardziej korzystnych
warunków. Oznacza to, iż część przepisów ustawy implementującej, które dotyczą
stosunków umownych pomiędzy dostawcą usług płatniczych a użytkownikiem usług
płatniczych powinna mieć charakter semiimperatywny.
Możliwość skorzystania z opcji narodowej nie została jednakże przewidziana dla
ewentualnej modyfikacji pojęcia instrumentów płatniczych. Pojęcie to jest, obok
pojęcia użytkownika usług płatniczych, dostawcy usług płatniczych, transakcji
płatniczej oraz systemu płatności jednym z kluczowych pojęć używanych w
dyrektywie o usługach płatniczych oraz w ustawie ją implementującej.
Dyrektywa jest obszerną regulacją prawną składającą się z preambuły, 96
artykułów oraz Załącznika. Zgodnie z wyżej wskazaną zasadą pełnej harmonizacji,
dyrektywa prawie w całości została implementowana do prawa polskiego. Dlatego
omówienie zawartych w niej regulacji w rozdziale trzecim i czwartym niniejszej pracy
dotyczącym też ustawy o usługach płatniczych oraz w kolejnych rozdziałach, może
być traktowane jako pośrednie omówienie przepisów dyrektywy. W pracy wskazano
– tam gdzie było to potrzebne – również opcje narodowe (czyli odstępstwa od
dyrektywy), które zaproponował ustawodawca polski. W konsekwencji w tym miejscu
zbytecznym wydaje się szczegółowe omawianie postanowień dyrektywy. Zostaje
przedstawiony natomiast ogólny jej zarys.
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Tytuł pierwszy reguluje przedmiot, zakres zastosowania oraz używane definicje.
Tytuł drugi odnosi się do dostawców usług płatniczych. W tytule tym zostaje
powołany nowy podmiot prawny – instytucja płatnicza. Określone są też warunki
dostępu do systemów płatności. Tytuł trzeci dotyczy wymogów informacyjnych, jakie
ciążą na dostawcach usług płatniczych. Jest to szczegółowa regulacja mająca
charakter prokonsumencki. W dalszej kolejności, w tytule IV dyrektywa reguluje
prawa i obowiązki stron transakcji płatniczej. Dotyczy on istotnych kwestii jak np.
umowa o usługę płatniczą, czy też czasu wykonywania transakcji płatniczej i daty
waluty. Tytuł V dotyczy środków wykonawczych, jakie ma podjąć Komisja Europejska
w celu wykonania dyrektywy, jak również powołuje Komitet ds. Płatności. Kolejne
artykuły dotyczą zmian wprowadzanych w innych aktach prawnych, uchylenia
niektórych aktów oraz transpozycji.
Jedno z kluczowych uregulowań znalazło się w załączniku do dyrektywy, który
dokonuje wyliczenia usług płatniczych.

Kwalifikacja danych usług jako usługi

płatnicze powoduje konieczność stosowania przepisów dyrektywy (a więc w praktyce
ustawy implementującej tą dyrektywą). Usługi wymienione w załączniku to:
1. Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie
działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.
2. Usługi umożliwiające wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego oraz działania
niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.
3. Wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków na rachunek
płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy
usług płatniczych.


realizacja usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;



realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź
podobnego instrumentu;



realizacja przelewów bankowych, w tym stałych zleceń;

4. Wykonywanie transakcji płatniczych, jeżeli środki mają pokrycie w linii
kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:


realizacja usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;



realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź
podobnego instrumentu;



realizacja przelewów bankowych, w tym stałych zleceń;
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5. Wydawanie lub nabywanie instrumentów płatniczych.
6. Usługi przekazów pieniężnych.
7. Wykonywanie transakcji płatniczych, w ramach których zgoda płatnika na
wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest przy użyciu urządzenia
telekomunikacyjnego,
przekazywana

jest

cyfrowego

lub

operatorowi

informatycznego,
systemu

a

płatność

telekomunikacyjnego,

informatycznego lub operatorowi sieci, działającemu jedynie jako pośrednik
pomiędzy użytkownikiem usługi płatniczej a dostawcą towarów i usług.
Wskazane usługi, łącznie z transpozycją dokonana w ustawie o usługach
płatniczych zostaną omówione w rozdziałach trzecim i czwartym.
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1.2. Regulacje prawa polskiego w zakresie instrumentów
płatniczych

W porównaniu do dość skomplikowanego systemu prawnego Unii Europejskiej,
który obok aktów o charakterze wiążącym obejmuje szereg dokumentów nie
mających tego charakteru, a ponadto uwzględnia inne elementy w rodzaju
orzecznictwa ETS oraz „zasad ogólnych”, system prawa polskiego wydaje się być
bardziej klarowny74.
Jako akty prawa polskiego rozumiane są ustawy i rozporządzenia, które obok
Konstytucji i ratyfikowanych umów międzynarodowych są wskazane jako źródła
prawa powszechnie obowiązującego w art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej. Jako źródło prawa wynikające z wykonania delegacji ustawy jest wskazane
w niniejszej pracy ponadto Zarządzenie Prezesa NBP z 11 grudnia 1992 r. w sprawie
form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków 75,
które zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej wskazanej w art. 16 ust. 1
ustawy Prawo bankowe z 1989 r76. Na marginesie rozważań prowadzonych w
ramach niniejszej pracy wskazać można, iż do momentu orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z 28.6.2000 r. w nauce prawa istniały kontrowersje, czy akty
wydawane przez Narodowy Bank Polski mogą mieć charakter prawa powszechnie
obowiązującego. Trybunał rozstrzygając tą kwestię orzekł, iż organy NBP nie mają
prawa

wydawać

aktów

prawa

powszechnie

obowiązującego. 77

Stąd

też

przedmiotowe Zarządzenie może być traktowane jedynie jako akt wykonawczy do
ustawy będącej podstawą jego wydania78.
74

Wątpliwości koncentrują się głównie na relacji prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego do

Konstytucji, zob. szerzej np. W. Czapliński [w:] M. Wyrzykowski (red.), Wzajemny stosunek prawa
międzynarodowego i polskiego prawa wewnętrznego w

świetle przepisów Konstytucji z 1997 roku oraz

orzecznictwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, str. 55 i n.
75

M.P. Nr 39, poz. 293 ze zm.; uchylone przez Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie

form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków z 29.5.1998 (M.P.1998.21.320).
76

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21).

77

Wyrok z 28.6.2000 r., K 25/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 141.

78

Odnośnie statusu prawnego NBP i jego organów zob. monografię: H. Gronkiewicz-Waltz, Bank centralny. Od

gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, OLYMPUS Centrum Edukacji i
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Przed uchwaleniem ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych w
prawie polskim nie występowało pojęcie instrumentów płatniczych, czy też
elektronicznych instrumentów płatniczych. Określenie te było używane w szerszym,
językowo

–

ekonomicznym

znaczeniu

jako

określenie

różnych

sposobów

dokonywania płatności79. W szczególności dotyczyło to kart płatniczych, których
regulacje pojawiły się najpierw w dokumentach Unii Europejskiej, a następnie
również w prawie polskim.
Pojęcie karty płatniczej, a ściślej – karty kredytowej, pojawiło się w prawie
polskim w zarządzeniu Prezesa NBP z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków 80. Zarządzenie to
było wydane na podstawie art. 16 ust. 1 Prawa bankowego z 1989 r., zgodnie z
którym Prezes Narodowego Banku Polskiego otrzymał delegację do określenia formy
i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 11 grudnia 1992 r., zgodnie ze swoją nazwą,
regulowało kwestię rozliczeń pieniężnych, gdzie warunkiem koniecznym było
posiadanie przez jedną ze stron rachunku bankowego.
Zarządzenie przewidywało dwie formy dokonywania rozliczeń

– formę

gotówkową (czek gotówkowy lub wpłata gotówki na rachunek wierzyciela) i
bezgotówkową (polecenie przelewu, czek rozrachunkowy i akredytywa). Dokument
zawierał definicje podanych form rozliczeń pieniężnych, jak również szczegółowe
zasady ich dokonywania.
Uzupełnieniem wskazanych w § 5 zarządzenia, wymienionych form rozliczeń
bezgotówkowych był § 10. Zgodnie z nim na warunkach określonych umownie,
strony mogły również stosować w rozliczeniach bezgotówkowych także okresowe
rozliczenia saldami, rozliczenia planowe oraz karty kredytowe. Zarządzenie nie
zawierało szczegółowych wskazówek co do dokonywania rozliczeń za pomocą kart
kredytowych.
Rozwoju Biznesu, Warszawa 1994, oraz szereg artykułów np. H. Gronkiewicz-Waltz, Możesz Prezesa NBP
postawić przed sądem, GB 1990, Nr 6, H. Gronkiewicz-Waltz, Bank centralny w rynkowym systemie
gospodarczym, BiK 1994, Nr 6–7.
79

Wyjaśnienie rozumienia pojęcia instrumentów płatniczych w sensie językowym i ekonomicznym i prawnym

przedstawione zostało w rozdziale II.
80

M.P. Nr 39, poz. 293 ze zm.
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Na

gruncie

przedmiotowego

zarządzenia

pojawiły

się

wątpliwości

interpretacyjne, dotyczące możliwości dokonywania przez banki rozliczeń w formie
innych kart niż karty kredytowe.
W doktrynie prezentowane były trzy stanowiska dotyczące tej kwestii:
1) określenie „karty kredytowe” odnosi się do wszelkich kart płatniczych.
Konsekwencją tego poglądu jest wniosek, iż w sensie prawnym pojęcie „karty
płatnicze” nie występowało, natomiast dopuszczalna była jedynie nazwa „karty
kredytowe”;
2) zarządzenie jest podstawą prawną wyłącznie dla tych kart płatniczych, które
umożliwiają rozliczenia bezgotówkowe jedynie przy wykorzystaniu kredytu
bankowego;
3) pojęcia „karty płatnicze” i „karty kredytowe” można stosować zamiennie.
Pomimo generalnego założenia racjonalności ustawodawcy pojawiła się również
interpretacja, iż redakcja § 10 zarządzenia zawierała błąd, gdyż nie ma racjonalnych
argumentów przemawiających za dopuszczeniem emisji jedynie kart kredytowych.
Nie przemawiają za tym ani względy bezpieczeństwa ani ochrona posiadacza
rachunku81. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie powyższego
sporu dokonując nowelizacji. § 10 został zmieniony zarządzeniem z dnia
10.10.199782 r. które weszło w życie 16.11.1997 r. Nowelizacja zmieniała
dotychczasowe wyrażenie „karty kredytowe” na „karty płatnicze”.
Jedną z kolejnych kontrowersji na gruncie przedmiotowego zarządzenia jest
kwestia, czy katalog rozliczeń pieniężnych w nim zawartych jest katalogiem
zamkniętym. W doktrynie prawa prezentowane są dwa stanowiska, zarówno że jest
to katalog zamknięty, jak i - że jest to katalog otwarty. Za drugim ze stanowisk ma
świadczyć argument, iż pogląd odmienny doprowadziłby do ograniczenia banków w
prowadzeniu działalności gospodarczej, co byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą
ograniczania działalności gospodarczej jedynie w drodze ustawy.
Powyższe wątpliwości interpretacyjne mają obecnie charakter historyczny. Mogą
jednakże świadczyć o pewnych trudnościach definicyjnych przy wprowadzaniu
regulacji w zakresie płatności elektronicznych do prawa polskiego.

81

Zob. M. Smaga, Karty Płatnicze, Zakamycze 1998, str. 45.

82

M.P. Nr 77, poz. 732
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Dodatkowo wskazać należy, iż w 1992 r. w Europejskiej Wspólnocie
Gospodarczej funkcjonował już cały szereg dokumentów, które w dość precyzyjny
sposób określały zarówno zasady wydawania jak i przyjmowania zapłaty przy użyciu
kart płatniczych oraz formułowały postulaty co do treści umów pomiędzy stronami
transakcji zapłaty przy użyciu kart płatniczych. Do dokumentów tych należały:
Uchwała Rady z dnia 14 kwietnia 1974 r w sprawie wstępnego programu
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w kwestii polityki ochrony i informowania
konsumentów, Biała Księga, opublikowana 28/29 czerwca 1985 r. w Mediolanie,
uchwała Rady EWG z 23 czerwca 1986 r dotycząca przyszłych kierunków polityki
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w odniesieniu do ochrony i wspierania
interesów konsumenta, - komunikat Komisji EWG z 12 stycznia 1987 r. pod tytułem
„Główny atut dla europy – karty płatnicze, zalecenie z 8 grudnia 1987 r. nr
87/598/EWG w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie płatności
elektronicznych (relacji pomiędzy instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami
handlowymi i usługowymi a konsumentami) i zalecenie z 17 listopada 1988 r. nr
88/590/EWG dotyczące systemów płatniczych, w szczególności relacji pomiędzy
wydawcami a posiadaczami kart. Dokumenty te nie miały charakteru prawnie
wiążącego, natomiast pod względem zakresu regulacji charakteryzowały się już
znaczącym stopniem szczegółowości.
Zarządzenie z dnia 11 grudnia 1992 r. ze zmianami zostało uchylone przez
Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie form i trybu
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków z 29.05.199883,
wydane na podstawie art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Nowe zarządzenie pozostawiło dotychczasowe brzmienie § 10 poprzedniego
zarządzenia po nowelizacji84.
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 199785 r. w art. 4 pkt. 4 wprowadzało definicję
karty płatniczej.
Zgodnie z tą definicją karta płatnicza oznaczała kartę identyfikującą wydawcę i
upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki i dokonywania
83
84

M.P. Nr 21, poz. 320.
Stanowiło ono, iż „na warunkach określonych w umowach strony mogą stosować w rozliczeniach

bezgotówkowych także okresowe rozliczenia saldami, rozliczenia planowe oraz karty płatnicze”.
85

Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.; tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zm.
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zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo
upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty
z wykorzystaniem kredytu.
W opracowaniach dotyczących tematyki instrumentów płatniczych zwracano
uwagę, iż definicja ta jest zbyt wąska, a
interpretacyjne

odnośnie

w szczególności powoduje wątpliwości

identyfikacji podmiotów „wydawca”

i „upoważniony

posiadacz”86. Ponadto w dalszym ciągu w doktrynie podejmowane były próby
określania treści i zakresu pojęcia „karta płatnicza”.
Zwracano uwagę, iż pojęcie karty płatniczej ma zasadniczo dychotomiczny
charakter. Z jednej strony oznacza on kawałek plastiku z paskiem magnetycznym lub
mikroprocesorem, który uprawnia posiadacza do bezgotówkowego zakupu dóbr i
usług, dzięki okazaniu karty i podpisaniu rachunku87. Analizowano również charakter
karty płatniczej jako dokumentu zawierającego określone dane o wydawcy oraz
posiadaczu88, jako papieru wartościowego czy też znaku legitymacyjnego.
Z drugiej strony pod nazwą karta płatnicza można rozumieć specyficzny węzeł
prawny, który powstaje w wyniku emisji karty oraz dokonywania zapłaty tą kartą. W
literaturze polskiej (również po wejściu w życie ustawy o elektronicznych
instrumentach

płatniczych)

szeroko

analizowany

był

problem

stosunków

zobowiązaniowych pomiędzy stronami transakcji dokonywanych kartą. Ukształtowało
się kilka koncepcji wyjaśniających charakter prawny opisanego węzła prawnego.
Analizowane były zwłaszcza dwie koncepcje: opierające wskazaną konstrukcję na
instytucji wierzytelności oraz koncepcja nawiązująca do instytucji przekazu89.

86

Zob. J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003,

str. 29.
87

Zob. M. Smaga, Karty Płatnicze, Kraków, Zakamycze 1998, str. 10.

88

J. Kukulski, Aspekty prawne bankowych kart płatniczych w polskim systemie pieniężnym, Kodeks Sp. z o.o.,

Warszawa 2002, str. 68 i n.
89

Zob. np. M. Smaga, Karty płatnicze, Zakamycze 1998; A. Sadowska, Charakter prawny zapłaty kartą

płatniczą, PPH nr 7/2000; J. Pisuliński, Cywilnoprawna problematycka kart kredytowych, Kwartalnik Prawa
Prywatnego, nr 2/1996, D. Frąckowiak, Uwagi o zapłacie kartą płatniczą i przejęciu długu, PPH nr 12/2000, T.
Czech, Zarzuty przy zapłacie kartą płatniczą, PPH nr 7/2003, M. Grabowski, Charakter prawny autoryzacji
transakcji dokonywanej za pomocą karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 11/2006 oraz

na gruncie prawa

niemieckiego W. Hadding, Dopuszczalność zarzutów ze stosunku waluty w przypadku zapłaty kartą płatniczą,
Prawo Bankowe nr 10/2000.
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Jednocześnie w prawie bankowym z 1997 r. „wydawanie kart płatniczych oraz
wykonywanie operacji przy ich użyciu” zostało określone jako tzw. czynność
bankowa sensu largo i umieszczona w art. 5 ust. 2 pkt. 3.
Jednym z głównych motywów wprowadzenia nowego prawa bankowego było
dostosowanie działania systemu bankowego do reguł obowiązujących w Unii
Europejskiej. W zakresie regulacji instrumentów płatniczych deklaracja ta nie
doczekała się na ówczesnym etapie obszernej regulacji. Podkreślić jednakże należy,
iż etap ten (Uchwała Sejmu RP zobowiązująca Rząd do przedłożenia projektu
pochodziła z 1992 r., zaś ustawa była uchwalona w 1997 r.) był dość wczesnym
etapem integracji. Ponadto w ówczesnym czasie regulacje Unii Europejskiej w
zakresie instrumentów płatniczych należały do tzw. soft law i w związku z tym nie
miały charakteru formalnie wiążącego.
Ustawa o usługach płatniczych uchyliła definicję karty płatniczej umieszczonej w
art. 4 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego oraz wprowadziła tą definicję do ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych.
Wskutek nowelizacji dokonanej ustawą o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz
o zmianie innych ustaw z dnia 23 sierpnia 2001 r.
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, „emitowanie instrumentów

płatniczych i administrowanie nimi” zostało wskazane jako jeden z rodzajów
działalności instytucji finansowej. Instytucja finansowa została zaś zdefiniowana jako
podmiot nie będący bankiem, który łącznie co najmniej 75% przychodów uzyskuje z
wykonywanej

przez

siebie

działalności

gospodarczej.

Ustawa

wymieniała

91

enumeratywnie rodzaje tej działalności .
Definicja instytucji finansowej została zaczerpnięta z art. 1 pkt 5 dyrektywy
2000/12/WE92, uzupełnionego o rodzaje działalności instytucji finansowej wskazane
90

Dz. U. Nr 111, poz. 1195.
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Instytucje finansowe były uprawnione do: nabywania i zbywania udziałów lub akcji; udzielania pożyczek ze

środków własnych, udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu; świadczenia usług w
zakresie nabywania i zbywania wierzytelności; świadczenia usług związanych z transferem środków
pieniężnych; emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi; udzielania gwarancji, poręczeń lub
zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie; prowadzenia na rachunek własny lub rachunek innej
osoby fizycznej lub prawnej obrotu w zakresie operacji terminowych, instrumentami rynku pieniężnego,
zbywalnymi papierami wartościowymi; uczestniczenia w emisji akcji lub świadczenia usług związanych z taką
emisją; świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami; świadczenia usług w zakresie doradztwa
finansowego, w tym inwestycyjnego; świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym.
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Zob. L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2008, uwagi do art. 4 nb. 12.
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w pkt. 2-12 załącznika I do tej dyrektywy. Instytucja finansowa została określona jako
podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa
działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu
określonych w ustawie (lit. "a" do "l") czynności. Zrezygnowano z procentowego
(75%) określenia wysokości przychodów, który to pułap procentowy warunkował
możliwość uznania danego podmiotu za instytucję finansową. Od 1 maja 2005 r. 93
instytucją finansową jest podmiot którego podstawowa działalność polega na
działalności określanej w art. 4 pkt. 7 lit. a - l prawa bankowego i jest ona
jednocześnie źródłem większości przychodów danej instytucji.
W prawie UE instytucja finansowa jest przeciwstawiana pojęciu instytucji
kredytowej. Podstawowy zakres instytucji finansowej ma polegać na nabywaniu
udziałów bądź akcji. Może ona jednakże wykonywać tak usługi bankowe jak
inwestycyjne, z wyjątkiem usług zastrzeżonych dla instytucji kredytowych 94.
Brzmienie art. 4 pkt. 7 f , dotyczącego „emitowania instrumentów płatniczych i
administrowania nimi” pomimo późniejszego uchwalenia ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych, która reguluje m. in. status wydawcy elektronicznych
instrumentów płatniczych pozostało nie zmienione.
Również na mocy Ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie
innych ustaw z dnia 23 sierpnia 2001 r. (wprowadzającej definicję pieniądza
elektronicznego) zostały uzupełnione definicje umieszczone w art. 4 prawa
bankowego. W art. 4 pkt. 5 został zdefiniowany pieniądz elektroniczny. Zgodnie z tą
definicją

pieniądz

elektroniczny

oznaczał

„wartość

pieniężną

stanowiącą

elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji;
b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki
pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość;
c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż
wydający ją do dyspozycji;
d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne.
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Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr

91, poz. 870)
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Zob. L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2008, uwagi do art. 4.
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Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, poprzez art. 74 dokonała
zmiany wskazanej definicji, poprzez dodanie w art. 4 pkt. 5 prawa bankowego lit. e) w
brzmieniu: ,, e) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych, "
Ustawą o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej z dnia 4
września 2008 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1056) dokonano jeszcze jednej, w zasadzie
kosmetycznej zmiany definicji pieniądza elektronicznego. W art. 4 ust. 1 pkt. 5 lit. a)
słowo „elektronicznych” (nośnikach informacji) zamieniono na „informatycznych”.
W ustawie o usługach płatniczych dokonano uchylenia definicji pieniądza
elektronicznego umieszczonej w art. 4 ust. 1 pkt 5 Prawa bankowego. W związku z
koniecznością transponowania drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym,
definicja tego pieniądza w nowym brzmieniu została ona umieszczona w ustawie o
usługach płatniczych.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw z dnia
23 sierpnia 2001 r. wprowadzała również, poprzez dodatnie do art. 5 ust. 2 prawa
bankowego z 1997 r.

litery 6a) „wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza

elektronicznego” jako czynność bankową sensu stricto. Punkt ten został zmieniony
wskutek nowelizacji prawa bankowego dokonanej poprzez uchwalenie ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych (art. 74 pkt 2). W nowym brzmieniu jako
czynność

bankowa

zostało

wskazane

„wydawanie

instrumentu

pieniądza

elektronicznego”.
Omawiana nowelizacja po raz pierwszy wprowadziła do prawa polskiego pojęcie
instrumentów płatniczych. Wprowadziła również regulacje dotyczące pieniądza
elektronicznego. Zmiany te były m. in. efektem wejścia w życie dyrektywy o pieniądzu
elektronicznym nr 2000/46/WE z 18 września 2000 r. (pierwszej dyrektywy o
pieniądzu elektronicznym). W uzasadnieniu do projektu nowelizacji projektodawca
wskazał, iż proponowane zmiany ściśle związane są z dostosowaniem polskich norm
prawnych do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej95. Zwracano uwagę, iż
postulowane zmiany mogłyby wejść w życie z dniem przystąpienia Polski do UE (a
więc ponad dwa lata później). Jednakże ze względu na wagę tych zmian dla
polskiego systemu bankowego, rząd postulował zasadniczo trzymiesięczne vacatio

95

Zob. uzasadnienie do rządowych projektów ustaw zawartych w drukach nr 2535 i 2536 – przemówienie D.

Safian, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.
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legis (z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. reguły jednolitego paszportu
europejskiego, która w uproszczeniu stanowiła, iż instytucje kredytowe z obszaru UE
mogą prowadzić działalność na całym obszarze UE na podstawie zezwolenia
udzielonego przez władze nadzorcze państwa macierzystego). Projekt nowelizacji był
również dostosowany do opracowywanego w podobnym czasie projektu ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych, o kredycie konsumenckim oraz o podpisie
elektronicznym.
Wskazane regulacje prawne tj. Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie form i trybu
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków, regulacja definicji
karty płatniczej,

pieniądza elektronicznego oraz czynności bankowych w postaci

„wydawania kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu” oraz
„wydawania, rozliczania i umarzania pieniądza elektronicznego” jak również
wskazanie jako jednego z rodzajów działalności instytucji finansowej „emitowania
instrumentów płatniczych i administrowania nimi” w prawie bankowym z 1997 r.
stanowiły aż do wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych podstawowe prawne regulacje dotyczące instrumentów
płatniczych w prawie polskim. Pewne regulacje odnośnie płatności elektronicznych
(nie bezpośrednio odnośnie instrumentów płatniczych) znalazły się również w innych
aktach prawnych. W szczególności wskazać można ustawę z dnia 24 sierpnia 2001
r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasad nadzoru nad tymi systemami96 (której
uchwalenie również wynikało z dostosowania prawa polskiego do postanowień
dyrektywy – dyrektywy 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach
płatności i rozrachunku papierów wartościowych97).
Widoczne

regulacji,

niedostatki wskazanych

zwłaszcza

w zakresie

ich

szczegółowości oraz braku dostosowania do aktualnego technicznego rozwoju
instrumentów płatniczych spowodowały, iż punkt ciężkości tworzenia regulacji w
zakresie instrumentów płatniczych został „przeniesiony” do sfery prywatnoprawnej.
Przede

wszystkim

reguły

używania

kart

płatniczych

były

regulowane

za

96

Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743.
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Dz. Urz. WE L 166/45 z 11.6.1998, zmieniona dyrektywą 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca

dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów
wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w
odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (Dz. Urz. WE L 146/37 z 10.06.2009.
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pośrednictwem umów i regulaminów obowiązujących pomiędzy posiadaczem a
wydawcą karty. Dodatkowo, przede wszystkim odnośnie kart płatniczych wskazać
należy, iż karty te są wydawane w ramach tzw. międzynarodowych organizacji
płatniczych (przykładowo Visa, Master Card, Diners Club, American Express), które
umożliwiają dokonywanie zapłaty tymi kartami. Stąd też ogromny faktyczny wpływ na
stosunki zobowiązaniowe pomiędzy użytkownikami a wydawcami kart, oraz
pomiędzy innymi uczestnikami obrotu kartowego miały regulacje międzynarodowych
organizacji płatniczych. Regulacje te (regulacje międzynarodowych organizacji
płatniczych) oczywiście nie miały waloru norm prawnych czy to polskich czy to prawa
Unii Europejskich98.
Potrzeba regulacji aspektów prawnych instrumentów płatniczych została
dostrzeżona

w

obszarze

prawa

karnego.

Kwestia

czynów

zabronionych

dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych lub też związanych z tymi
instrumentami

była

dotychczasowo

rozwiązywana

za

pomocą

stosowania

tradycyjnych konstrukcji. Regulacje wprost przewidujące dokonanie danych czynów
zabronionych przy użyciu instrumentów płatniczych pojawiły się w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny99. Dotyczyły one kradzieży.
Art. 278 § 1 kodeksu karnego przewidywał podstawowy typ przestępstwa
kradzieży, stanowiąc iż „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
§ 5 art. 278 przewidywał odmianę tego przestępstwa ze względu na przedmiot.
Stanowił on wprost, iż przepisy § 278 § 1,3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży
karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. § 3 i 4
przewidywały typ uprzywilejowany w postaci wypadku mniejszej wagi oraz w
przypadku działania na szkodę osoby najbliższej – ściganie na wniosek.
W nauce prawa zwracano uwagę, iż wskazana regulacja może budzić
wątpliwości100. Przedmiotowa karta bowiem może być traktowana jako swoisty
"dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej", a więc jako „rzecz” w
98

Zob. szerzej np. M. Grabowski, Reklamacja transakcji dokonywanych kartami płatniczymi–stosunek prawny

między posiadaczem a wydawcą, Prawo Bankowe nr 7-8/2007.
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Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.

100

Zob. A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316. Tom

II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, uwagi do art. 278.
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rozumieniu art. 115 § 9 kodeksu karnego. W konsekwencji nie było potrzeby
odrębnego regulowania kradzieży wskazanego rodzaju karty. Ponadto szczególną
ochronę przyznano jedynie jednemu z funkcjonujących w czasie uchwalania ustawy
typów karty płatniczej, mianowicie tzw. karcie bankomatowej. Karta ta umożliwia, na
zasadach ustalonych pomiędzy posiadaczem a wydawcą karty, dokonywanie wypłat
z bankomatów. Tymczasem istniejące równocześnie inne typy kart, przykładowo
kredytowe, umożliwiały z reguły większą ilość nadużyć, a przy tym łączących się z
większymi stratami materialnymi. Ponadto sama kradzież karty bankomatowej nie
umożliwiała sprawcy narażenia posiadacza karty (ewentualnie wydawcy karty) na
szkodę majątkową. Do dokonania wypłaty gotówki potrzebny był bowiem również kod
PIN,

który

posiadacz

karty

zobowiązany

był

przechowywać

w

sposób

uniemożliwiający jego ujawnienie. Karalna na podstawie art. 278 § 5 kodeksu
karnego było natomiast już samo tylko dokonanie kradzieży karty, bez względu na to,
czy nastąpiło jej faktyczne użycie i spowodowanie szkody.
Wprowadzenie
pozostawało

poza

odmiany
sferą

przestępstwa

zasadniczych

kradzieży

regulacji

karty

określających

bankomatowej
używanie

i

funkcjonowanie instrumentów płatniczych. Dodać również należy, iż obszar prawa
karnego podlega stosunkowo wolniejszej harmonizacji w ramach UE. Przez długi
czas obszar ten był traktowany jako element zachowania suwerenności przez
państwa członkowskie. W

ostatnim czasie pojawiają się natomiast postulaty

unifikacji prawa karnego w UE, czego wyrazem ma być idea Europejskiego kodeksu
karnego. Postulaty te wynikają przede wszystkim z konieczności przeciwdziałania
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym gospodarczej101. Dlatego
uzasadnione wydaje się również oczekiwanie regulacji dotyczących instrumentów
płatniczych na poziomie Unii Europejskiej również w zakresie prawa karnego.
Jeszcze

przed

uchwaleniem

ustawy

o

elektronicznych

instrumentach

płatniczych, która zostanie omówiona w dalszej kolejności, ustawodawca wprowadził
przepis dotyczący stosunków umownych pomiędzy stronami transakcji zapłaty kartą
płatniczą. Wprowadzała go ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

101

Zob. szerzej np. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyń, Prawo karne i wymiar

sprawiedliwości państw Unii Europejskiej Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2007.
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odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r.102
Przyczyna uchwalenia ustawy jest podana w Odnośniku 1 do niej, jak również w
uzasadnieniu do projektu ustawy103. Dokonuje ona mianowicie w zakresie swojej
regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe 104, zmienionej dyrektywą
1999/34/WE105;
2) dyrektywy 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony
konsumentów

w

odniesieniu

do

umów

zawartych

poza

lokalem

przedsiębiorstwa106;
3) dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich107;
4) dyrektywy 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w
przypadku umów zawieranych na odległość108.

Koncepcja strategiczna ochrony konsumenta, zakres i przedmiot oraz technika
regulacji ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów były ściśle wzorowane na
wskazanych dyrektywach. Odnośnie zagadnień generalnych, uzasadnienie do
projektu

ustawy

deklaruje

uwzględnienie

wszystkich

aktualnych

dyrektyw

Europejskich.
Zgodnie z brzmieniem art. 14 ustawy, konsumentowi przysługuje prawo do
żądania unieważnienia na koszt przedsiębiorcy zapłaty dokonanej kartą płatniczą.
Prawo to przysługiwało w razie „niewłaściwego wykorzystania tej karty w wykonaniu
umowy zawartej na odległość”. Żądanie takie nie uchylało obowiązku naprawienia
konsumentowi poniesionej przez niego szkody.
102

Dz. U. Nr 22, poz. 271.

103

Druk sejmowy nr 945 z 26.02.1999.

104

Dz..Urz. WE L 210 z 7.08.1985.

105

Dz..Urz. WE L 141 z 4.06.1999.

106

Dz.Urz. WE L 372 z 31.12.1985.

107

Dz.Urz. WE L 95 z 21.04.1993.

108

Dz.Urz. WE L 144 z 04.06.1997.
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Przepis stanowi transpozycję art. 8 dyrektywy 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. w
sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.
Wskazuje na to jednoznacznie również uzasadnienie do ustawy. Zgodnie z tym
uzasadnieniem

celem

przepisu

ochrona

była

przed

wykorzystaniem

przez

przedsiębiorcę karty w sposób wykraczający poza treść zlecenia. Celem według
uzasadnienia

było

zapewnienie

możliwości

obciążenia

banku

obowiązkiem

anulowania zapłaty na polecenie klienta, jeżeli doszło do niej na skutek nadużycia ze
strony przedsiębiorcy. Bank przy tym jest „chroniony” gdyż anulowanie następuje na
koszt

przedsiębiorcy.

Ponadto

przedsiębiorca

ma

obowiązek

wyrównania

konsumentowi poniesionej szkody. Wskazana transpozycja przepisu wywołuje
wątpliwości interpretacyjne, w szczególności po wejściu w życie ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych.
Zgodnie z brzmieniem tego artykułu odpowiedzialnością za transakcję został
obciążony „przedsiębiorca”. Z przepisu tego nie wynika czy chodzi o przedsiębiorcę
akceptującego zapłatę przy użyciu kart płatniczych, czyli w rozumieniu ustawy o
elektronicznych

instrumentach

płatniczych

–

akceptanta.

Równie

dobrze

odpowiedzialność za „niewłaściwe wykorzystanie karty” mogliby ponosić inni
„przedsiębiorcy” uczestniczący w procesie dokonywania zapłaty kartą – wydawca
karty czy też centrum rozliczeniowe (agent rozliczeniowy). W dokonywaniu transakcji
„na odległość” mogą uczestniczyć także inne podmioty, takie jak dostawcy usług
technicznych, telekomunikacyjnych i pocztowych. Sytuacja mogłaby być jeszcze
bardziej skomplikowana w przypadku dokonywania transakcji transgranicznych.
Cytowana ustawa posługuje się co prawda terminem „przedsiębiorca” w rozumieniu
„strona transakcji handlowej”, co wskazywałoby na odpowiedzialność akceptanta.
Byłoby to jednakże po pierwsze obciążenie akceptanta odpowiedzialnością w
niektórych przypadkach nawet o charakterze gwarancyjnym (niezależną od jego
winy) a po drugie niezgodne z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych,
która odpowiedzialnością zasadniczo obciąża wydawcę. W przepisie natomiast brak
ustępu o odpowiedzialności wydawcy.
Wskazany przepis (oraz jego umieszczenie w ramach regulacji przewidzianych
przez ustawę) wydaje się być w pewien sposób „pomieszaniem” dwóch porządków
prawnych – reżimu dotyczącego dokonania transakcji handlowej (z reguły zakupu
towarów i usług) oraz reżimu dotyczącego samego przeprowadzenia transakcji
płatniczej, która skutkować ma dokonaniem zapłaty z tytułu transakcji handlowej.
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Ponadto ust. 5 i 6 art. 28 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
regulują odrębnie odpowiedzialność posiadacza (też konsumenta) przy dokonywaniu
transakcji bez fizycznego przedstawienia i elektronicznej identyfikacji posiadacza lub
bez złożenia przez niego własnoręcznego podpisu na dokumencie obciążeniowym,
jak również odpowiedzialności w przypadku dokonania transakcji na odległość.
Poważne wątpliwości może też budzić cywilistyczna konstrukcja „żądania
unieważnienia”. Z przepisu wynikałoby, iż chodzi o unieważnienie „zapłaty” czyli
samej transakcji płatniczej, nie całej transakcji handlowej. Trudno też stwierdzić na
czym mogłoby polegać „żądanie unieważnienia” - nie wydaje się żeby chodziło o
prawo do odstąpienia od umowy, gdyż tym pojęciem ustawa posługuje się w sposób
jasny w innych przepisach.
Ustawa o usługach płatniczych uchyliła art. 14 oraz zapis w art. 16a ust. 3
Ustawy o ochronie niektórych prawa konsumenta. W art. 16 a dodano także zapis,
zgodnie z którym przepisów art. 16b ust. 1 pkt 1-5, 12, 14, 15 oraz 17-19 nie stosuje
się do usług płatniczych. Regulacja ta pomimo pewnych omyłek (odwołanie w art.
16a ust. 4 do art. 14, który jednocześnie został uchylony) zasługuje na aprobatę.
Zasadniczego rozszerzenia regulacji dotyczących instrumentów płatniczych
dokonała ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych109. Ustawa weszła w życie z zachowaniem rocznego vacatio legis, dnia
12.10.2002 r.
Genezę

regulacji

objętych

ustawą,

jako

realizację

zobowiązania

do

dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego, najlepiej oddaje jej
uzasadnienie110. Zgodnie z tym uzasadnieniem istniały dwa główne powody
uchwalenia ustawy, mianowicie:
 rozwój szeregu nowych usług na polskim rynku finansowym oraz
 konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.
Projektodawca

wskazał,

iż

regulacja

objęta

projektem

ustawy

dotyczy

stanowiska negocjacyjnego w obszarze „Swoboda przepływu kapitału", część II, D
Płatności elektroniczne. Polska zadeklarowała dostosowanie istniejących w prawie
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Uzasadnienie do projektu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, druk sejmowy nr 269 z dnia

22 lutego 2002 r.
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polskim rozwiązań do obowiązujących w tym zakresie zaleceń unijnych. Ponadto
uchwalenie ustawy należało do realizacji zobowiązań wynikających z Narodowego
Programu przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC). W
szczególności dotyczyło to implementacji podstawowego aktualnego w czasie prac
legislacyjnych aktu wspólnotowego, jakim było Zalecenie 97/489/WE w sprawie
transakcji prowadzonych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych.
Zobowiązanie do implementacji Zalecenia wynikało z priorytetu 11.4 Wprowadzenie
jednolitej waluty euro, obszaru 11 Unia Gospodarcza i Walutowa, Zadanie 4
Przygotowanie Narodowego Banku Polskiego do funkcjonowania w ramach
Europejskiego systemu banków centralnych. W priorytecie tym jako jeden z aktów
niezbędnych dla jego realizacji wymienia się projekt ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych. 19 lutego 2002 r. Sekretarz Komitetu Integracji
Europejskiej wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności projektu ustawy z
prawem UE111. Jako najistotniejsze akty prawne, które „bezpośrednio wpłynęły na
kształt ustawy” , wskazano: 1) zalecenie Komisji Europejskiej nr 97/489/WE z dnia 30
lipca 1997 r. dotyczące transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów
płatniczych, zwłaszcza między wydawcą a posiadaczem, 2) dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/46/WE z dnia 18 września 2000 r. dotycząca
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego
oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością.
Ponadto, wskazano, iż projekt ustawy uwzględnia też niektóre z postanowień
zawartych w innych aktach prawnych Wspólnoty, do których należą:
1) zalecenie Komisji Europejskiej nr 87/598/WE z dnia 8 grudnia 1987 r.
dotyczące Europejskiego kodeksu właściwego zachowania w zakresie
elektronicznych instrumentów płatniczych;
2) zalecenie Komisji Europejskiej nr 88/590/WE z dnia 17 listopada 1988 r.
dotyczące systemów płatności, a w szczególności stosunków między
posiadaczami i emitentami kart;
3) dyrektywa Rady Europejskiej nr 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r.
dotycząca ujednolicenia przepisów o kredytach konsumenckich, zmieniona
dyrektywą nr 90/88/EWG z dnia 22 lutego 1990 r.;
111
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4) dyrektywa

97/7/WE

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

o

ochronie

konsumentów w umowach zawieranych na odległość z dnia 20 maja 1997 r.
Zwrócono uwagę na podstawowe cele regulacji Europejskich w zakresie
płatności elektronicznych, które zostały przyjęte jako założenia do ustawy. Te
założenia to:
 dążenie do stworzenia jednolitego rynku elektronicznych instrumentów
płatniczych, opartego na zasadzie niedyskryminacji;
 zapewnienie ochrony posiadaczowi elektronicznego instrumentu płatniczego,
jako stronie słabszej w stosunku do profesjonalnego wydawcy tego instrumentu
płatniczego;
 zapewnienie takiej redakcji przepisów, aby z jednej strony nie stanowiły one
bariery rozwoju technologicznego i produktowego elektronicznych instrumentów
płatniczych, a z drugiej, aby mogły być zastosowane przez różne systemy
prawne państw członkowskich.
Z regulacji Unii Europejskiej (a ściśle – z zalecenia 97/489/WE) do ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych recypowano w szczególności samą
definicję

elektronicznych

instrumentów

płatniczych.

Definicja

ta

w

opinii

projektodawców ustawy jest zgodna z pkt 3 preambuły i art. 2 Zalecenia, które pod
pojęciem „elektroniczne instrumenty płatnicze” nakazuje rozumieć instrumenty
pozwalające na dostęp do rachunku klienta na odległość, w szczególności karty
płatnicze, a także aplikacje związane z obsługą konta bankowego przez telefon oraz
obsługą konta z domu. Ponadto pojęcie to w rozumieniu Zalecenia obejmuje również
instrumenty do ponownego ładowania oraz pieniądz elektroniczny przechowywany w
pamięci komputera. Ten ostatni instrument zapewni możliwość bezpiecznego
dokonywania płatności za usługi lub towary nabywane za pośrednictwem Internetu
bez konieczności posługiwania się „tradycyjną" kartą płatniczą. W ustawie
zrezygnowano z definicji karty płatniczej oraz pieniądza elektronicznego. Wynikało to
z faktu, iż pojęcia te regulowało już obowiązujące prawo bankowe. W uzasadnieniu
do ustawy podkreślano, iż definicje te są zgodne zarówno z Zaleceniem 97/489/WE
jak i dyrektywą o pieniądzu elektronicznym.
Ustawa w art. 2 pkt 6 zawiera definicję instrumentu pieniądza elektronicznego,
jako jednego z rodzajów elektronicznych instrumentów płatniczych. Zgodnie z tą
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definicją instrumentem pieniądza elektronicznego jest urządzenie elektroniczne, na
którym

jest

przechowywany

pieniądz

elektroniczny,

w

szczególności

karta

elektroniczna zasilana do określonej wartości. Elektroniczny instrument płatniczy
będzie występował jako tzw. elektroniczna portmonetka (karta z zapisaną na niej
określoną wartością) , za pomocą której można dokonywać płatności na zasadach
podobnych do posługiwania się kartą płatniczą. Jako różnice w stosunku do karty
płatniczej wskazywano na okoliczności, iż:
 nośnikiem informacji w instrumencie pieniądza elektronicznego może być
jedynie mikroprocesor (nie pasek magnetyczny);
 ma on „przedpłacony” charakter;
 instrument pieniądza elektronicznego ma anonimowy charakter112.
Omawiana poniżej ustawa o usługach płatniczych dokonała w ustawie o
elektronicznych instrumentach płatniczych szerokich zmian w odniesieniu do
przepisów niezgodnych lub pokrywających się z regulacją tej ustawy. Do momentu
uchwalenia nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, obejmującej wdrożenie
drugiej

dyrektywy

o

pieniądzu

elektronicznym,

ustawa

o

elektronicznych

instrumentach płatniczych pozostanie częściowo w mocy.

1.3. Implementacja dyrektywy o usługach płatniczych

Szczegółową podstawę prawną uchwalenia ustawy transponującej - ustawy o
usługach płatniczych stanowi

art. 94 ust. 1 dyrektywy o usługach płatniczych,

zgodnie z którym państwa członkowskie zobowiązane zostały do wprowadzenia w
życie przed dniem 1 listopada 2009 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy. Szczególne znaczenie w
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22 lutego 2002 r.
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odniesieniu do sposobu implementacji dyrektywy ma również jej art. 86, który
ustanawia zasadę wysokiej harmonizacji.
Jak to już wspomniano przy okazji omawiania dyrektywy o usługach płatniczych,
dyrektywa ta przewiduje możliwość ściśle wskazanych odstępstw od jej regulacji w
trakcie implementacji do systemów krajowych (tzw. opcje narodowe)113. Oznacza to
możliwość zarówno zastosowania regulacji dyrektywy wprost, jak również ich
modyfikacji lub braku zastosowania.
Prace implementacyjne w zakresie dyrektywy o usługach płatniczych zostały
podjęte zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i w poszczególnych krajach
członkowskich114.
Na szczeblu wspólnotowym została powołana tzw. Payment Services Directive
Transposition

Group,

czyli

grupa

składająca

się

z przedstawicieli

państw

członkowskich odpowiedzialnych za transpozycję dyrektywy. Ponadto w ramach
Grupy ekspertów rządowych ds. systemów płatności Komisja Europejska podjęła
prace nad przygotowaniem zmian do dyrektywy 2000/46/WE o pieniądzu
elektronicznym oraz rozporządzenia 2560/2001 w sprawie transgranicznych
przelewów w euro. Prace te zaowocowały uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności
transgranicznych

we

Wspólnocie

oraz

uchylającego

rozporządzenie

(WE)2560/2001115, którego termin wejścia w życie również określony na dzień 1
listopada 2009 r.
W ramach implementacji dyrektywy w Polsce, 28 sierpnia 2007 r. powołano
Grupę Roboczą do spraw usług płatniczych w ramach Rady Rozwoju Rynku
Finansowego działającą przy Ministrze Finansów. W skład grupy weszli m. in. m.in.
przedstawiciele Min. Gospodarki, Min. Infrastruktury, Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, NBP, ZBP, KIR, BFG, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo
- Kredytowej, Poczty Polskiej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
113
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Komisję

Europejską

na

stronach

internetowych

http://
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Polskiej Izby Ubezpieczeń, izb gospodarczych pośredników finansowych, dostawców
usług mobilnych oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem powołania grupy było przede wszystkim przygotowanie i uzgodnienie
projektu ustawy implementującej dyrektywę o usługach płatniczych. W szczególności
kwestii oceny podlegało skorzystanie z wymienionych już tzw. opcji narodowych,
umożliwiających dopasowanie regulacji usług płatniczych do specyfiki danego rynku.
Prace nad projektem ustawy były prowadzone głównie w trzech ośrodkach Departamencie

Rozwoju

Rynku

Finansowego

w

Ministerstwie

Finansów,

Departamencie Systemu Płatniczego NBP oraz w Związku Banków Polskich, w
ramach którego został powołany Zespół ds. implementacji dyrektywy o usługach
płatniczych, działający w ramach Rady Wydawców Kart Bankowych. W skład
Zespołu weszli przedstawiciele banków zrzeszonych w ZBP.
Jednym

z

systemowych

zagadnień

rozpatrywanych

w

związku

z

przygotowywaniem projektu ustawy o usługach płatniczych, była jego relacja do
obowiązującej

ustawy

o

elektronicznych

instrumentach

płatniczych 116.

W

szczególności była rozpatrywana możliwość całkowitego uchylenia ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych i „przeniesienia” niezbędnych regulacji do
ustawy o usługach płatniczych oraz ewentualnie do prawa bankowego 117.
Podkreślano, jednak iż ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
reguluje obszerny zakres nie objęty regulacją dyrektywy o usługach płatniczych. W
szczególności dotyczy to regulacji pieniądza elektronicznego, instytucji pieniądza
elektronicznego oraz systemów autoryzacji i rozliczeń. Regulacje te są objęte
przepisami dyrektywy 2000/46/WE, zaś dyrektywa ta ma być niebawem zastąpiona
nową dyrektywą w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje
pieniądza elektronicznego. W konsekwencji, w przypadku „przenoszenia” przepisów
ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych do ustawy o usługach
płatniczych mogłoby dojść do sytuacji, gdzie przepisy te w związku z nowymi
regulacjami UE musiałby na nowo podlegać dostosowaniu. Powodowałoby to
116
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przedłużenie prac nad uchwaleniem ustawy o usługach płatniczych. Ponadto nie
byłoby wskazane umieszczanie regulacji dotyczących pieniądza elektronicznego w
prawie bankowym, gdyż:
 przepisy te nie dotyczą wyłącznie banków;
 prace legislacyjne nad prawem bankowym w tak obszernym zakresie, również
ze względu na wagę tej regulacji, znacznie przedłużyłyby prace nad
uchwaleniem ustawy o usługach płatniczych.
W konsekwencji wypracowany i uchwalony projekt ustawy o usługach
płatniczych nie postulował w całości ustawy o elektronicznych instrumentach
płatniczych, ograniczając się jedynie do uchylenia przepisów pokrywających się lub
sprzecznych z nową regulacją.
Podkreślono przy tym również, iż ustawa o elektronicznych instrumentach
płatniczych nie ogranicza się do implementacji dyrektywy 2000/46/WE w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego,
ale wprowadza również inne regulacje, w szczególności zalecenie 97/489/WE.
Regulacje

te

miały

zwiększać

bezpieczeństwo

na

rynku

elektronicznych

instrumentów płatniczych i przyczyniać się do ich rozwoju. W konsekwencji tam gdzie
regulacje te nie są sprzeczne z dyrektywą o usługach płatniczych lub stanowią
uzupełnienie lub uszczegółowienie jej postanowień, postulowano pozostawienie
przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Utrzymanie tych
przepisów miało być korzystne zarówno dla wydawców jak i użytkowników usług
płatniczych.

Ponadto pozostawiono w mocy przepisy ustawy dotyczące nadzoru

„oversigth” oraz działalności sprawozdawczo-analitycznej NBP jak również art. 68
ustawy, będący podstawą funkcjonowania międzybankowych baz danych – MIG
Posiadacze oraz MIG Akceptanci stanowiących narzędzia zwalczania przestępstw z
wykorzystaniem kart płatniczych w Polsce.
Przepisy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych mają być natomiast
całkowicie uchylone wskutek nowelizacji uchwalonej już ustawy o usługach
płatniczych, wdrażającej drugą dyrektywę o pieniądzu elektronicznym.
Uchwalona ustawa o usługach płatniczych dokonała ponadto zmian w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o

ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów
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wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami118 oraz w ustawie z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze119.
Zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w
systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz
zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe i naprawcze, związane są z koniecznością uwzględnienia uwag
Europejskiego Banku Centralnego oraz Komisji Europejskiej, wynikających z oceny
implementacji do prawa polskiego dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dz. Urz. WE nr L 166,
str. 45), jak również upływem ponad siedmiu lat obowiązywania ustawy 120. Pozwala
to na ocenę jej funkcjonowania w praktyce oraz ustalenie, które z rozwiązań nie
sprawdziły się, które wymagają korekt, które wywołują wątpliwości interpretacyjne
oraz które wymagają zmiany w związku ze zmianami ustaw, do których się odwołują.
Część zmian wynika z potrzeby dostosowania przepisów do wymagań operatora
systemu TARGET2, którym jest Europejski System Banków Centralnych. Ze względu
na przystąpienie Narodowego Banku Polskiego do systemu TARGET2 w dniu 19
maja 2008 r. zmiana niektórych artykułów ustawy o ostateczności rozrachunku
została również zawarta w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o obrocie
instrumentami finansowymi.
Zgodnie ze swoim uzasadnieniem, ustawa o usługach płatniczych implementuje
również część rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 924/2009 z dnia
16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie.
Rozporządzenie to weszło w życie również dnia 1 listopada 2009 (a więc w
planowanym ostatecznym terminie implementacji dyrektywy o usługach płatniczych.
Część artykułów rozporządzenia, które co do zasady jest bezpośrednio stosowane i
nie

wymaga

implementacji,

zawiera

zobowiązanie

nałożone

na

państwa

członkowskie do wprowadzenia pewnych przepisów w drodze implementacji.
Fakt, iż ustawa o usługach płatniczych została uchwalona w wyniku transpozycji
dyrektywy Unii Europejskiej będzie miał m. in. ten skutek, iż sądy i organy
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Dz. U. nr 123, poz. 1351, ze zm.
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Tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1361.

120 Zob. uzasadnienie do ustawy o usługach płatniczych.
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administracji

dokonujące

wykładni

jej

postanowień

przyjętych

w

wyniku

implementacji, będą miały szczególny obowiązek interpretacji tych postanowień „w
świetle” przepisów prawa wspólnotowego. Taka wykładnia nosi nazwę „wykładni
prounijnej121j” i jako instytucja prawna stanowi dorobek orzeczniczy Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości122. W konsekwencji w szczególności cele uchwalenia
regulacji dyrektywy o usługach płatniczych będą musiały być brane pod uwagę
podczas dokonywania wykładni przepisów ustawy. W przypadku zaś sprzeczności
pomiędzy tymi dwoma aktami pierwszeństwo będą miały odpowiednie postanowienia
prawa wspólnotowego, czyli dyrektywy o usługach płatniczych. Wynika to z zasady
pierwszeństwa prawa wspólnotowego, która ma na celu zapewnienie stosowania
przepisów prawa wspólnotowego, które nie posiadają bezpośredniej skuteczności.
Ukształtowanie się zasady wykładni prounijnej nastąpiło po wykształceniu i
ustaleniu zasady prymatu i bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego 123. Często
bywa określana jako tzw. skutek pośredni, jako że celem jest również doprowadzenie
do stosowania prawa wspólnotowego. Inna (niż w przypadku przepisów skutecznych
bezpośrednio) jest droga doprowadzenia do tego skutku. Organy stosujące prawo
krajowe mają bowiem obowiązek interpretacji tego prawa w taki sposób, aby
realizowany był cel prawa wspólnotowego. Dotyczy to nie tylko aktów prawnych
powstałych wskutek implementacji dyrektyw, ale też inne przepisy, które zostały
uchwalone przed implementacją lub też nie miały na celu implementacji.

121

Przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego ten rodzaj wykładni określano wykładnią „pro wspólnotową”.
W związku ze zmianami w strukturze Unii Europejskiej po wejściu w życie tego traktatu właściwe będzie
określenie „wykładnia prounijna”.
122 Zob. np. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 13.11.1990, sprawa C 106/89 Marleasing S.A.
przeciwko La Comercial International de Alimentacion S.A., gdzie Trybunał ten orzekł ”Wynikający z
dyrektywy obowiązek państw członkowskich do osiągnięcia przewidzianego w niej celu oraz wynikający z art. 5
[10] TWE obowiązek podjęcia wszelkich środków, zarówno ogólnych jak i szczególnych, do zapewnienia
realizacji tego obowiązku, wiąże wszystkie organy państwa członkowskiego, w tym sądy, w sprawach
należących do ich jurysdykcji. Wynika stąd, że stosując prawo krajowe, bez względu na to czy przepisy te
zostały wydane przed czy po przyjęciu dyrektywy, sąd krajowy powinien zinterpretować je tak dalece, jak jest to
możliwe, w świetle treści i celu dyrektywy, by osiągnąć przewidziany w niej cel i w ten sposób zachować się w
sposób zgodny z art. 189 ust. 3 [249] TWE.”
123

Zob. K. Kowalik-Bańczyk, Wykładnia prowspólnotowa, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii

Europejskiej przez sądy, tom. II Zasady-Orzecznictwo-Piśmiennictwo (pod. red. M. Szwarc-Kuczer i K.
Kowalik-Bańczyk), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 404.
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Wykładnia prounijna jest najczęściej stosowana w zamiarze wykorzystania
przepisów dyrektyw, które nie mogą wywoływać bezpośredniego skutku. Powodem
może być np. brak implementacji w połączeniu z faktem, iż spór toczy się pomiędzy
podmiotami prywatnymi, a to uniemożliwia skorzystania z instytucji bezpośredniego
skutku dyrektywy w relacji państwo-podmiot prywatny. Wykładnia prounijna może być
stosowana w odniesieniu do wszystkich norm prawa wspólnotowego, niezależnie czy
chodzi o prawo pierwotne, czy też prawo wtórne124.
Przykładem zastosowania wykładni prounijnej, w odniesieniu do dyrektywy o
usługach płatniczych, może być wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydziału
Gospodarczego z dnia 25 sierpnia 2010 r. sygn. akt IX Ga 199/10 (niepubl.). Sąd
stwierdził iż pomimo braku implementacji dyrektywy o usługach płatniczych, sąd
dokonuje wykładni prawa krajowego w duchu prawa wspólnotowego, a wykładnia
taka jest zgodna z art. 87 i 88 Konstytucji RP. Sąd wskazał, iż uchwalenie dyrektywy
było

końcowym

etapem

ewolucji

poglądów

dotyczących

obowiązków

i

odpowiedzialności banków za realizowanie usług płatniczych. Z prounijnej wykładni
należytej staranności działań banku wynika, że bank ponosi odpowiedzialność za
szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia
przelewu, zaś wykonanie takiego polecenia na numer rachunku bankowego
wskazany w dyspozycji jest prawidłowym wykonaniem polecenia nawet w razie
niezgodności numeru rachunku z nazwą jego posiadacza125.
Ustawa o usługach płatniczych stanowi zespół norm o charakterze mieszanym.
Są to normy cywilnoprawne (głównie przepisy transponujące tytuł III i IV dyrektywy
2007/64/WE,

dotyczące

przejrzystości

warunków

i

wymogów

w

zakresie

informowania w odniesieniu do usług płatniczych oraz praw i obowiązków w
odniesieniu do dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich). Z drugiej strony
są to również normy o charakterze administracyjnoprawnym (głównie dotyczące
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Odnośnie wykładni prowspólnotowej zob. też R. Zenc: Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa

administracyjnego [w:] C. Mik, Wykładania prawa Unii Europejskiej, Toruń 2008; M. Piechocki, Bezpośrednia
horyzontalna i incydentalnie horyzontalna skuteczność dyrektyw w krajowym porządku prawnym [w:] D.
Kornobis-Romanowska, Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa
polskiego, 2004 r.
125

Podobnie też, w zakresie wykładni prowspólnotowej art. 64 Prawa bankowego w świetle nie wdrożonej

dyrektywy o usługach płatniczych wypowiedział się Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, w
wyroku z dnia 22 września 2010 r. sygn. V GC 246/10, niepubl.
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nadzoru nad dostawcami usług płatniczych oraz prowadzenia rejestru instytucji
płatniczych oraz biur usług płatniczych, ich oddziałów i agentów). Taki – podwójny
charakter przepisów ustawy jest wynikiem implementacji dyrektywy i występuje w
każdym z państw implementujących dyrektywę.
Jako przykład można wskazać, iż ustawodawca niemiecki m. in. ze względu na
dwojaki charakter przepisów dyrektywy, implementował jej postanowienia za pomocą
dwóch ustaw:
 implementującej normy publicznoprawne

- Gesetz zur Umsetzung der

aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Zahlungsdiensterichtlinie126;
 implementującej normy prywatnoprawne, zmieniającej głównie niemiecki
kodeks cywilny - Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des
zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der
Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht127.
Dyrektywa o usługach płatniczych zobowiązuje do implementacji jej postanowień
państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz tzw. kraje EOG EFTA (kraje należące
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu). Obejmują one Norwegię, Lichtenstein oraz Islandię. Określane są
one wspólnie jako „państwa członkowskie”.
Głównym celem dyrektywy było, jak to wskazywano, stworzenie jednolitych ram
prawnych dla płatności na obszarze wszystkich tych państw. W konsekwencji
dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa o usługach płatniczych, różnicuje
zakres obowiązywania m. in. od posiadania przez dostawcę usług płatniczych
siedziby na terytorium tych państw128. W praktyce, w zależności od miejsca siedziby
dostawców usług płatniczych, dokonuje się rozróżnienia pomiędzy transakcjami „oneleg” i „both-leg”.
Transakcje one-leg („leg out”) stanowią transakcje, w których tylko jeden z
dostawców usług płatniczych znajduje się na terytorium państw członkowskich. Drugi
z dostawców usług płatniczych, którym może być dostawca usług płatniczych

126

BGBl. I 2009, Nr 35, s. 1506.

127

BGBl. I 2009, Nr 49, s. 2355.

128

R. Metz, Verbraucherrelevante europäische Rechtssetzung im Bereich Finanzdienstleistungen, VuR nr
10/2007, str. 365.
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płatnika, albo dostawca usług płatniczych odbiorcy znajduje się poza terytorium
państw członkowskich.
Przykładem może być np. dokonywanie polecenia przelewu, gdzie płatnik
zlecający przelew na terytorium RP za pośrednictwem polskiego dostawcy usług
płatniczych, dokonuje płatności na rzecz osoby, która posiada rachunek bankowy u
dostawcy znajdującego się na terytorium Kanady. Również sytuacja odwrotna –
zlecenie przelewu przez płatnika w Kanadzie na rzecz odbiorcy w Polsce będzie
stanowić transakcję „one-leg”.
Transakcje „both-leg” stanowią zaś model, gdzie zarówno dostawca usług
płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy, albo jedyny dostawca
usług płatniczych (równocześnie i płatnika, i odbiorcy) znajdują/znajduje się na
terytorium państw członkowskich.
Dodatkowo ustawa różnicuje zastosowanie poszczególnych jej unormowań od
kwestii, w jakiej walucie dana transakcja zostaje dokonana. Szczególnemu reżimowi
poddane są transakcje w euro lub w walucie państwa członkowskiego spoza obszaru
euro. Jako waluta państwa członkowskiego spoza obszaru euro, obok państw
członków UE, które nie wprowadziły euro, uważane są również waluty państw EOG
EFTA, a więc frank szwajcarski (Liechtenstein), korona islandzka i korona norweska.
W przypadku transakcji both-leg, dokonywanych w euro lub w innej walucie
państwa członkowskiego spoza obszaru euro, zastosowanie do takiej transakcji
znajdą przepisy dotyczące wymogów informacyjnych ciążących na dostawcach usług
płatniczych wobec użytkowników, jak również regulacje odnośnie praw i obowiązków
dostawców i użytkowników usług płatniczych. W praktyce oznacza to, iż zasadnicza
część przepisów ustawy nie będzie miała zastosowania do transakcji one-leg oraz do
transakcji both-leg, ale dokonywanych w innej walucie niż euro lub waluta państwa
członkowskiego spoza obszaru euro. Wyjątkiem jest regulacja dotycząca obowiązku
stosowania określonej tzw. daty waluty.

Tą regulację stosuje się zarówno do

transakcji both-leg jak i one-leg (pod warunkiem jednak, że transakcje te są
dokonywane w euro lub innej walucie państwa członkowskiego spoza obszaru euro.
Jeśli transakcja jest dokonywania w walucie państwa trzeciego, regulacja odnośnie
daty waluty nie obowiązuje). Data waluty oznacza moment w czasie, od którego lub
do którego dostawca usług płatniczych nalicza odsetki od środków, którymi
obciążono lub uznano rachunek płatniczy. Odsetki te będą obejmować zarówno
odsetki od środków zdeponowanych na rachunku płatniczym, naliczane na korzyść
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użytkownika, jak i odsetki płacone przez klienta dostawcy usług płatniczych, np. od
debetu lub kredytu na rachunku płatniczym. Data waluty znajdzie zastosowanie
wyłącznie przypadku, kiedy nastąpi uznanie lub obciążenie rachunku płatniczego. W
przypadku dokonywania bezpośredniej wypłaty środków, np. w okienku banku, bez
użycia konta płatniczego, data waluty nie znajdzie zastosowania.
Ustawa, zgodnie z dyrektywą o usługach płatniczych, wprowadza zakaz
stosowanej praktyki w postaci „przetrzymywania” środków klienta. Polegało to na
obciążaniu rachunku klienta kwotą transakcji w danym dniu a wysyłania środków
dopiero w dniach kolejnych. W czasie, pomiędzy obciążeniem rachunku a wysłaniem
środków banki mogły tymi środkami obracać, a w szczególności uzyskiwać pożytki w
postaci odsetek (tzw. float).
Zgodnie z regulacją odnośnie daty waluty:
 uznanie rachunku odbiorcy kwotą transakcji płatniczej i udostępnienie tej kwoty
odbiorcy ma nastąpić tego dnia roboczego, którego odbiorca otrzymał środki;
 obciążenie rachunku płatnika może nastąpić nie wcześniej niż faktyczne
obciążenie kwotą transakcji.
Jako dzień roboczy uważany jest dzień, w którym stosowny dostawca, płatnika
lub dostawca odbiorcy uczestniczący w wykonaniu transakcji płatniczej, prowadzi
działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej. Zasady ustalone odnośnie
terminów uznawania rachunków nie mogą być zmieniane umownie pomiędzy
stronami transakcji. Zasady te dotyczą wszelkich rodzajów usług płatniczych.
Możliwe jest jednakże umowne ustanawianie innych zasad, np. zastawu czy blokady
środków na rachunku. W przypadku, kiedy dana kwota jest otrzymana przez
dostawcę w dniu nie będącym dniem roboczym, może on zastosować bądź datę
waluty z tego dnia lub też datę waluty z najbliższego dnia roboczego. Jednakże w
przypadku, kiedy posiadacz karty płatniczej dokonał wypłaty gotówki w dniu nie
będącym dniem roboczym, a jego rachunek został obciążony kwotą transakcji w
następnym dniu roboczym, wydawca ma obowiązek zgodnie z ust. 3 zastosować
datę waluty nie wcześniejszą, niż data obciążenia rachunku. Nie jest możliwe w tym
przypadku zastosowanie dnia wypłaty gotówki jako daty waluty. Ustalone zasady
obowiązują też w przypadku kiedy dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdujący
się w państwie członkowskim spoza obszaru euro otrzymuje kwotę transakcji w euro,
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zaś rachunek odbiorcy jest prowadzony w walucie danego państwa członkowskiego,
co powoduje konieczność dokonania przeliczenia waluty.
W szczególności regulacje odnośnie daty waluty obowiązują również przy
dokonywaniu zapłaty przy użyciu kart płatniczych. W przypadku takiej transakcji
wydawca karty co do zasady potwierdza w pierwszej kolejności dostępność środków
na rachunku płatniczym, a następnie otrzymuje dopiero żądanie zapłaty kwoty
transakcji na rachunek akceptanta (odbiorcy). Również wtedy nie jest możliwe
zastosowanie daty waluty z dnia potwierdzenia dostępności środków, lecz konieczne
jest zastosowanie daty waluty odpowiadającej momentowi obciążenia rachunku.
Analogiczna zasada ma zastosowanie do dokonywania wypłaty gotówki w
bankomatach.
Podkreślić należy, iż dyrektywa o usługach płatniczych nie zabrania takiej jej
implementacji, żeby całość regulacji dotyczyła zarówno transakcji both-leg, jak i oneleg, w tym niezależnie od waluty transakcji. W tym względzie punkt 44 preambuły do
dyrektywy stanowi, iż „przepisy wykonania pełnej kwoty płatności oraz terminu
wykonania powinny stanowić dobrą praktykę, w przypadku gdy jeden z dostawców
usług nie znajduje się we Wspólnocie”. Z dyrektywy wynika również, iż możliwość i
celowość takiego rozszerzenia będzie przedmiotem badań Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 87 dyrektywy, Komisja Europejska jest zobowiązana do przedłożenia
odpowiednim instytucjom m. in. sprawozdania z wpływu dyrektywy na ewentualną
potrzebę rozszerzenia zakresu zastosowania dyrektywy na transakcje płatnicze w we
wszystkich walutach i na transakcje płatnicze, w przypadku których tylko jeden z
dostawców usług płatniczych znajduje się na terytorium Wspólnoty. Jako przykład
rozszerzenia obowiązywania reguł dyrektywy w zakresie transakcji one-leg może być
implementacja dokonana przez ustawodawcę niemieckiego w zakresie polecenia
przelewu129. W praktyce jednakże brak jednolitości stosowania reguł dyrektywy w
różnych państwach członkowskich może potencjalnie powodować trudności.
Niezbędne będzie powiem każdorazowe ustalanie obowiązujących reguł w
zależności od państwa, w którym transakcja transgraniczna będzie przeprowadzana.

129

Zob. uzasadnienie do Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des

zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufsund Rückgaberecht z 7.11.2008, Drucksache 848/08, www.bundesrat.de, wyjaśnienie odnośnie pkt. 47 podtytuł
7.
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Możliwość rozszerzenia stosowania tytułów III i IV ustawy o usługach płatniczych
była również rozważana w procesie tworzenia projektu ustawy o usługach
płatniczych130. Zwrócono uwagę, iż dyrektywa nie przewiduje wprost takiej opcji,
natomiast jak wskazuje Komisja Europejska dyrektywa nie stoi na przeszkodzie
przyjęciu tych samych lub zbliżonych uregulowań dla pozostałych rozliczeń. Jest to
bowiem obszar niezharmonizowany przez dyrektywę. W ustawie o usługach
płatniczych nie przewidziano jednak takiego rozszerzenia, z uwagi na to, że w czasie
uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych uznano, iż ograniczyłoby to
konkurencyjność polskiego sektora bankowego i innych polskich dostawców usług
płatniczych na rynku UE.
Uchwalona ustawa ma zastosowanie do wszystkich dostawców usług
płatniczych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przy tym nie
będzie miało znaczenia, czy będą one dokonywały transferu środków na rzecz
podmiotów znajdujących się w kraju, na terytorium państw członkowskich, czy na
terytorium państw trzecich. Jeżeli podmiot mający zamiar świadczyć usługi
pokrywające się z definicją usług płatniczych, a nie będzie on należeć do kategorii
dostawców usług płatniczych wskazanych w ustawie, będzie on zobowiązany do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej
bądź rejestracji jako biuro usług płatniczych.
Dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa implementująca, nie posiłkuje
się pojęciem „siedziba” dostawcy usług płatniczych. Dlatego również działalność
oddziałów i agentów podmiotów spoza danego państwa, wykonywana na terytorium
tego państwa, będzie traktowana jako działalność odrębnego dostawcy. Z tej
regulacji (w ogólności z regulacji ustawy) są zwolnione instytucje pośredniczące, a
więc też tzw. bank korespondent, który pośredniczy w wykonywaniu danej transakcji.
Przepisy ustawy będą więc miały zastosowanie do wszelkich dostawców usług
płatniczych świadczących usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczy to
również świadczenia usług płatniczych transgranicznie, przy pomocy oddziału lub za
pośrednictwem

agenta,

na

terytorium

RP.

W

konsekwencji

transakcje

przeprowadzane przez te podmioty będą podlegały regulacji ustawy o usługach
płatniczych, oraz innym przepisom prawa polskiego. Przykładem może być ustawa z
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Zob. uzasadnienie do ustawy o usługach płatniczych.
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dnia 7 października 1999 r. o języku polskim131, zgodnie z którą w obrocie z
konsumentami jest obowiązek używania j. polskiego. Innym przykładem może być
ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim132, przewidująca środki
prawne mające na celu ochronę konsumenta.
Jako zasadnicze regulacje ustawy można wskazać:
 objęcie nadzorem finansowym świadczenia usług płatniczych (do tej pory
świadczenie tych usług nie było zasadniczo regulowane);
 wprowadzenie nowych instytucji prawnych – instytucji płatniczej korzystającej z
tzw. zasady jednolitego paszportu oraz biura usług płatniczych;
 wyodrębnienie nowej kategorii usług – „usługi płatnicze”;
 objęcie wszystkich kategorii usług płatniczych jednolitymi regułami;
 wprowadzenie szczegółowych regulacji odnośnie zasad świadczenia usług
płatniczych.
Jako jedną z zasadniczych nowości wprowadzonych przez ustawę w zakresie
prawa prywatnego można też wskazać wprowadzenie nowego rodzaju umowy
nazwanej – Umowy o świadczenie usług płatniczych. Umowa ta będzie występować
w dwóch odmianach: jako umowa o pojedynczą usługę płatniczą jako umowa
ramowa. Umowa ta zastąpi dotychczasową instytucję umowę o elektroniczny
instrument płatniczy, regulowaną przez ustawę o elektroniczny instrument płatniczy.
Biorąc pod uwagę przedmiot regulacji, w regulacji ustawy możemy wyróżnić:
1) przepisy dotyczące określające przede wszystkim zasady świadczenia usług
płatniczych (w tym mające zastosowanie do poleceń przelewu, zapłaty, kart
płatniczych), informacje i wymogi w zakresie świadczenia tych usług, zasady
odpowiedzialności, dotyczące wszystkich typów dostawców usług płatniczych;
2) przepisy regulujące wyłącznie status instytucji płatniczych oraz biur usług
płatniczych (nowej kategorii podmiotów uprawnionych do świadczenia usług
płatniczych). Przepisy ustawy określają m. in. ich tworzenie, strukturę
organizacyjną, nadzór, zasady ochrony powierzonych środków, korzystanie z
usług oddziałów, agentów i podmiotów wykonujących czynności na zasadzie
outsourcingu. Instytucjom płatniczym zostało udzielone, na podstawie
131

Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.

132

Dz. U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.
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zezwolenia

uzyskanego

w

jednym

z

państw

członkowskich,

prawo

świadczenia usług płatniczych we wszystkich państwach członkowskich;
3) ostatnią

kategorię

mogą

prawnokonkurencyjnym,

stanowić

określające

m.

przepisy
in.

zasady

o

charakterze

prowadzenia

tych

systemów oraz warunki dostępu do systemów płatności przez dostawców
usług płatniczych.
Zasady ustalone w ustawie mają zastosowanie do wszystkich wymienionych w
niej rodzajów usług płatniczych (odpowiadających załącznikowi do dyrektywy o
usługach płatniczych) Dodatkowo przejętą z dyrektywy zasadą jest tzw. zasada
neutralności technologicznej133. Zgodnie z tą zasadą przepisy regulujące usługi
płatnicze powinny zapewniać równy dostęp do wszelkich systemów i rodzajów
płatności. Wybór danej usługi powinien być pozostawiony konsumentom. Ustawa
przewiduje

przykładowo

wspólne

zasady

odpowiedzialności

obowiązujące

dostawców usług płatniczych za transakcje nieautoryzowane, niezależnie od rodzaju
poszczególnych transakcji.
Ustawa reguluje stosunki prawne pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi
płatnicze (dostawcami usług płatniczych) oraz podmiotami korzystającymi z tych
usług, nazywanymi użytkownikami usług płatniczych. Regulacja nie obejmuje
wzajemnych stosunków prawnych pomiędzy dostawcami ani pomiędzy dostawcami a
instytucjami pośredniczącymi. Na te podmioty wyjątkowo nałożony jest obowiązek
transferowania pełnej kwoty transakcji. Pomimo braku takiej bezpośredniej regulacji,
przepisy ustawy będą z całą pewnością wpływ na kształt stosunków umownych
pomiędzy wskazanymi podmiotami. Wynika to przede wszystkim z nałożenia
obowiązków na dostawców usług płatniczych. Sposób realizacji tych obowiązków
został pozostawiony do uznania dostawców.

Jako przykład konieczności

zachowania reguł wprowadzonych przez ustawę przez „podmiot trzeci” można podać
sytuację, kiedy zlecenie płatnicze jest przekazywane przez dostawcę płatnika
znajdującego

się

w

państwie

członkowskim

dostawcy

odbiorcy,

również

znajdującemu się w państwie członkowskim, ale za pośrednictwem instytucji
pośredniczącej znajdującej się poza terenem UE/EOG (np. w Szwajcarii). W takim
przypadku
133

na

dostawcach

usług

płatniczych

Zob. pkt 4 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
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spoczywa

obowiązek

takiego

ukształtowania

relacji

z instytucją

pośredniczącą,

które

będzie

zapewniało

przestrzeganie przepisów dyrektywy134

1.4. Wnioski
Pierwszym wynikającym z dokonanego zestawienia, dość oczywistym wnioskiem
jest, iż wprowadzenie regulacji instytucji Unii Europejskiej (Wspólnot Europejskich) w
zakresie instrumentów płatniczych wyprzedziło o kilkadziesiąt lat regulacje dokonane
w Polsce. Jedne z pierwszych regulacji UE w zakresie ochrony konsumenta usług
finansowych datowane są na 1975 r. Duży rozwój tych regulacji można obserwować
zwłaszcza w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Były to akty mieszczące się
w obszarze soft law, co jak wskazano nie stoi na przeszkodzie pośredniemu
wywieraniu skutków w zakresie regulacji, którą obejmowały.
Tematem, któremu poświęcona powinna być osobna rozprawa, są same
przyczyny wprowadzania regulacji UE. Jednym z głównych powodów był bez
wątpienia techniczny rozwój bezgotówkowych form dokonywania zapłaty oraz
systemów płatności. Powodowało to m. in. różnice i brak technicznej kompatybilności
pomiędzy systemami różnych państw jak również pomiędzy różnymi systemami w
tych samych państwach. W celu realizacji idei wspólnego rynku konieczne stało się
wprowadzenie standaryzacji, czemu poświęcona była już Biała Księga opublikowana
28/29 czerwca 1985 r.
Rozwój

nowych

form

płatności

poprzedzał

odpowiedni

rozwój

prawa

regulującego ich funkcjonowanie. Powodowało to m. in. częste nadużywanie pozycji
przez podmioty organizujące lub oferujące zapłatę instrumentami płatniczymi wobec
użytkowników tych usług. Na szczeblu wspólnotowym dostrzeżono więc konieczność
zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentom, jako użytkownikom tych usług.
Dotyczył tego jeden z pierwszych aktów dotyczących instrumentów płatniczych –
Uchwała Rady z dnia 14 kwietnia 1974 r. w sprawie wstępnego programu EWG w
kwestii polityki ochrony i informowania konsumentów. Stosunkowo wcześnie
134

Zob. European Commission, Your questions…, Question no 252.
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dostrzeżono też potrzebę ochrony również innych uczestników systemu, mianowicie
przedsiębiorstw przyjmujących zapłatę przy użyciu instrumentów płatniczych
(zagadnienie poruszane już w Komunikacie Komisji EWG z 12 stycznia 1987 r.).
Wspominając o przyczynach stanowienia prawa w Unii Europejskiej warto
wskazać na SEPA jako przykład samoregulacji sektora bankowego. Utworzenie
infrastruktury i reguł dla przeprowadzania transakcji płatniczych SEPA było jednym z
źródeł uchwalenia dyrektywy o usługach płatniczych. Dyrektywa ta jest określana
jako „nadanie ram prawnych” płatnościom funkcjonującym w ramach SEPA, choć jak
to było wskazane zakres obowiązywania dyrektywy znacznie wykracza poza obszar
objęty SEPA.
W czasie, gdy następował znaczny rozwój w zakresie płatności elektronicznych
w Unii Europejskiej, a za tym również rozwój regulacji w tym obszarze, Polska
znajdowała się jeszcze przed etapem reform wprowadzających gospodarkę
wolnorynkową. Karty płatnicze w europie znalazły szerokie zastosowanie już w latach
60 ubiegłego stulecia (co było kierowane potrzebą obsługi amerykańskich turystów
oraz przedsiębiorców)135. W latach 80 zaczęto wprowadzać karty płatnicze
wyposażone w mikroprocesor. W Polsce zaś karty płatnicze pojawiły się w sposób
dostępny powszechnie dopiero w roku 1991, kiedy najpierw Bank Polska Kasa
Opieki S.A. wydał karty dla klientów indywidualnych, a następnie Bank Inicjatyw
Gospodarczych S.A. wydał karty dla przedsiębiorców instytucjonalnych.
W efekcie w porównywalnym okresie w Polsce techniczny rozwój nowych form
płatności praktycznie nie następował. Ponadto obowiązujący ówcześnie system
polityczny oraz prawny nie stanowił pozytywnych przesłanek do wprowadzenia
odpowiednich regulacji, zwłaszcza w sferze prawa prywatnego.
Gdy w r. 1989 Polska weszła w fazę reform wolnorynkowych, naturalną koleją
rzeczy następowała recepcja rozwiązań technicznych oraz prawnych państw
gospodarczo

lepiej

rozwiniętych.

Dodatkowo

pojawiła

się

wola

polityczna

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co oznaczało obowiązek dostosowania
prawa polskiego do prawa UE. Uwzględniając iż prawo polskie w zasadzie nie
zawierało autogennych norm odnośnie instrumentów płatniczych, nastąpiło (mniej lub
bardziej udane) wdrożenie rozwiązań legislacyjnych wypracowanych w UE.

135

Zob. W. Szmydt, Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, Artpress Studio Grafiki

Komputerowej sp. j., Inowrocław 2004, str. 38 i n.
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W szczególności można zasadę tą odnieść do uchwalenia prawa bankowego z
1997 r. wprowadzającego definicję karty płatniczej oraz wydawanie kart płatniczych
jako czynność bankową (choć uzasadnienie do projektu tej ustawy nie wskazuje
bezpośrednich norm prawa unii Europejskiej jako źródła regulacji kart płatniczych).
Po nowelizacji prawa bankowego wprowadzono regulacje odnośnie pieniądza
elektronicznego, które były bezpośrednio oparte na dyrektywie o pieniądzu
elektronicznym. Zasadę tę można w pełni odnieść następnie do „szczątkowej”
regulacji ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
Implementacją prawa Unii Europejskiej była następnie ustawa o elektronicznych
instrumentach płatniczych, która była uchwalona i weszła w życie jeszcze przed
przystąpieniem Polski do UE.
W zakresie pieniądza elektronicznego podkreślić należy, iż wprowadzona
regulacja wyprzedzała pod wieloma względami faktyczny rozwój tej formy płatności
na rynku polskim. Tak jak w przypadku kart płatniczych techniczny rozwój pieniądza
elektronicznego w państwach położonych na zachodzie znacznie wyprzedzał
czasowo rozwój tych form w Polsce. Pierwsze systemy pieniądza elektronicznego w
państwach „zachodnioeuropejskich” pojawiły się w latach 90 ubiegłego stulecia. W
Belgii w 1995 r. powstał system Proton, w Wielkiej Brytanii w tym samym roku został
uruchomiony pilotażowy program kart Mondex136
Sytuacja prawna uległa zasadniczej zmianie od momentu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Przystąpienie to pociągnęło za sobą przyjęcie acquis, czyli dorobku
prawnego Unii Europejskiej. Fakt przyjęcia acquis oznacza, iż w Polsce obowiązuje i
musi być stosowane prawo Unii Europejskiej przy zachowaniu wszystkich zasad tego
prawa. W szczególności dotyczy to zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, jak
również zasady „prounijnej” interpretacji przepisów prawa krajowego. Niezależnie
więc od uchwalonych norm prawa polskiego, które tak czy inaczej stanowiły recepcję
norm prawa UE,

nastąpiło formalne przyjęcie norm tego prawa do krajowego

porządku prawnego.
Szczególną formę przybrała dyrektywa o usługach płatniczych, ze względu na
zasadę wysokiej harmonizacji. Jak to już wskazano, polska ustawa o usługach

136

Zob. A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny pieniądz przyszłości, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 38 i

n.
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płatniczych z założenia w całości (z wyjątkiem opcji narodowych) odpowiada regulacji
dyrektywy. W kontekście zasady wysokiej harmonizacji zauważyć można, iż w
zakresie regulacji Unii Europejskiej (odnośnie instrumentów płatniczych) istniała
tendencja do stopniowego zastępowania regulacji o charakterze niewiążącym
regulacjami o charakterze wiążącym137. Ponadto regulacje o charakterze wiążącym
nabierają charakteru zobowiązującego do bezpośredniego stosowania przepisów w
nich zawartych, bez możliwości odstępstw.
Pierwsze akty prawne Unii Europejskiej były to uchwały Rady EWG, oraz biała
księga, należące do soft law. Następnie były wydawane akty również w zakresie soft
law, ale już typowe dla prawa pochodnego (komunikat i szereg zaleceń). Jako formę
regulacji kwestii związanych z pieniądzem elektronicznym wybrano już dyrektywę,
czyli akt prawny o charakterze wiążącym. Funkcjonowanie instrumentów płatniczych
było również pośrednio regulowane poprzez przepisy dyrektywy 97/5/WE w sprawie
transgranicznych przelewów bankowych oraz dyrektywy 98/26/WE w sprawie
zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych,
jak również rozporządzenie 2560/2001 w sprawie transgranicznych przelewów
bankowych w euro.
Najnowszy akt prawny – dyrektywa o usługach płatniczych – rządzi się natomiast
zasadą wysokiej harmonizacji, co w zasadzie można potraktować jako element
charakterystyczny dla formy prawnej rozporządzenia. Tendencja ta może być
tłumaczona zamiarem unifikacji regulacji w zakresie instrumentów płatniczych, co jest
elementem polityki tworzenia wspólnego rynku, jako jednego z głównych celów Unii
Europejskiej.
Kolejny raz warto wspomnieć również o wyrażonej w tytule V dyrektywy o
usługach płatniczych intencji ewentualnego rozszerzenia pełnego zakresu jej
obowiązywania na transakcje dokonywane w każdej walucie oraz również te, w
których tylko jeden z dostawców usług płatniczych znajduje się na terytorium
Wspólnoty (tzw. transakcje one-leg). Komisja Europejska została zobowiązana do
przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu i Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprawozdania z
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Pewnym wyjątkiem w tym zakresie jest objęcie kwestii dostępu do podstawowego rachunku płatniczego

Zaleceniem Komisji 2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego,
a więc aktem o charakterze soft law.
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wykonania dyrektywy oraz jej wpływu m. in. na potrzebę takiego rozszerzenia. W
przypadku uznania celowości rozszerzenia Komisja została zobowiązana do
przedstawienia projektu zmian. Celem jest uwzględnienie zachodzącego postępu
technologicznego, zmian zachodzących na rynku usług płatniczych oraz zapewnienie
jednolitego stosowania dyrektywy.
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Rozdział II
Pojęcie instrumentów płatniczych

Celem rozważań zamieszczonych w niniejszym rozdziale jest znalezienie
odpowiedzi na pierwsze z pomocniczych pytań badawczych pracy, czy pojęcie
instrumentów płatniczych w rozumieniu prawnym różni się w istotnym stopniu od
pojęcia

instrumentów

płatniczych

w

rozumieniu

używanym

w

naukach

ekonomicznych. Analizie zostanie także poddane językowe rozumienie wyrażenia
„instrument płatniczy”, co stanowi podstawę do dalszych badań. Ponadto jak to
wynika z rozdziału I niniejszej pracy, regulacje prawne dotyczące instrumentów
płatniczych pojawiły się w prawie polskim w wyniku recepcji określonych rozwiązań
lub też przepisów z prawa Unii Europejskiej. Ta okoliczność niesie za sobą –
szczególnie w naukach prawnych – konieczność stosowania określonych metod
wykładni prawa, w tym pierwszeństwo wykładni celowościowej przed wykładnią
językowo-logiczną. Dodatkowo definicja instrumentów płatniczych zamieszczona w
ustawie o usługach płatniczych została transponowana wprost z dyrektywy o
usługach płatniczych. Ponieważ źródło tego pojęcia stanowi dyrektywa wysokiej
harmonizacji, w procesie ustalania jego znaczenia możliwe do wykorzystania są
także poglądy dotyczące pojęcia instrumentów płatniczych w samej dyrektywie o
usługach płatniczych, jak również sposób implementacji do systemów prawnych w
wybranych państwach członkowskich.

2.1. Językowe pojęcie instrumentów płatniczych
Pojęcie „instrumentów płatniczych” należy raczej do języka branżowego. Pojęcie
to jest szczególnie chętnie używane w naukach ekonomicznych, w mniejszym
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stopniu – w naukach prawnych. Pojawia się ono także (przede wszystkim) w języku
angielskim, jako „payment instruments”.
Jak to wskazano w rozdziale pierwszym niniejszej pracy, polskie regulacje
dotyczące instrumentów płatniczych pojawiły się w drodze recepcji unormowań
wprowadzonych w Unii

Europejskiej. M. in. z tego powodu angielska wersja

językowa tego pojęcia stanowi jeden z punktów odniesienia, który ma znaczenie
przy konstrukcji definicji instrumentów płatniczych. W celu ustalenia definicji
językowej w niniejszej pracy sięgnąłem również do źródeł anglojęzycznych.
W celu dokładnej analizy pojęcia „instrumentów płatniczych” celowym będzie
przedstawienie językowo-logicznego rozumienia tej definicji, początkowo bez
odniesienia do nauk ekonomicznych i nauk prawnych.
Podkreślić jednakże należy, iż zarówno polskojęzyczne jak i anglojęzyczne
słowniki językowe nie zawierają pojęcia „instrumentów płatniczych” („payment
instruments”) traktowanego łącznie. Słownik te zawierają natomiast definicje słów
„instrumenty” oraz „płatnicze”, ewentualnie odmianę słowa „płatnicze” w różnych
kontekstach.
Według z Wielkiego Słownika Języka Polskiego pod redakcją Edwarda
Polańskiego138, jednym z desygnatów pojęcia „instrument” w rozumieniu technicznym
jest „przyrząd, narzędzie używane do wykonywania czynności wymagających
precyzji, dokładności”. Z kolei przymiotnik „płatniczy” jest rozumiany jako „odnoszący
się do płacenia, zapłaty”.
Zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka Polskiego pod red. S. Dubisza 139
„instrument” w rozumieniu technicznym jest to również

„przyrząd, narzędzie

używane zwłaszcza do czynności wymagających precyzji, dokładności”, używane w
kontekście „instrumenty chirurgiczne, laboratoryjne, nawigacyjne, pomiarowe”.
Wyrażenie „płatniczy” zaś jest rozumiane jako „odnoszący się do płacenia, zapłaty,
wypłaty” i używane jest w wyrażeniach „środki płatnicze, zobowiązanie płatnicze,
międzypaństwowe umowy płatnicze”.
Szersze definicje językowe podane są w Praktycznym Słowniku Współczesnej
Polszczyzny pod red. H. Zgółkowej140. Definicja „instrumentu” (poza rozumieniem
138

E. Polański (red.), Wielki Słownik Języka Polskiego, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe Spółka Jawna,

Kraków 2008.
139

S. Dubisz (red.), Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

140

H. Zgółkowa (red.), Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000.
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muzycznym) zawiera w sobie „narzędzie lub urządzenie przeznaczone do
wykonywania precyzyjnych i dokładnych prac”. Przykładem mogą być narzędzia
stomatologiczne, instrumenty nawigacyjne, chirurgiczne, fizyczne, laboratoryjne,
nawigacyjne, pomiarowe. Słowami bliskoznacznymi są „przyrząd, narzędzie”.
Wspomniany słownik zawiera jednakże jeszcze jedno rozumienie słowa „instrument”,
mianowicie jako „coś, co pomaga osiągnąć zamierzony cel”, np. instrument działania,
represji, władzy, polityki. W rozumieniu ekonomicznym zaś, „instrument” to „kategorie
i stosunki ekonomiczne służące wpływaniu na decyzje i kierunki podmiotów
gospodarujących”. Wyrazy bliskoznaczne to „narzędzie, środek, metoda działania”.
Przymiotnik „płatniczy” zdefiniowany jest natomiast jako „taki, który dotyczy albo
związany jest z przekazywaniem określonych kwot pieniężnych danej osobie lub
instytucji”. Występuje w związkach wyrazowych takich jak: „należności płatnicze,
umowa płatnicza, bezgotówkowe systemy płatnicze, elektroniczne usługi płatnicze,
środek płatniczy, karta płatnicza”. Wyrażenia bliskoznaczne to: „rozliczeniowy,
gotówkowy, bezgotówkowy, pieniężny”.
Odnosząc się do źródeł w postaci słowników anglojęzycznych stwierdzić należy,
iż wyrażenie „payment instrument” również nie występuje w postaci łącznej; dostępne
są natomiast tłumaczenia poszczególnych wyrażeń.
Zgodnie z Random House Unabridged Dictionary141, pojęcie “instrument”
rozumiane jest m. in. jako „narzędzie lub urządzenie mechaniczne, zwłaszcza
używane przy delikatnych i precyzyjnych pracach142” oraz jako „środek, za pomocą
którego osiągany lub uzyskiwany jest określony cel, np. instrument rządzenia143”.
Natomiast wyrażnie „payment” oznacza „coś, co jest przedmiotem płatności;
odszkodowanie” bądź też „czynność zapłaty144”.
Zgodnie z The Oxford English Dictionary145, pojęcie “instrument” oznacza
<przedmiot> używany przez podejmującego działanie podczas lub na użytek
podejmowanego działania; wszystko co służy lub przyczynia się do osiągnięcia celu
lub efektu końcowego; środek”. Pojęcie to może również oznaczać „przedmiot
141

Random House Unabridged Dictionary, Second Edition, Random House, New York.

142

„a mechanical tool or implement, esp. one used for delicate Or precision work: surgical instruments”.

143

“a means by which something is effected or done; agency: an instrument of government”.

144

“1. something that is paid; an amount paid; compensation; recompense. 2. the act of paying”.

145

The Oxford English Dictionary prepared by J.A. Simpson and E.S.C. Weiner, Oxford University Press,

Oxford New York 2004.
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materialny utworzony lub używany w celu osiągnięcia mechanicznego lub innego
materialnego efektu; narzędzie mechaniczne (najczęściej przenośne, prostej
konstrukcji, używane lub obsługiwane ręcznie); narzędzie, przyrząd, broń 146”.
Podstawowe znaczenia pojęcia „payment” są natomiast następujące „1. Działanie lub
czynność

płacenia;

wynagrodzenie

osoby

za

pomocą

pieniądza

lub

jego

ekwiwalentu, przekazanie pieniędzy, itd., w zamian za inną korzyść (something) lub
zwolnienie z długu. 2. Suma pieniędzy (lub innych rzeczy) która jest płacona;
wynagrodzenie, płaca, cena. 3. Działanie lub czynność świadczenia osobie
jakiejkolwiek należności, która jej przysługuje lub też zwolnienie z zobowiązania 147”.
Na

podstawie

powyższych

definicji

językowych

można

ustalić

pewne

charakterystyczne cechy pojęć „instrument” oraz „płatniczy”. Cechy te będą istotne
podczas rozważań pojęcia instrumentów płatniczych w sensie prawnym. Będą to:
1) pojęcie „instrument” wskazuje, iż jest to „przedmiot”, który jest określony
celem, do którego służy, np. dokonywaniu zabiegów lekarskich, pomiarów
nawigacyjnych, prac mechanicznych. Podstawową cechą instrumentu nie jest
więc inkorporowanie w sobie określonej wartości, lecz na plan pierwszy
wysuwa się cel, któremu dany instrument ma służyć;
2) instrument może być zarówno przedmiotem materialnym jak i stanowić pewne
niematerialne „narzędzie”, „sposób działania” służące do osiągnięcia danego
celu;
3)

przymiotnik „płatniczy” odnosi się do

przedmiotu lub działania, które ma na

celu zwolnienie z zobowiązania lub przysporzenie korzyści; najczęściej jest
kojarzony z pieniądzem.

146

„1.a.That which is used by an agent in or for the performance on an action; a thing with or through which

something is done or effected; anything that serves or contributes to the accomplishment of a purpose or end; a
means. (…) 2.a.A material thing designed or used for the accomplishment of some mechanical or other physical
effect; a mechanical contrivance (usually one that is portable, of simple construction, and wielded or operated by
the hand); a tool, implement, weapon”.
147

„1. The action, or an act, of paying; the remuneration of a person with money or its equivalent; the giving of

money, etc. in return for something or in discharge of a debt. 2. A sum of money (or other thing) paid; pay,
wages; price. 3. The action, or an act, of rendering to a person anything due, deserved, or befitting, or of
discharging an obligation”.
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Uwzględniając powyższe, językowa definicja instrumentu płatniczego mogłaby
brzmieć następująco: instrument płatniczy może to być przedmiot materialny lub też
sposób działania, który ma na celu odniesienie skutku w postaci zwolnienia z
zobowiązania lub przysporzenia korzyści danej osoby.
Wskazana próba sformułowania definicji językowej instrumentów płatniczych
może stanowić
ekonomicznych

podstawę do ustalenia rozumienia tego pojęcia w naukach
oraz

w

naukach

prawnych.

Podkreślić

jednak

należy,

iż

sformułowana definicja stanowi jedynie podstawę dalszych rozważań, uwzględniając
iż w stosunku do interpretacji prawa Unii Europejskiej wykładnia językowo-logiczna
stanowi uzupełnienie innych metod wykładni.

2.2. Pojęcie instrumentów płatniczych w naukach
ekonomicznych
Istnieje pewna zbieżność pomiędzy definicją językową instrumentów płatniczych
a ich rozumieniem używanym w naukach ekonomicznych 148. Rozumienie to kładzie
bowiem nacisk na funkcjonalne znaczenie instrumentów płatniczych, jako służących
do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych149. Przy tym rozliczenia pieniężne mogą
być dokonywane zarówno gotówkowo jak i bezgotówkowo, za pomocą papierowych
lub elektronicznych nośników informacji.
Autorzy analizujący instytucję instrumentów płatniczych w naukach finansowych
z reguły nie podają bezpośrednio ich abstrakcyjnej definicji. Możliwe jest natomiast
ustalenie

zakresu

tego

pojęcia

poprzez

skonstruowanie

definicji

opisowej,

Przykładowo K. P. Łabenda zalicza do instrumentów płatniczych:

pieniądze

wskazującej desygnaty tego pojęcia.
(banknoty, monety); weksle; czeki (gotówkowe, rozrachunkowe, podróżnicze);
148

Pojęcie „nauki ekonomiczne”, jako jedna z dziedzin naukowych, obejmuje zgodnie z Uchwałą Centralnej

Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586 ze zm.) ekonomię, finanse,
nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo. Z kolei nauki prawne obejmują naukę o administracji, prawo i prawo
kanoniczne.
149

K.P. Łabęda, Instrumenty płatnicze, Biblioteka kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź 2006 r., s. 7.
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przekazy pieniężne; polecenie przelewu; polecenie zapłaty; karta płatnicza;
instrumenty pieniądza elektronicznego; bankowość elektroniczna; bankomaty;
sprzedaż na odległość (transakcje wykonywane za pośrednictwem Internetu lub
telefonu)150.
Z kolei J. Górka wskazuje, iż rozliczenia pieniężne są dokonywane w jednej z
trzech form pieniądza – gotówkowej, bezgotówkowej lub elektronicznej. Rozliczenia
te są dokonywane „w praktyce” instrumentem płatniczym, który jest nośnikiem bądź
kluczem do danej formy pieniądza. Autor ten wyróżnia instrumenty płatnicze w
szerokim znaczeniu oraz instrumenty płatnicze w znaczeniu wąskim – zgodnym z
Niebieską Księgą EBC oraz Czerwoną Księgą BIS151. Autor ten dokonuje podziału
instrumentów płatniczych w szerokim rozumieniu na gotówkowe i bezgotówkowe
instrumenty płatnicze:
 gotówkowe instrumenty płatnicze będą to banknoty i monety, przekaz
pieniężny, czek gotówkowy oraz wpłata gotówkowa na rachunek bankowy;
 bezgotówkowe instrumenty płatnicze będą to polecenie przelewu, polecenie
zapłaty, czek rozrachunkowy, karty płatnicze (debetowe, obciążeniowe,
kredytowe), pieniądz elektroniczny.
J. Górka podkreśla, cytując również innych autorów152, iż można również
wyróżnić instrumenty płatnicze sensu largo, które obok funkcji płatniczej pełnią
również inne funkcje, mianowicie: weksel, akredytywę dokumentową i finansową,
bankowe inkaso dokumentowe i finansowe, factoring, forfaiting, rozliczenie planowe,
okresowe kompensacyjne rozliczenie saldami.
Instrumenty płatnicze w wąskim znaczeniu, jak podaje J. Górka na podstawie
Niebieskiej Księgi (Blue Book) Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
150

153

oraz

K.P. Łabęda, Instrumenty płatnicze…, Autor bezpośrednio nie podaje definicji instrumentów płatniczych.

Jakie desygnaty należą wg autora do tego pojęcia można ustalać z treści publikacji.
151

J. Górka, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009,

s. 55 i n.
152

M. Górski, Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2007, str. 127; W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.),

Bankowość. Podręcznik akademicki, Warszawa, Poltext 2004, str. 332-333, Z. Krzyżkiewicz, Podręcznik do
nauki bankowości, Bibilioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999, rozdziały 10 i 15.
153

Niebieska Księga Europejskiego Banku Centralnego stanowi opis głównych systemów płatniczych i

systemów rozrachunku papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej. Wydanie z 2007 r. podzielone jest na
dwie części: tom pierwszy zawiera ogólny opis krajów z obszaru euro oraz poszczególne opisy każdego z tych
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Czerwonej Księgi (Red Book) Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)154,
byłyby to:
 polecenie przelewu (credit transfer);
 polecenie zapłaty (direct debit);
 czek (cheque);
 pieniądz elektroniczny (e-money);
 karty płatnicze (cards except e-money), w tym karty kredytowe, obciążeniowe i
debetowe).
Autor wskazuje, iż definicje te zostały zaczerpnięte z dyrektywy o usługach
płatniczych, której uchwalenie było warunkiem koniecznym ustanowienia Jednolitego
Obszaru Płatności w Euro (SEPA)155.
Podobnie

szerokie

pojęcie

instrumentów

płatniczych

jest

używana

w

obcojęzycznej literaturze z zakresu nauk ekonomicznych.
Przykładowo H.-J. Perse w publikacji datowanej na 2 czerwca 1992 r. rozróżnia
dwa rodzaje instrumentów płatniczych: instrumenty papierowe i instrumenty bez
postaci papierowej (elektroniczne)156. Do tych ostatnich zalicza:
 czeki realizowane bez użycia papieru;
 płatności za pomocą karty kredytowej;
 płatności realizowane w terminalach POS przy użyciu karty „charge”;
 polecenia przelewu realizowane bez użycia papieru;
 polecenia zapłaty.
D. Rambure i A. Nacamuli wskazują zaś, iż instrumenty płatnicze są uzgadniane
pomiędzy sprzedawcą i odbiorcą157. Instrumenty te są „surowym tworzywem”

krajów; tom drugi zawiera opis każdego z krajów nie należących do strefy euro. Dokumenty są dostępne na
stronach internetowych http://www.ecb.int, przeglądanych 3.04.2011.
154

Czerwona Księga Banku Rozrachunków Międzynarodowych zawiera zestawienie statystyk dotyczących

systemów płatności i systemów rozrachunku w poszczególnych krajach. Dokumenty są dostępne na stronach
internetowych http://www.bis.org, przeglądanych 3.04.2011.
155

Zob. wyjaśnienia odnośnie SEPA w rozdziale pierwszym.

156

H.-J. Perse, The Development of Payment instruments in Germany, Financial Policy and System Division

Country Economics Department The World Bank, Technical Papers in Finance No. 2, June 1992, str. 22.
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systemów płatności. Rozwijają się one w odpowiedzi na wymagania prostoty
używania, redukcji kosztów, bezpieczeństwa i większej ilości informacji, jak również
wskutek rozwoju technologicznego.
Do instrumentów płatniczych zaliczają:
- gotówkę;
- czeki;
- polecenie przelewu;
- polecenie zapłaty;
- karty płatnicze (cards).
Bezpośrednio na stronach internetowych Europejskiego Banku Centralnego jako
„najczęściej używane instrumenty płatnicze” są wymieniane polecenia przelewu,
polecenia zapłaty, karty, czeki oraz pieniądz elektroniczny158.
Jak to widać w przedstawionych przykładach, jako instrumenty płatnicze są
nazywane

różnorakie

rozwiązania

techniczno-prawne,

których

celem

jest

przeprowadzenie pomiędzy stronami rozliczenia pieniężnego. Rozliczenie to ma na
celu zaciągnięcia zobowiązania lub zwolnienia ze zobowiązania i wywiera z reguły
skutek pomiędzy dwoma stronami, np. kupującym i sprzedawcą. Warto jednakże
zauważyć iż celem i swoistą „racją bytu” instrumentu płatniczego w znaczeniu
używanym w naukach ekonomicznych jest funkcja umożliwiająca dokonanie
rozliczenia pomiędzy stronami. Poza sferą zainteresowania pozostaje natomiast
„stosunek podstawowy” będący przyczyną wykorzystania danego instrumentu. W
zależności od szerokiego lub też wąskiego rozumienia tego pojęcia, za instrumenty
płatnicze są uważane rozmaite formy rozliczeń takie jak polecenie przelewu,
polecenie zapłaty, czek, pieniądz elektroniczny, karty płatnicze i weksel (ujęcie
wąskie) lub też także inne formy rozliczeń, w rodzaju weksla, akredytywy
dokumentowej i finansowej, bankowego inkasa dokumentowego i finansowego,
factoringu, forfaitingu, rozliczeń planowych oraz okresowych kompensacyjnych
rozliczeń saldami (ujęcie szerokie).

157

D. Rambure, A. Nacamuli, Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, Palgrave Macmillan

2008, s. 23 i n.
158

http://www.ecb.eu/paym/market/payinfr/instr/html/index.en.html, przeglądana 28.06.2010 r.
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Zakres pojęcia instrumenty płatnicze używany w naukach ekonomicznych ma
swoje uzasadnienie przede wszystkim w celach, do jakich jest wykorzystywana w
tych naukach. Są to m. in. cele statystyczne, odnoszące się do efektywności
kosztowej, tłumaczące określone zachowania konsumentów, jednostek administracji
publicznej oraz przedsiębiorstw w kontekście używania tych instrumentów.
Rozumienie pojęcia instrumentów płatniczych używane w naukach ekonomicznych
jest zbliżone do uprzednio skonstruowanego językowego pojęcia instrumentów
płatniczych. Definicja językowa wskazuje bowiem na takie pojmowanie instrumentów
płatniczych, które oznacza sposób działania mający na celu zwolnienie ze
zobowiązania lub przysporzenie korzyści. Niezależnie od okoliczności, iż instrumenty
płatnicze w rozumieniu ekonomicznym dotyczą jedynie sposobu dokonywania
płatności, nie zaś stosunków prawnych leżących u podstaw dokonywania tych
płatności, ostatecznym efektem ich użycia jest właśnie zwolnienie z zobowiązania lub
też przysporzenie korzyści. Nie ma natomiast odzwierciedlenia aspekt definicji
językowej, który wskazuje na rozumienie „instrumentów płatniczych” jako „narzędzi”
w znaczeniu przedmiotów materialnych.

2.3. Prawne pojęcie instrumentów płatniczych
Z punktu widzenia wywierania skutków prawnych, czyli w efekcie do powstania,
zmiany lub ustania określonych praw i obowiązków podmiotów prawa, decydujące
znaczenie ma jednakże pojęcie instrumentów płatniczych używane w sensie
prawnym. Pojęcie to w znacznej mierze odbiega od ujęcia ekonomicznego. Budzi
ono ponadto wątpliwości interpretacyjne, co będzie przedmiotem kolejnych
rozważań.
Definicja „instrumentów płatniczych” została wprowadzona do systemu prawa
polskiego przez ustawę o usługach płatniczych, która z kolei stanowi implementację
dyrektywy o usługach płatniczych159. Samo pojęcie instrumentów płatniczych było
159

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług

płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i
2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. WE L 319 z 5.12.2007 r., sprostowany w Dz. Urz. WE
L 187/5 z 18.07.2009 r.).
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wprowadzone do prawa polskiego znacznie wcześniej, w art. 4 pkt. 7 lit. f) prawa
bankowego z 1997 r. Ponadto istnieje pojęcie i definicja elektronicznych
instrumentów płatniczych, wprowadzona ustawą o elektronicznych instrumentach
płatniczych160.

2.3.1. Instrumenty płatnicze w prawie polskim
Wyrażenie „instrumenty płatnicze” pojawiło się w art. 4 pkt 7 f) prawa bankowego
z 1997 r. na mocy nowelizacji dokonanej ustawą o zmianie ustawy - Prawo bankowe
oraz o zmianie innych ustaw z dnia 23 sierpnia 2001 r161. Zmianie tej towarzyszyło
również wprowadzenie definicji pieniądza elektronicznego.
Wyrażenie „instrumenty płatnicze” nie zostało jednak zdefiniowane. „Emitowanie
instrumentów płatniczych i administrowanie nimi” zostało wskazane jako jeden z
rodzajów działalności instytucji finansowej. W konsekwencji wskazany zabieg
legislacyjny nie przyczynił się do wyjaśnienia i ustalenia definicji oraz desygnatów
użytego pojęcia.
Warto również wskazać, iż definicja instytucji finansowej, która zawierała nazwę
„instrumenty płatnicze”, wprowadzona została w wyniku dostosowania prawa
bankowego do postanowień dyrektywy 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r.
odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje
kredytowe (zob. szerzej na temat nowelizacji prawa bankowego wprowadzającej tą
definicję w rozdziale pierwszym pracy). Tłumaczenie polskie załącznika I do tej
dyrektywy, jako rodzaj działalności instytucji płatniczej wskazuje „Emisję i
administrowanie środkami płatności (np. kartami kredytowymi, czekami podróżnymi,
czekami bankierskimi). Również wersja anglojęzyczna dyrektywy stanowi o środkach
płatności (means of payment) a nie o instrumentach płatniczych (payment
instruments)162.
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Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169 poz. 1385 ze

zm.).
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Dz. U. Nr 111, poz. 1195.
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“Issuing and administering means of payment (e.g. credit cards, travellers' cheques and bankers' drafts)”.
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Mimo

tego,

iż

użyte

wyrażenie

„instrumenty

płatnicze”

odpowiada

ekonomicznemu rozumieniu tego pojęcia (jako sposobów dokonywania płatności),
zawiera ono już pewne elementy charakterystyczne dla definicji prawnej tego pojęcia.
Mianowicie ustawa (za dyrektywą) jako rodzaj działalności instytucji finansowej
wskazuje „emitowanie” i „administrowanie” instrumentami płatniczymi.
Używanie wyrażeń „emitowanie” czy „administrowanie” nie wydaje się w
odniesieniu do sposobów dokonywania płatności (np. polecenia przelewu czy
polecenia zapłaty) odpowiednie. Regulacja ta daje już więc pewne wskazówki do
zawężenia pojęcia „instrumenty płatnicze” do elementów sposobów dokonywania
płatności, które mogą być emitowane i administrowane. Tak rozumiane pojęcie
instrumentów płatniczych ma elementy zbieżne z definicją prawną zawartą w ustawie
o usługach płatniczych, omawianym w dalszej części pracy.
W prawie polskim funkcjonuje

także pojęcie elektronicznych instrumentów

płatniczych. Zostało ono wprowadzone poprzez art. 2 pkt 4 ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych. Jak to wskazano w rozdziale pierwszym, jednym z
głównych celów uchwalenia tej ustawy było dostosowanie polskich regulacji
prawnych do regulacji, które obowiązywały w tym zakresie w Unii Europejskiej. W
tym celu ustawa ta opiera się na regulacjach obowiązujących w zakresie płatności w
Unii Europejskiej163. Do regulacji tych w szczególności należało Zalecenie Komisji
Europejskiej nr 97/489/WE z dnia 30 lipca 1997 r. dotyczącego transakcji z użyciem
elektronicznych instrumentów płatniczych, zwłaszcza między posiadaczem i
wydawcą. Zalecenie to, w pkt 3 preambuły oraz w art. 2, zawierało definicję
elektronicznych instrumentów płatniczych. Jako elektroniczne instrumenty płatnicze
Zalecenie uważa m. in. instrumenty umożliwiające zdalny dostęp do rachunku
klienta, w szczególności karty płatnicze oraz „stosowanie bankowości telefonicznej i
domowej”.
Transakcje dokonywane przy pomocy karty płatniczej miały obejmować zarówno
płatności elektroniczne jak i nie elektroniczne przy użyciu karty płatniczej, łącznie z
operacjami wymagającymi podpisu i sporządzenia pokwitowania. Elektroniczne
instrumenty płatnicze, zgodnie z zaleceniem, to również ponownie ładowalne
instrumenty pieniądza elektronicznego w formie kart z zapamiętaną wartością oraz
elektroniczne żetony zapamiętane w pamięci komputera sieciowego. Jako definicję
163

Akty te zostały wskazane w rozdziale pierwszym.
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elektronicznego instrumentu płatniczego zalecenie podaje instrument umożliwiający
swojemu posiadaczowi realizowanie transakcji przelewów oraz wypłacania gotówki.
Zalecenie wprowadza podział na instrumenty pieniądza elektronicznego oraz
instrumenty płatnicze o zdalnym dostępie. Te ostatnie oznaczają instrumenty
umożliwiające posiadaczowi dostęp do środków pieniężnych utrzymywanych na jego
rachunku w instytucji, przez co możliwa jest realizacja płatności na rzecz beneficjenta
i zwykle wymagany jest kod identyfikacji osobistej i/lub jakikolwiek inny podobny
dowód tożsamości. Ma to dotyczyć szczególnie kart płatniczych oraz aplikacji
bankowości telefonicznej i domowej.
Przykładem

ustalenia

desygnatów

pojęcia

elektronicznych

instrumentów

płatniczych jest podział zawarty w przytaczanym już studium implementacji
zalecenia164. Zgodnie z tym podziałem, podającym również definicje poszczególnych
elektronicznych instrumentów płatniczych, do tych instrumentów należą:
 karta debetowa (debit card): instrument płatniczy umożliwiający płatność za
pomocą zwykłego obciążenia rachunku online;
 karta z odroczonym terminem płatności (deferred debit card): instrument
płatniczy który umożliwia dokonanie płatności poprzez odroczone obciążenie
rachunku, czyli rachunek jest obciążany po upływie określonego czasu
wskazanego w umowie między stronami;
 karta kredytowa (credit card): instrument płatniczy który umożliwia dokonywanie
zakupów na podstawie kredytu. Umożliwia posiadaczowi dokonywanie zakupów
u każdego sprzedawcy przyjmujący zapłatę kartą oraz zwrot całości zapłaconej
kwoty wydawcy karty w czasie i przez określony czas wskazany w umowie;
 “company card”: instrument płatniczy który umożliwia klientowi zakup
określonych produktów (jak np. paliwo) lub dokonywanie zakupów w
określonych miejscach (takich jak supermarkety należące do tej samej grupy).
Ten instrument działa co do zasady w systemie odroczonych płatności (deffered
debit scheme);
 bankowość telefoniczna (phone banking): usługa która umożliwia klientowi
użycie telefonu w celu przeprowadzenia rozmaitych operacji bankowych.
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Study on the implementation of Recommendation 97/489 concerning transactions carried out by electronic

payment instruments and in particular the relationship between holder and issuer, Call for Tender XV/99/01/C,
Final Report, 17 April 2001 (Study 97/489), str. 22 i n.
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Obejmuje ona możliwość dokonywania płatności poprzez dokonywanie
polecenia przelewu z rachunku bankowego.
 bankowość domowa (home banking): usługa, która umożliwia klientowi
dokonywanie różnych operacji bankowych (włączając płatności w drodze
polecenia przelewu) używając komputera domowego połączonego z bankiem
„point to point” używając łącza telefonicznego bez pośrednictwa sieci
internetowej;
 bankowość internetowa (Internet banking): usługa która umożliwia klientowi
dokonywanie różnorakich operacji bankowych (włączając płatności w drodze
polecenia

przelewu)

przy

użyciu

komputera

za

pośrednictwem

sieci

internetowej.
 instrument pieniądza elektronicznego (electronic money instrument): instrument
płatniczy ponownego ładowania (reloadable payment instrument) który
umożliwia przechowywanie wartości pieniężnych i z którego jest pobierana
określona kwota w każdym przypadku dokonywania płatności. Funkcja
ponownego ładowania umożliwia ponowne ładowanie instrumentu nowymi
jednostkami pieniężnymi w dowolnym czasie;
 token elektroniczny (electronic token): wartość pieniężna przechowywana w
pamięci komputera, która umożliwia dokonywanie płatności w środowisku
cyfrowym, takim jak Internet.
W powyższym zestawieniu uwagę zwraca fakt, iż pomimo zaprezentowania
wskazanych

form

dokonywania

zapłaty

jako

elektronicznych

instrumentów

płatniczych, wyrażenie instrument płatniczy („payment instrument”) jest używany
jedynie w odniesieniu do kart płatniczych oraz pieniądza elektronicznego. W
omawianym zaleceniu można więc zaobserwować już tendencję do rozróżnienia
ekonomicznego i prawnego rozumienia tego pojęcia.
Przy

uwzględnieniu

wyżej

wskazanych

postanowień

zalecenia

Komisji

Europejskiej nr 97/489/WE, została skonstruowana definicja elektronicznych
instrumentów płatniczych umieszczona w art. 2 ust. 4 ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych. Zgodnie z tą definicją legalną elektroniczny instrument
płatniczy to „każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych
na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu
informatycznych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza
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niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument
pieniądza elektronicznego”. Powyższa definicja expressis verbis jako elektroniczny
instrument

płatniczy

wymieniała

kartę

płatniczą

oraz

instrument

pieniądza

elektronicznego.
Przedstawiona definicja wzbudziła wątpliwość w nauce prawa, odnoszącą się do
zagadnienia czy definicja elektronicznego instrumentu płatniczego obejmuje swym
zakresem również tzw. usługi bankowości elektronicznej.
Na

objęcie

usług

bankowości

elektronicznej

pojęciem

elektronicznego

instrumentu płatniczego wydaje się wskazywać fakt, iż ustawa o elektronicznych
instrumentach płatniczych została uchwalona w celu implementacji prawa Unii
Europejskiej, w szczególności wspomnianego Zalecenia Komisji Europejskiej nr
97/489/WE. W prawie Unii Europejskiej zaś bankowość elektroniczna jest traktowana
jako jeden z rodzajów elektronicznych instrumentów płatniczych 165. Projekt ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych wskazuje, iż celem regulacji jest
rozciągnięcie ochrony, która przysługuje posiadaczom „innych elektronicznych
instrumentów płatniczych” również na podmioty korzystające z usług bankowości
elektronicznej. Stwierdzenie to nie przesądza, że usługi bankowości elektronicznej są
objęte pojęciem elektronicznych instrumentów płatniczych. Może być bowiem
rozumiane jako zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej innej (od elektronicznych
instrumentów płatniczych) instytucji prawnej, jaką stanowią usługi bankowości
elektronicznej. Takie zapewnienie ochrony prawnej nie wymaga bezwzględnie
uznania usług bankowości elektronicznej za elektroniczny instrument płatniczy. Stąd
też w nauce prawa pojawiły się rozmaite poglądy odnoszące się do tej kwestii.
Przykładowo

J. Masiota, za elektroniczne instrumenty płatnicze uważa

„narzędzia płatnicze pozwalające ich posiadaczowi na korzystanie z rachunku
bankowego na odległość”. Pomimo iż uznaje zgodność definicji zawartej w ustawie o
elektronicznych instrumentach płatniczych z definicją zawartą w Zaleceniu Komisji
Europejskiej nr 97/489/WE, wyróżnia jedynie ich dwie kategorie – kartę płatniczą
oraz instrumenty pieniądza elektronicznego166. Podobnego zdania wydaje się być

165

Uzasadnienie do projektu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk sejmowy nr 269), str. 7

„Usługi bankowości elektronicznej”.
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J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003,

str.19-20.
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B. Świecka, która jako elektroniczny instrument płatniczy uznaje kartę płatniczą oraz
pieniądz elektroniczny167.
Za uznaniem usług bankowości elektronicznej za elektroniczne instrumenty
płatnicze wydaje się optować, choć z ostrożnością, A. Adamek168. Podobnego zdania
jest X. Konarski, który do instrumentów płatniczych o zdalnym dostępie zalicza karty
płatnicze

oraz

instrumenty

związane

ze

świadczeniem

usług

bankowości

elektronicznej (np. internetbanking czy telephonbanking)169. W. Szmydt uważa, iż
elektroniczne instrumenty płatnicze są to 1) Karty płatnicze, 2) usługi elektroniczne
związane

z

obsługą

rachunku

bankowego

oraz

3)

instrumenty

pieniądza

elektronicznego – w ramach których rozróżnia się zarówno karty elektroniczne
zasilane do określonej wartości (tzw. elektroniczne portmonetki) jak i dysk twardy
komputera170. Z kolei Z. Woźniak za elektroniczny instrument płatniczy uważa
„możliwość

składania

elektronicznych

dyspozycji

środków

polecenia

komunikacji”.

Taka

przelewu

z

wykorzystaniem

możliwość

zapewnia

bowiem

posiadaczowi dostęp do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający
posiadaczowi przeprowadzanie rozliczeń, co odpowiada pojęciu elektronicznego
instrumentu płatniczego171.
Jak było to wskazane w rozdziale pierwszym przewidywane jest dwustopniowe
uchylenie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych – po pierwsze
(częściowo) w ustawie o usługach płatniczych transponującej głównie dyrektywę o
usługach płatniczych, - po drugie (całkowicie) w drodze nowelizacji ustawy o
usługach płatniczych transponującej drugą dyrektywę o pieniądzu elektronicznym.
Wskazać jednak należy, iż ustawa o usługach płatniczych pozostawiła w mocy
definicję elektronicznych instrumentów płatniczych 172. Nawet jednakże w przypadku
pozostawienia tej definicji w mocy wydaje się, iż uchylenie rozdziału 4 ustawy o
elektronicznych

instrumentach

płatniczych

regulującego

usługi

bankowości

167

B. Świecka, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Wydanie II, Warszawa 2010.
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A. Adamek, Komentarz do ustawy z dnia 12 września 2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych,

LEX/El. 2003, komentarz do art. 2 i art. 29.
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X. Konarski, Internet i prawo w praktyce, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, 2002, str. 87.
W. Szmydt, Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, ARTPRESS Studio Grafiki

Komputerowej sp. j., 2004, str. 16.
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Z. Woźniak, Polecenie przelewu w bankowości elektronicznej, Prawo mediów elektronicznych 3/2005.

172

Art. 163 ustawy.
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elektronicznej, ustawodawca dostarczy argumentu przeciwko uznaniu tych usług za
elektroniczny instrument płatniczy. Zwrócić jednak uwagę trzeba także na
okoliczność, iż – jak to była mowa w rozdziale I – intencja pozostawienia
postanowień ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych w mocy wynikała
m. in. z chęci dalszego stosowania przepisów wprowadzających normy zalecenia
97/489/WE. Normy te zaś, jako elektroniczny instrument płatniczy wskazywały usługi
bankowości elektronicznej.
Czasowe pozostawienie w mocy obu definicji oraz części regulacji ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych będzie miało jednak taki skutek, iż w celu
ustalenia obowiązujących norm w zakresie instrumentów płatniczych, podmioty
stosujące ustawę będą zmuszone do każdorazowego ustalania, czy dany stosunek
prawny będzie musiał być oceniany zarówno na podstawie ustawy o usługach
płatniczych jak i ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Prawna definicja instrumentów płatniczych została wprowadzona do polskiego
systemu prawnego poprzez transpozycję dyrektywy o usługach płatniczych. Zgodnie
z

ustawą

o

usługach

płatniczych,

„instrument

płatniczy

oznacza

każde

zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika usług płatniczych
i dostawcę usług płatniczych zbiór procedur, z których korzysta użytkownik usług
płatniczych w celu zainicjowania zlecenia płatniczego”
Definicja ta odpowiada swojemu brzmieniu art. 4 pkt 23 dyrektywy o usługach
płatniczych, który zgodnie z zasadą wysokiej harmonizacji ma być w ustawie
transponowany w całości (co oczywiście nie oznacza obowiązku literalnego
„przepisania” brzmienia przepisów dyrektywy do przepisów ustawy).
Poddając przytoczoną definicję wykładni językowej, na podstawie samej tej
definicji, za instrument płatniczy będziemy uważali:
1) przedmioty materialne (urządzenie) oraz
2) zbiory procedur.
Warunkiem uznania za instrument płatniczy jest ich:
1) zindywidualizowanie i uzgodnienie przez dostawcę i użytkownika usług
płatniczych;
2) przeznaczenie do wykorzystania przez użytkownika usług płatniczych w celu
zainicjowania zlecenia płatniczego.
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W świetle powyższego raczej nie budzi wątpliwości, iż w zakres pojęcia
instrumentów płatniczych wchodzą przedmioty materialne takie jak karta płatnicza i
instrument pieniądza elektronicznego w postaci karty (lub innego urządzenia
materialnego), na której zapisane są wartości pieniężne. Takie rozumienie
instrumentów płatniczych jest zgodne z ich definicją językową, która za „instrument”
uważa przede wszystkim przedmioty materialne. Karta płatnicza i instrument
pieniądza elektronicznego są ponadto uznawane za instrumenty płatnicze w naukach
ekonomicznych. Stanowią elektroniczne instrumenty płatnicze zgodnie z ustawą o
elektronicznych instrumentach płatniczych. Ustawa wymaga, aby urządzenia te były
zindywidualizowane.
Wątpliwości może jednakże budzić ustalenie zakresu pojęcia instrumentów
płatniczych w odniesieniu do zbioru procedur. Ustalenie zakresu tego pojęcia jest
szczególnie trudne, ponieważ każdy, z wyjątkiem może najprostszych, sposobów
płatności, wykorzystuje do dokonania płatności określony szereg czynności. Szereg
tych czynności może być nazwany w zależności od stopnia skomplikowania –
procedurą lub też zbiorem procedur.
Do uznania, iż dany zbiór procedur stanowi instrument płatniczy ustawa wymaga
jednakże ponadto istnienia innych przesłanek. Zbiory procedur powinny być
uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług płatniczych 173. W praktyce
uzgodnienie takie następować będzie na podstawie ramowej umowy o świadczenie
usług płatniczych, która zastąpi umowę o elektroniczny instrument płatniczy 174.
Kolejnym elementem, który powinien być spełniony, jest przeznaczenie zbioru
procedur do zainicjowania zlecenia płatniczego. Ta funkcja jest podstawowym
warunkiem decydującym o uznaniu danego zbioru procedur za instrument płatniczy.
Rozumienie pojęcia instrumentów płatniczych jako procedur, których celem jest
zainicjowanie zlecenia płatniczego, a więc w efekcie – dokonanie płatności, jest
zgodne z językowym rozumieniem instrumentów płatniczych. W szczególności
dotyczy to okoliczności, iż procedury nie mają postaci materialnej, a ponadto ich
podstawowym celem jest uzyskanie efektu w postaci dokonania płatności.
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Pojęcia dostawcy i użytkownika usług płatniczych, jak również inne pojęcia używane w dyrektywie o

usługach płatniczych zostaną wyjaśnione w rozdziale trzecim pracy.
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Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych będzie regulować wyłącznie umowę o instrument

pieniądza elektronicznego – zob. art. 163 ustawy o usługach płatniczych.
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Uwzględniając powyższą definicję, oceniając ją czysto w kontekście językowym,
łatwo można zauważyć różnicę pomiędzy prawnym i ekonomicznym rozumieniem
instrumentów płatniczych. W naukach ekonomicznych za instrumenty płatnicze, jak
to zostało wskazane w poprzednich punktach, są uważane poszczególne sposoby
dokonywania rozliczeń pieniężnych, czy to w postaci gotówkowej, czy to w postaci
bezgotówkowej. W sensie prawnym natomiast za instrument płatniczy można
uważać jedynie pewien element rozmaitych sposobów dokonywania rozliczeń
pieniężnych, do których stosowana będzie ustawa o usługach płatniczych. Element
ten będzie uzgadniany pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług płatniczych oraz
będzie służył zainicjowaniu zlecenia płatniczego.
W odniesieniu do dyrektywy o usługach płatniczych, uwagę zwraca różnica
pomiędzy określeniem instrumentów płatniczych w projekcie dyrektywy oraz w jej
ostatecznie uchwalonej wersji.
W projekcie dyrektywy o usługach płatniczych 175, na określenie późniejszych
„instrumentów płatniczych” początkowo została użyta nazwa „instrumenty weryfikacji
płatności”. Proponowana pierwotnie definicja różniła się od definicji ostatecznie
uchwalonej. Stanowiła ona bowiem, iż „instrument weryfikacji płatności” oznacza
każde zindywidualizowane urządzenie/wszelkie zindywidualizowane urządzenia i/lub
zbiór procedur, z których korzysta użytkownik usług płatniczych, tak aby dostawca
usług płatniczych był w stanie dokonać autoryzacji (prawidłowe tłumaczenie –
uwierzytelnienia) zlecenia płatniczego. W przypadku gdy dostawca usług płatniczych
nie dostarczy takiego instrumentu, dostawca usług płatniczych i użytkownik usług
płatniczych mogą uzgodnić inny rodzaj instrumentu autoryzacji (prawidłowe
tłumaczenie – uwierzytelnienia) zleceń płatniczych, który oprócz tego może służyć do
innych celów”.
Komisja Europejska wyjaśniała176, iż w pierwotnym projekcie dyrektywy definicja
instrumentów płatniczych miała obejmować wyłącznie „instrumenty służące do

175

Wniosek - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku

wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE (przedstawiony przez Komisję) z
dnia 1.12.2005 r., KOM(2005) 603 wersja ostateczna, 2005/0245 (COD), dostępny na stronach eurlex.europa.eu, przeglądanych 2.04.2011.
176

Zob. European Banking Industry, PSD Expert Group, Guidance for the implementation of the Payment

Services Directive, Version 1.0

– August 2009, str 12, dostępny na stronach internetowych:
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weryfikacji płatności”. Taka definicja obejmowałaby przedmioty materialne, takie jak
karty lub karty SIM i zbiory procedur, takie jak kody PIN, TAN177, digipass178,
login/hasło, itd. Przedmioty te mogą być użyte przez użytkownika do wydania
instrukcji dostawcy usług płatniczych w celu wykonania transakcji płatniczej. Ta
definicja

powinna

być

rozpatrywana

łącznie

z

definicją

„autoryzacji”

oraz

„indywidualnego zabezpieczenia”. Tak więc instrument płatniczy jest używany do
zainicjowania transakcji płatniczej, której wykonanie stanowi część usługi płatniczej
(polecenia zapłaty, transakcji kartą płatniczą, polecenia przelewu, itp.). Jeśli
transakcja płatnicza jest inicjowana w postaci papierowej, kartki papieru nie uważa
się za instrument płatniczy. Fakt, iż w pierwotnej wersji dyrektywy instrument
płatniczy był nazwany instrumentem weryfikacji płatności, powinien służyć zdaniem
Komisji odpowiedniemu, odpowiadającemu okolicznościom i relatywnie wąskiemu
rozumieniu tego pojęcia.
Pewnych wskazówek co do wykładni mogą dostarczyć również odpowiedzi
Komisji Europejskiej na pytania dotyczące stosowania dyrektywy o usługach
płatniczych179. Odpowiedzi te (podobnie jak uprzednio wskazane wyjaśnienia)
oczywiście

nie

stanowią

w żaden

sposób

rodzaju

wykładni

autentycznej.

Przedstawiają one jedynie jej interpretację.
Zgodnie z wyjaśnieniem Komisji, definicja instrumentów płatniczych obejmuje
przedmioty materialne (takie jak karty lub telefony komórkowe) lub zbiór procedur

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/Brochure-%2024-08-09-PSD-Web.pdf,

przeglądanych

2.04.2011.
177

Kod TAN (Transaction Authentication Number) jest rodzajem jednorazowego hasła, umożliwiającego

autoryzację transakcji płatniczych. Mogą to być przykładowo tzw. listy haseł jednorazowych otrzymywanych w
postaci papierowej lub też kody otrzymywane za pośrednictwem SMS.
178

Digipass jest rodzajem mechanizmu zabezpieczającego, które umożliwia dostęp i autoryzację usług

bankowych przez Internet, przy użyciu PIN. Charakteryzuje się wysokim stopniem zabezpieczenia. Może mieć
postać urządzenia materialnego lub też programu komputerowego. Inna nazwa używana na określenie digipass
to token.
179

European Commission, Your questions on PSD – Payment Service Directive, Questions and answers,

dostępne

w

j.

angielskim

na

stronie

internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/transposition_en.htm, przeglądanej 2.04.2011. Zgodnie
z umieszczoną w dokumencie informacją, wskazane odpowiedzi Komisji nie formalnego statusu komunikatu
Komisji i nie wiążą Komisji jako instytucji. Podjęto natomiast starania, żeby reprezentowały one stanowisko
służb Komisji.
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(takich jak kody PIN, TAN, digipass, login /hasło itp.), które użytkownik usług
płatniczych używa do wydania instrukcji dostawcy usług płatniczych, w celu zlecenia
wykonania transakcji płatniczej. Jeżeli transakcja jest inicjowana na papierze, sama
kartka papieru (the paper slip itself) nie może być uważana za instrument
płatniczy180. Jeżeli wskazane zbiory procedur są używane w rozwiązaniach
używanych w bankowości internetowej, mogą one również być objęte definicją
instrumentów płatniczych181. Natomiast w odniesieniu do transakcji inicjowanych na
papierze, ani sama kartka papieru ani zbiór procedur użytych do zainicjowania
transakcji płatniczych nie mogą być uważane za instrumenty płatnicze182.
W szczególności interesujący jest pogląd Komisji dotyczący braku uznania
dokumentów w postaci papierowej oraz zbioru procedur, w przypadku transakcji
inicjowanych na papierze, za instrument płatniczy. Wniosek taki nie wynika bowiem
bezpośrednio ze sformułowania tej definicji w dyrektywie o usługach płatniczych, zaś
Komisja nie podaje uzasadnienia dla swojego poglądu.
Wydaje się, iż konsekwentne użycie nazwy „instrument weryfikacji płatności”
również w uchwalonej dyrektywie byłoby poprawniejsze ze względów językowych i
umożliwiłoby

łatwiejsze

odróżnienie

instrumentów

weryfikacji

płatności

od

instrumentów płatniczych rozumianych w sposób ekonomiczny.
Próby doprecyzowania/ustalenia zakresu pojęcia instrumentów płatniczych
podejmowane były także przez rozmaite organy państw członkowskich UE w
procesie implementacji dyrektywy.
Z powyższych rozważań wynika, iż, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. zbiorów
procedur, zakres pojęcia instrumentów płatniczych i ustalenie desygnatów tego
pojęcia może budzić wątpliwości. Pewnych wskazówek co do rozumienia tego
pojęcia mogą dostarczyć opinie dotyczące sformułowania definicji instrumentów
płatniczych w dyrektywie o usługach płatniczych, jak również sposób jej
wprowadzenia do systemów prawnych niektórych państw. Przedstawienie tych opinii
i przykładowych sposobów wdrożenia będzie tematem kolejnej części pracy.

180

European Commission, Your questions…, Question no 34.

181

European Commission, Your questions…, Question no 143.

182

European Commission, Your questions…, Question no 322.
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2.3.2. Transpozycja do prawa brytyjskiego
W Wielkiej Brytanii dyrektywa o usługach płatniczych została transponowana
poprzez The Payment Services Regulations 2009183. Zgodnie z tym aktem (part 1 –
Introductory provisions, point 2 – Interpretation), instrument płatniczy oznacza każde
a) zindywidualizowane urządzenie, albo b) zindywidualizowany zbiór procedur
uzgodnione

pomiędzy

użytkownikiem

usług

płatniczych

a

dostawcą

usług

płatniczych, używane przez użytkownika usług płatniczych do zainicjowania zlecenia
płatniczego184.
Transpozycja brytyjska odpowiada w zasadzie literalnemu brzmieniu dyrektywy o
usługach płatniczych. Różnicą jest, iż w cytowanym akcie przymiotnik „personalised”
(zindywidualizowany), został użyty zarówno przy rzeczowniku „device” (urządzenie)
jak i rzeczowniku „set of procedures” (zbiór procedur). Zabieg ten miał
prawdopodobnie na celu doprecyzowanie, iż wymóg „spersonalizowania” odnosi się
do obu rodzajów instrumentów płatniczych, co może nie być oczywiste w przypadku
literalnego brzmienia dyrektywy.
W dokumencie zatytułowanym Perimeter Guidance (Payment Services Scope)
Instrument185, Financial Services Authority, wskazała iż przykładem wydawców
instrumentów płatniczych rozumianych jako przedmioty materialne mogą być
wydawcy kart kredytowych i debetowych, jak również wydawcy pieniądza
elektronicznego. Ponadto jako wydawanie instrumentów płatniczych może być
również

rozumiane

umożliwianie

dokonania

zapłaty

za

pomocą

połączeń

telefonicznych przy użyciu hasła (arrangements by way of telephone call with
password) lub też instrukcje online, za pomocą których może być zainicjowane
zlecenie płatnicze, w zależności od charakteru świadczonej usługi. Natomiast w
zasadzie nie będzie stanowić wydawania instrumentów płatniczych samo tylko
183

Statutory Instruments 2009, No 209.

184

“payment instrument” means any (a) personalised device; or (b) personalised set of procedures

agreed between the payment service user and the payment service provider, used by the payment
service user in order to initiate a payment order.
185

Wskazany dokument stanowi rodzaj wytycznych dla podmiotów podlegających zakresowi zastosowania

rozporządzenia w sprawie usług płatniczych i jest zawarty w dokumencie pod tytułem: Consultation Paper,
08/16, Quarterly Consultation no. 18, z października 2008 r., załącznik 8 str. 15, dostępny na stronach
internetowych http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp08_16.pdf, przeglądanych 2.04.2011.
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wystawianie poleceń zapłaty w celu uzyskania zapłaty za dostarczane towary i usługi
dla klientów.
Inna instytucja która zajmuje się kwestią płatności na rynku brytyjskim –
Payments Council, w celu interpretacji pojęcia instrumentów płatniczych odsyła do
wypowiedzi Komisji Europejskiej dotyczących tej interpretacji, jak również do
wskazówek Financial Services Authority (poglądy wskazane powyżej)186.

2.3.3. Transpozycja do prawa austriackiego
W Austrii dyrektywa o usługach płatniczych została implementowana poprzez
wprowadzenie nowej ustawy pod nazwą Bundesgesetz über die Erbringung von
Zahlungsdiensten (Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG) oraz zmiany szeregu ustaw
obowiązujących187.
Definicja instrumentów płatniczych została umieszczona w części dotyczącej
definicji (Begriffsbestimmungen), w § 3 Pkt. 21. Paragraf ten brzmi: Instrument
płatniczy: każde zindywidualizowane urządzenie lub każda zindywidualizowana
procedura, które lub która została uzgodniona pomiędzy użytkownikiem usługi
płatniczej oraz dostawcą usługi płatniczej, które albo która może być użyta przez
użytkownika usług płatniczych do złożenia zlecenia płatniczego188. Definicja ta w
zasadzie odpowiada językowo definicji zamieszczonej w niemieckojęzycznej wersji
dyrektywy o usługach płatniczych. Ustawodawca austriacki dokonując transpozycji
nie podjął więc próby dookreślenia tej definicji.
186

Payments Council, Payment Services Regulations, Industry Best Practice Guidance on Selected Issues,

October

2009,

str.14,

dostępne

na

stronach

internetowych

www.paymentscouncil.org.uk/.../payments_council_psrs_guidance_oct_09.pdf, przeglądanych 2.04.2011.
187

Pełna nazwa ustawy wdrażającej dyrektywę o usługach płatniczych brzmi: Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG

sowie

Änderung

des

Bankwesengesetzes,

des

Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes,

des

Konsumentenschutzgesetzes, des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes, des Versicherungsaufsichtsgesetzes
und des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 sowie Aufhebung des Überweisungsgesetzes (NR: GP XXIV RV 207
AB 213 S. 27. BR: AB 8117 S. 772.), opublikowana w Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Jahrgang
2009, Ausgegeben am 15. Juli 2009, pkt. 66. Artykuł drugi tej ustawy stanowi właśnie austriacka ustawa o
usługach płatniczych.
188

„Zahlungsinstrument: jedes personalisierte Instrument oder jeder personalisierte Verfahrensablauf, das oder

der zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart wurde und das oder der vom
Zahlungsdienstnutzer eingesetzt werden kann, um einen Zahlungsauftrag zu erteilen“.
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W uzasadnieniu do rządowego projektu austriackiej ustawy wdrażającej
dyrektywę o usługach płatniczych wskazano, iż instrument płatniczy służy do
zainicjowania transakcji płatniczej. Przeprowadzenie transakcji płatniczej stanowi
część usługi płatniczej (polecenia zapłaty, zapłaty kartą płatniczą, polecenia
przelewu, itd.), którą oferuje dostawca usług płatniczych. Jeżeli transakcja płatnicza
jest uruchamiana w formie papierowej, dokument papierowy stanowi instrument
płatniczy. Definicja instrumentu płatniczego powinna być rozpatrywana łącznie z
definicją unikatowego identyfikatora oraz definicją trwałego nośnika informacji.
W powyższym stanowisku uwagę zwraca szczególnie fakt, iż – odmiennie od
stanowiska Komisji Europejskiej – projektodawcy ustawy austriackiej dopuszczają
uznanie dokumentów papierowych, służących zainicjowaniu zlecenia płatniczego, za
instrument płatniczy.

2.3.4. Transpozycja do prawa niemieckiego
Jak to już wskazano w rozdziale pierwszym pracy, w Niemczech dyrektywa o
usługach płatniczych została wprowadzona za pomocą dwóch aktów prawnych:
 Gesetz

zur

Umsetzung

Zahlungsdiensterichtlinie

der

aufsichtsrechtlichen

Vorschriften

(Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz)189,

der
która

wdrożyła normy dyrektywy mające charakter publicznoprawny;
 Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils
der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das
Widerrufs- und Rückgaberecht190, wdrażająca normy prywatnoprawne.
Definicja instrumentów płatniczych zamieszczona została w § 1 ust. 1 pkt. 5
Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz.

Zgodnie

z

tą

definicją

„Instrumentem

uwierzytelnienia płatności jest każde zindywidualizowane urządzenie lub procedura,
która jest uzgodniona pomiędzy użytkownikiem usług płatniczych oraz dostawcą

189

BGBl. I 2009, Nr 35, s. 1506.

190

BGBl. I 2009, Nr 49, s. 2355.
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usług płatniczych dla celów udzielania zleceń płatniczych, oraz która jest używana
przez użytkownika usług płatniczych do udzielania zleceń płatniczych191.
Definicja ta wykazuje pewne różnice językowe w odniesieniu do definicji użytej w
niemieckojęzycznej wersji dyrektywy192. Mianowicie:
 zamiast wyrażenia Zahlungsinstrument (instrument płatniczy) użyto wyrażenia
(instrument

Zahlungsauthentifizierungsinstrument

służący

uwierzytelnieniu

płatności);
 zamiast słowa Verfahrensablauf (dosł. przebieg procesu, lub też - procedura)
użyto słowa Verfahren (inne określenie procedury);
 wskazano, iż uzgodnienie instrumentu płatniczego pomiędzy dostawcą a
użytkownikiem następuje w celu udzielania zleceń płatniczych.
Ustawodawca niemiecki transponując przepisy dyrektywy dokonał zmiany nazwy
Zahlungsinstrument (instrument płatniczy) użytej w niemieckiej wersji dyrektywy na
Zahlungsauthentifizierungsinstrument (instrument służący uwierzytelnieniu płatności).
Trzeba zwrócić też uwagę że pierwotny projekt dyrektywy o usługach płatniczych w
wersji

pierwotnej

zawierał

Zahlungsverifikationsinstrument
Ostatecznie

w

procesie

jeszcze

inną

(instrument

implementacji

za

służący

nazwę,
do

mianowicie

weryfikacji

odpowiedniejszą

-

płatności).

nazwę

uznano

Zahlungsauthentifizierungsinstrument, co znalazło odzwierciedlenie w ustawie.
Zamianę słowa Verfahrensablauf na słowo Verfahren można potraktować jako
operację czysto językową, gdyż słowa te w podanym kontekście są równoważne.

191

„Ein Zahlungsauthentifizierungsinstrument ist jedes personalisierte Instrument oder Verfahren, das zwischen

dem Zahlungsdienstnutzer und Zahlungsdienstleister für die Erteilung von Zahlungsaufträgen vereinbart wird
und das vom Zahlungsdienstnutzer eingesetzt wird um einen Zahlungsauftrag zu erteilen“.
192

Wersja umieszczona w dyrektywie brzmi: „Zahlungsinstrument“ jedes personalisierte Instrument und/

oder jeden personalisierten Verfahrensablauf, das bzw. der zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem
Zahlungsdienstleister vereinbart wurde und das bzw. der vom Zahlungsdienstnutzer eingesetzt werden kann, um
einen Zahlungsauftrag zu erteilen (tłumaczenie: „Instrument płatniczy“ każde zindywidualizowane urządzenie
i/albo każda zindywidualizowana procedura, które względnie która została uzgodniona pomiędzy
użytkownikiem usług płatniczych a dostawcą usług płatniczych i które względnie która może być użyta przez
użytkownika usług płatniczych do udzielenia zlecenia płatniczego.
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Ważną zmianą wydaje się natomiast wyraźne wskazanie, iż uzgodnienie
instrumentu płatniczego pomiędzy stronami ma na celu udzielanie zleceń
płatniczych, w dyrektywie bowiem nie jest bezpośrednio wskazany cel, w jakim to
uzgodnienie następuje. Z omawianego sposobu można wysnuć wniosek, iż za
podstawową funkcję instrumentów płatniczych ustawodawca niemiecki uznał
umożliwienie udzielania zleceń płatniczych oraz uwierzytelnienia tych zleceń, a w
rezultacie doprowadzenie do wykonania transakcji płatniczych.
W uzasadnieniu do niemieckiej ustawy implementującej publicznoprawne normy
dyrektywy o usługach płatniczych193 wskazane zostały wątpliwości odnośnie
sformułowania nazwy Zahlungsinstrument (instrument płatniczy). Podnoszono, iż
używane w dyrektywie pojęcie „instrument płatniczy” w odniesieniu do usługi
płatniczej polegającej na wydawaniu lub „zawieraniu, we własnym imieniu i na własny
rachunek,

umów z przedsiębiorcami o wykonywanie

transakcji płatniczych

przyjmowania zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych” (acquiring) jest co
najmniej niezrozumiałe. Użycie tego terminu wskazywałoby bowiem, iż wskazaną
usługą

będzie

również

wykonywanie

transakcji

płatniczych.

Pod

terminem

„instrument płatniczy” rozumiane jest jednak nie transakcja płatnicza, lecz instrument,
który służy użytkownikowi do inicjacji zlecenia płatniczego oraz do identyfikacji.
Przykładem takiego instrumentu służącego do autoryzacji może być karta płatnicza z
numerem PIN jako tzw. indywidualnym zabezpieczeniem.
Na marginesie można dodać, iż niemiecka ustawa implementująca zachowuje
pojęcie instrumentu płatniczego (Zahlungsinstrument) ale tylko jako środka
służącego do przeprowadzania transakcji płatniczych innego niż karta płatnicza,
analogicznego do niej. Dokonanie transakcji przy użyciu tego instrumentu będzie
jednakże

również

stanowiło

(Zahlungskartengeschäft).

transakcję

przy

użyci

karty

płatniczej

Jako rodzaj usług płatniczych wskazuje bowiem

„wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z przekazywaniem sum pieniężnych na
konto płatnicze prowadzone przez dostawcę usług płatniczych użytkownika usług
płatniczych lub innego dostawcę usług płatniczych poprzez (…)
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transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub analogicznego instrumentu
płatniczego (transakcja przy użyciu karty płatniczej)194”
Jednocześnie w uzasadnieniu do ustawy implementującej karta debetowa oraz
karta kredytowa zostały podane jako przykład instrumentów służących do
uwierzytelnienia płatności. Nie jest wyjaśnione, dlaczego karta płatnicza ma stanowić
instrument służący do uwierzytelnienia płatności, natomiast instrument analogiczny
do karty płatniczej nie ma być instrumentem służącym do uwierzytelnienia płatności,
tylko „instrument płatniczy”. Trudno więc ocenić, czy to wprowadzenie rozróżnienie
było wynikiem błędu językowego, czy też był to zabieg celowy195.
Uzasadnienie do projektu ustawy ponadto wskazuje wprost, iż nazwa
Zahlungsauthentifizierungsinstrument została użyta z tego względu, iż nazwie
„payment instrument” użytej w dyrektywie o usługach płatniczych w języku
niemieckim odpowiada inne rozumienie tego pojęcia. Użyte w dyrektywie o usługach
płatniczych pojęcie instrumentu płatniczego nie powinno być mylone z pojęciem
środka zapłaty, przykładowo

wykorzystania gotówki lub czeku. Również czyste

procedury płatności (Zahlungsverfahren) takie jak przelewy czy też polecenia zapłaty
nie są instrumentami płatniczymi. Instrument uwierzytelnienia płatności w rozumieniu
definicji wprowadzonej przez dyrektywę jest wykorzystywany przez użytkownika przy
udzielaniu zlecenia płatniczego jego dostawcy usług płatniczych jako instrument
służący uwierzytelnieniu. Charakterystyczną cechą instrumentu płatniczego jest więc
uwierzytelnienie transakcji płatniczej, to jest udzielenie zlecenia płatniczego poprzez
wykorzystanie indywidualnego zabezpieczenia.
Jako instrumenty uwierzytelnienia płatności w uzasadnieniu tym wskazane są
przykładowo zindywidualizowane instrumenty takie karta debetowa zaopatrzona w
PIN czy karta kredytowa z podpisem lub kodem PIN. Przykładem może też być
bankowość „online” przy wykorzystaniu kodu PIN lub TAN lub bankowość
telefoniczna wykorzystująca hasło. Nie następuje wykorzystanie instrumentu
płatniczego, jeżeli np. tak jak w przypadku procedury elektronicznego polecenia
zapłaty (Elektronisches Lastschriftverfahren) z kart płatniczych odczytywane są
jedynie informacje na temat konta, co służy wygenerowaniu zgody na polecenie
194
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zapłaty. Dzieje się tak ponieważ w omawianym przypadku płatnik nie udziela
zlecenia płatniczego i nie wykorzystuje go jako instrumentu uwierzytelnienia płatności
w rozumieniu użytym w definicji 196.
W niemieckiej wersji implementacji dyrektywy o usługach płatniczych uwagę
zwraca, iż dokonano znaczących zmian w implementowanym pojęciu. Zmiany te
miały zapewne w zamiarze projektodawców na celu dostosowanie brzmienia
językowego do konstrukcji prawnej, które to brzmienie ma odzwierciedlać.
Szczególnie istotne wydają się być dwie okoliczności. Po pierwsze użycie zamiast
wyrażenia instrumenty płatnicze wyrażenia instrumenty służące uwierzytelnieniu
płatności, a po drugie wskazanie, iż uzgodnienie instrumentu płatniczego pomiędzy
dostawcą a użytkownikiem następuje w celu udzielania zleceń płatniczych. W ten
sposób wskazane wprost zostały dwie cechy umożliwiające identyfikację określonych
urządzeń/zbiorów procedur jako instrumentów płatniczych, jak również odróżniające
pojęcie w sensie prawnym od pojęcia w sensie ekonomicznym.

Wnioski
Instrumenty płatnicze są pojęciem, które jest używane w tzw. języku branżowym.
Na podstawie zestawienia pojęć „instrument” oraz „płatniczy” można zaproponować
językowe rozumienie pojęcia instrumenty płatnicze, które może być przydatne przy
interpretacji znaczenia prawnego oraz ekonomicznego. Za instrumenty płatnicze w
rozumieniu językowym można uważać przedmioty materialne lub też sposoby
działania, które mają na celu odniesienie skutku w postaci zwolnienia z zobowiązania
lub przysporzenia korzyści danej osoby. Cechami charakterystycznymi dla tego
pojęcia są: 1) instrument płatniczy określany jest przez cel, któremu służy, 2)
instrument płatniczy może być zarówno przedmiotem materialnym jak też
niematerialnym „sposobem działania”, 3) skutek jaki instrument płatniczy ma
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spowodować, polega na przysporzeniu korzyści lub zwolnieniu ze zobowiązania, za
pomocą zapłaty.
Tak

rozumiana

definicja

językowa

ma

elementy

zbieżne

zarówno

z

ekonomicznym jak i prawnym rozumieniem instrumentów płatniczych. W rozumieniu
ekonomicznym nazwa ta jest używana na określenie różnych sposobów płatności.
Określane są nią kompleksowe i skomplikowane rozwiązania techniczno-prawne,
takie jak przykładowo – w ujęciu wąskim - polecenie przelewu, polecenie zapłaty,
czek, pieniądz elektroniczny, karty płatnicze i weksel lub – w ujęciu szerokim – także
takie formy rozliczeń, jak weksel, akredytywa dokumentowa i finansowa, bankowe
inkaso dokumentowe i finansowe, factoring, forfaiting, rozliczenia planowe oraz
okresowe

kompensacyjne

rozliczenia

saldami.

Efektem

użycia

instrumentu

płatniczego ma być określony przepływ pieniężny, mający na celu realizację
stosunku prawnego, z którego obowiązek takiego rozliczenia wynika.
Tak ujęte pojęcie posiada punkty zbieżne ze skonstruowaną definicją językową.
W szczególności jest określony cel, jakiemu służy instrument płatniczy, czyli
dokonanie rozliczenia pieniężnego. Ponadto tak rozumiane instrumenty płatnicze
stanowią z jednej strony „niematerialny” sposób działania, z drugiej strony do
dokonania tego działania może być konieczne użycie rozmaitych przedmiotów
materialnych (w rodzaju kart, urządzeń, systemów itp.).
Odnosząc się do charakteru niniejszej pracy najbardziej istotną kwestią
pozostaje ustalenie prawnego rozumienia pojęcia instrumentów płatniczych.
Pierwszym i raczej bezdyskusyjnym wnioskiem w tym zakresie jest, iż nie można
utożsamiać ekonomicznego i prawnego rozumienia tego pojęcia, co stanowi
pozytywną odpowiedź na drugie pytanie badawcze pracy. Nie można w sensie
prawnym za instrumenty płatnicze uważać sposobów dokonywania rozliczeń
pieniężnych w rodzaju dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych, polecenia
przelewu, polecenia zapłaty. Tym bardziej nie można za instrumenty płatnicze w
sensie prawnym uważać takich konstrukcji jak factoring czy forfaiting (szerokie
ekonomiczne rozumienie pojęcia instrumenty płatnicze). W pewnych warunkach
instrumenty płatnicze w sensie ekonomicznym rozumiane wąsko będą mogły być
uważane za usługi (a więc nie – instrumentu) płatnicze (będzie o tym mowa w
rozdziale trzecim pracy).
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Instrumenty płatnicze w sensie prawnym będą stanowić pewien element
sposobów dokonywania płatności. Będą mogły stanowić zarówno przedmioty
materialne jak i zbiory procedur. Będą charakteryzowały się takimi cechami jak:
1) zindywidualizowanie;
2) uzgodnienie pomiędzy dostawcą a użytkownikiem usług płatniczych;
3) przeznaczenie do zainicjowania (udzielenia) zlecenia płatniczego i jego
uwierzytelnienia.
Takie rozumienie również odpowiada definicji językowej tego pojęcia, gdyż tak
pojmowane instrumenty płatnicze mogą być zarówno przedmiotami materialnymi jak i
„sposobami działania”, oraz służą określonemu celowi w postaci przeprowadzenia
rozliczenia pieniężnego. W odróżnieniu natomiast od rozumienia ekonomicznego
instrumentów płatniczych, w sensie prawnym jak to wskazywano, stanowią one
jedynie część umożliwiającą wykonanie szerszego procesu, jakim jest usługa
przeprowadzenia płatności.
Wprowadzenie pojęcia instrumentów płatniczych częściowo usunęły wątpliwości
istniejące na gruncie elektronicznych instrumentów płatniczych, dotyczące kwestii
możliwości uznania usług bankowości elektronicznej jako instrumentów płatniczych.
W nowym stanie prawnym aktualnym jest natomiast zagadnienie, czy za instrumenty
płatnicze będą mogły być uznane pewne elementy usług bankowości elektronicznej,
które służą do zainicjowania zlecenia płatniczego i do autoryzacji transakcji.
Natomiast pewne komplikacje może powodować pozostawienie niektórych regulacji,
w tym definicji elektronicznych instrumentów płatniczych w ustawie o elektronicznych
instrumentach płatniczych. Konieczne może okazać się m. in. ustalanie, czy dany
instrument płatniczy stanowi również elektroniczny instrument płatniczy i w związku z
tym czy i w jakim stopniu będzie konieczność stosowania obu ustaw.
O ile wydaje się nie budzić wątpliwości, iż za instrument płatniczy w sensie
prawnym można uznać kartę płatniczą i instrument pieniądza elektronicznego w
postaci materialnej, trudności może przysporzyć ustalenie innych desygnatów tego
pojęcia.

W szczególności wątpliwości mogą dotyczyć znaczenia tzw. zbioru

procedur. W zasadzie każdy bowiem sposób płatności wymaga do przeprowadzenia
podjęcia określonych czynności, które mogą być określone procedurą czy też
zbiorem procedur. Przykładem takich wątpliwości może być sprzeczność stanowiska
Komisji Europejskiej i projektodawcy austriackiej ustawy wdrażającej dyrektywę co
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do możliwości uznania za instrument płatniczy dokumentu papierowego. Dlatego
samo językowe sformułowanie prawnej definicji instrumentów płatniczych nie
umożliwia

jednoznacznego ustalenia desygnatów tego pojęcia, co stanowi

pozytywną odpowiedź na drugie pytanie badawcze postawione na wstępie pracy.
Ważnym, również z punktu widzenia interpretacji pojęcia instrumentów
płatniczych, elementem jest okoliczność, iż polskie przepisy dotyczące instrumentów
płatniczych znajdują swoje źródło w przepisach prawa Unii Europejskiej. Związki
pomiędzy prawem UE a prawem polskim w tym zakresie zostały przedstawione w
rozdziale pierwszym pracy. Dlatego w pełni uprawnionym zabiegiem przy interpretacji
tego pojęcia jest wykorzystywanie materiałów i opinii dotyczących uchwalania samej
dyrektywy o usługach płatniczych, jak również analiza sposobu implementacji
dyrektywy do systemów prawnych innych państw, który daje wskazówki co do
interpretacji postanowień dyrektywy.
Uznanie danego urządzenia, czy też zbioru procedur za instrument płatniczy
będzie łączyło się z koniecznością stosowania określonych przepisów ustawy o
usługach płatniczych. Przykładowo można wskazać, iż przepisy te mogą dotyczyć
konieczności wypełnienia szczegółowych obowiązków informacyjnych, zapewnienia
technicznego
blokowania

bezpieczeństwa
czy

zapewnienia

tych

instrumentów,

możliwości

zapewnienia

zgłoszeń

utraty

możliwości

instrumentów.

Zakwalifikowanie danych elementów jako instrumenty płatnicze będzie także
powodowało skutek prawny w postaci prawnej odpowiedzialności (zarówno dostawcy
jak

i

użytkownika

usług

płatniczych)

w

przypadku

utraty,

kradzieży

czy

nieuprawnionego użycia tych instrumentów. Istotną, zarówno z punktu widzenia
teoretycznego jak i praktycznego, kwestią będzie ustalenie cech charakterystycznych
prawnego pojęcia instrumentów płatniczych, jak również sprecyzowanie praw i
obowiązków podmiotów wykorzystujących taki instrument.
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Rozdział III
Prawna regulacja instrumentów płatniczych
Celem niniejszego rozdziału jest znalezienie odpowiedzi na trzecie pomocnicze
pytanie badawcze pracy, jakie skutki w sferze praw i obowiązków podmiotów
uczestniczących w wykonaniu usługi płatniczej ma używanie przy świadczeniu usług
płatniczych instrumentów płatniczych. W tym zakresie kluczowy jest wniosek
uzyskany w drodze analizy rozdziału pierwszego, iż instrumenty płatnicze w sensie
prawnym nie są tożsame z usługami płatniczymi, co wynika już z samej tylko definicji
tych instrumentów. Instrument płatniczy nie jest więc jak to wskazano usługą
polecenia przelewu, polecenia zapłaty, czy też umożliwiającą płatność kartą płatniczą
itp., hipotetycznie może jednakże stanowić element tej usługi. Jak to także zostało
wykazane, sama logiczno – językowa wykładnia prawnej definicji instrumentów
płatniczych nie pozwala na jednoznaczne ustalenie desygnatów tego pojęcia w
odniesieniu do konkretnych usług płatniczych.
W

celu

przedstawienia

przedstawienie podstawowych

regulacji

prawnej

niezbędne

będzie

również

technicznych zasad funkcjonowania instrumentów

płatniczych. Ze względu na charakter pracy aspekty te zostały jednak zredukowane
do ilości minimalnej, i sprowadzają się do przedstawienia procesu dokonywania
płatności przewidzianego oraz pojęć z tym związanych.
Jak to wskazano w rozdziale pierwszym jednym z celów dyrektywy o usługach
płatniczych, stanowiącej aktualnie wraz z ustawą ją implementującą podstawowy akt
prawny regulujący instrumenty płatnicze, jest zapewnienie ochrony konsumentom.
Dlatego normy dyrektywy m. in. różnicują obowiązki ciążące na dostawcach usług
płatniczych w zależności od tego, czy użytkownik jest konsumentem. Jeżeli
użytkownik nie jest konsumentem, strony mogą odmiennie ukształtować treść
łączącego je stosunku prawnego. Ponieważ tematem niniejszej pracy są instrumenty
płatnicze a regulacje konsumenckie tylko w zakresie z nimi związanym, praca ta
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ogranicza się jedynie do wskazania tej okoliczności w niniejszym wstępie. Za punkt
wyjścia rozważań jest więc przyjęta „najpełniejsza wersja” dyrektywy i ustawy o
usługach płatniczych, czyli ta obowiązująca w odniesieniu do konsumentów.

3.1. Podmioty uczestniczące w świadczeniu usług
płatniczych

3.1.1. Płatnik, odbiorca, dostawca usług płatniczych

Jedną z cech instrumentów płatniczych, wynikającą z ich definicji, jest
przeznaczenie do inicjowania zleceń płatniczych oraz uwierzytelnienia. Czynności te
mają w dużej mierze charakter techniczny. Ich znaczenie można wyinterpretować z
przepisów dyrektywy o usługach płatniczych; w przypadku uwierzytelnienia została
także

podana

definicja.

W

celu

uchwycenia

tych

cech

celowym

będzie

przedstawienie schematu dokonywania płatności oraz siatki pojęciowej używanej w
ustawie

o

usługach

płatniczych.

Pozwoli

to

na

przedstawienie

kontekstu

funkcjonowania instrumentów płatniczych w aspekcie technicznym oraz prawnym. W
szczególności istotne jest wyjaśnienie na czym polega wg ustawy przeprowadzenie
transakcji płatniczej, w tym m. in. co oznaczają pojęcia zlecenia płatniczego,
transakcji płatniczej, systemu płatności, rachunku płatniczego czy też ostatecznie uwierzytelnienia.
Jedną z zasad, którą kierowali się twórcy dyrektywy o usługach płatniczych,
która znalazła odzwierciedlenie w ustawie o usługach płatniczych, jest tzw. zasada
neutralności technologicznej. Oznacza ona, iż normy regulujące dane stosunki
prawne nie mogą preferować żadnej z – w tym przypadku – form dokonywania
płatności. Dlatego m. in. przepisy ustawy przewidują wspólną siatkę terminologiczną i
wspólne normy regulujące poszczególne usługi płatnicze. Faktycznie schemat
dokonywania płatności jest różny dla różnych rodzajów tych usług. Może też być
różny w odniesieniu do jednej usługi płatniczej (np. płatność kartą w systemie tzw.
trójstronnym oraz w systemie tzw. czterostronnym).
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Zaprezentowane i wyjaśnione zostało jedynie główne pojęcia, które są według
autora kluczowe dla prawidłowego wyjaśnienia prawnego charakteru instrumentów
płatniczych.
W schemacie dokonywania płatności wg ustawy o usługach płatniczych
uczestniczą: płatnik, odbiorca, dostawca usług płatniczych i ewentualnie instytucja
pośrednicząca (pośrednik). Ilość i tożsamość podmiotów uczestniczących w
transakcji płatniczej będzie uzależniona od rodzaju transakcji płatniczej, a w
konsekwencji od rodzaju świadczonej usługi płatniczej. Istotną jak już wspomniano
okolicznością jest, iż niezależnie od poszczególnego rodzaju usługi płatniczej, nie
zmieniona pozostaje prawna kwalifikacja podmiotów uczestniczących w transakcji.
Niezależnie więc, czy będziemy mieli do czynienia z usługą polecenia przelewu czy
też usługą tzw. płatności mobilnych, podmioty uczestniczące w tych transakcjach
będą to zawsze płatnik, odbiorca, dostawcy usług płatniczych i ewentualnie instytucje
pośredniczące.
Przykładowo w przypadku zapłaty kartą płatniczą schemat zapłaty może
przedstawiać się następująco:
Rysunek 1. Schemat dokonywania płatności według ustawy o usługach
płatniczych na przykładzie schematu zapłaty kartą płatniczą w tzw. systemie
czterostronnym.

Visa - VISA National Net Settlement System (VNNSS),
Master Card - europay Domestic Clearing and
Settlement System (EDCSS)

PolCard - Krajowy System Rozliczeń (KSR)

(instytucja pośrednicząca)

Bank wydawca

Acquirer

(dostawca płatnika)

(dostawca odbiorcy)

Posiadacz karty

Punkt handlowy

(płatnik)

(odbiorca)

Źródło: opracowanie własne.
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W uproszczeniu zaprezentowany schemat opisać można w taki sposób:
1) płatnik

(którym

jest

posiadacz

karty,

w

nomenklaturze

ustawy

o

elektronicznych instrumentach płatniczych zwany posiadaczem) składa
zlecenie płatnicze (polecenie wykonania transakcji). Zlecenie płatnicze jest
kierowane do dostawcy usług płatniczych płatnika (banku wydawcy karty,
wydawcy). Zlecenie płatnicze jest inicjowane za pośrednictwem odbiorcy
(posiadacz karty potwierdza w terminalu POS punktu przemysłowohandlowego zlecenie dokonania zapłaty);
2) dostawca usług płatniczych płatnika (bank wydawca karty) obciąża rachunek
płatnika oraz przekazuje środki pieniężne za pośrednictwem instytucji
pośredniczących (np. Visa) do dostawcy usług płatniczych odbiorcy (acquirer
- agent rozliczeniowy) punktu usługowo handlowego);
3) dostawca usług płatniczych odbiorcy uznaje rachunek odbiorcy (punktu
przemysłowo -handlowego) kwotą transakcji płatniczej.
Stosunki prawne pomiędzy dostawcami usług płatniczych a instytucjami
pośredniczącymi pozostają zasadniczo poza zakresem obowiązywania ustawy o
usługach płatniczych. Ustawa nie definiuje przy tym wprost pojęcia instytucji
pośredniczącej (pośrednika).
Jak było wspomniane, ustawa nie determinuje jaka liczba podmiotów musi brać
udział w dokonywaniu transakcji płatniczej. W sensie prawnym musi to być co
najmniej płatnik, dostawca usług płatniczych płatnika, dostawca usług płatniczych
odbiorcy i odbiorca. Nie ma natomiast przeszkód, żeby płatnik i odbiorca byli jednym
podmiotem, oraz żeby dostawca płatnika i dostawca odbiorcy również byli jednym
podmiotem. Daje to minimalną faktyczną liczbę dwóch uczestników. Przykładem
może być polecenie przelewu z jednego rachunku na drugi rachunek tego samego
podmiotu w ramach jednego banku. Transakcja taka będzie podlegać wszelkim
stosownym postanowieniom ustawy, w szczególności co do wymaganych informacji,
daty realizacji, opłat, daty waluty itp.
Za płatnika uważa się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy
prawne przyznają zdolność prawną, a więc podmioty uprawnione na podstawie
prawa cywilnego do bycia stroną stosunków cywilnoprawnych. Czynnością płatnika,
która powoduje uruchomienie procesu dokonania transakcji płatniczej, jest złożenie
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zlecenia płatniczego.
Za odbiorcę uważa się natomiast osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy
prawne przyznają zdolność prawną, będącą odbiorcą środków stanowiących
przedmiot transakcji płatniczej.
Płatnika i odbiorcę łączy z reguły stosunek cywilnoprawny (np. umowa
sprzedaży), którego wykonanie wymaga dokonania transakcji płatniczej. Jak to już
wskazywano stosunek ten znajduje się poza zakresem regulacji ustawy o usługach
płatniczych. Zarówno płatnik jak i odbiorca mogą być również zwani użytkownikiem
usług płatniczych.
Najistotniejszym, można uznać, podmiotem umożliwiającym przeprowadzenie
transakcji płatniczej jest dostawca usług płatniczych. Jest to instytucja prawna
wprowadzona przez dyrektywę o usługach płatniczych, która ma być recypowana do
systemów prawnych państw członkowskich. Cechą charakterystyczną tych instytucji
jest wyłączne uprawnienie do świadczenia usług płatniczych na obszarze objętym
regulacją. W konsekwencji każdy podmiot, niezależnie czy z terytorium UE/EOG, czy
spoza tego terytorium, w celu świadczenia usług płatniczych na tym terytorium
będzie musiał uzyskać status dostawcy usług płatniczych. Dodatkowo katalog
dostawców usług płatniczych jest katalogiem zamkniętym.
Przewidziane są dwie kategorie dostawców:
1) już istniejące instytucje prawne, które dodatkowo uzyskały status dostawcy
usług płatniczych;
2) nowe instytucje prawne, powołane na mocy dyrektywy o usługach płatniczych,
a ściślej – transpozycji do systemów prawnych państw członkowskich.
Do pierwszej kategorii dostawców, zgodnie z ustawą, należą:
1) bank krajowy;
2) oddział banku zagranicznego;
3) instytucja kredytowa;
4) instytucja pieniądza elektronicznego;
5) oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze,
uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług
płatniczych w rozumieniu ustawy oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w
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zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają ją do świadczenia usług
płatniczych;
6) Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, oraz bank centralny
innego państwa członkowskiego gdy nie działają w charakterze władz
monetarnych lub organów administracji publicznej;
7) organy administracji publicznej;
8) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w zakresie, w jakim odrębne
przepisy upoważniają je do świadczenia usług płatniczych;

W

przypadku

wskazanych

podmiotów,

ustawa

nie

zawiera

przepisów

regulujących ich ustrój oraz zasad organizacyjnych, gdyż jest to materia regulowana
przez przepisy innych ustaw.
W odniesieniu do powyższego katalogu warto wskazać, iż zgodnie z art. 1 ust. 1
lit f dyrektywy o usługach płatniczych, dostawcami usług płatniczych miały być
państwa członkowskie i ich władze regionalne lub lokalne, gdy nie działają one w
charakterze organów publicznych. W przypadku Polski takie władze stanowią
faktycznie Skarb Państwa, województwa samorządowe, powiaty, gminy i związki
międzygminne. Warunkiem uznania świadczonych przez nie usług jako usług
płatniczych, jest działanie tych podmiotów w sferze prywatnoprawnej. W pierwszych
wersjach projektu ustawy (w późniejszym czasie skorygowanych) za takie „władze
regionalne lub lokalne” uznano również państwowe osoby prawne

lub też

samorządowe osoby prawne i inne jednostki samorządu terytorialnego prowadzące
gospodarkę komunalną. Było to oczywistym błędem, bowiem w przypadku
uchwalenia projektu w proponowanym brzmieniu potencjalne możliwe byłoby
utworzenie przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego podmiotów
w postaci spółek z o.o. lub też spółek akcyjnych, które uzyskają status dostawcy
usług płatniczych197. Nie będą to podmioty ani „państwowe” ani „samorządowe” w
sensie wykraczającym poza fakt, iż całość ich udziałów lub akcji będzie posiadało
państwo/ jednostka samorządu. Podmioty takie będą wyłączone spod nadzoru
obejmującego chociażby obowiązki posiadania odpowiedniego kapitału czy reguł

197

Odnośnie form działalności jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej zob. np. C.

Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2002, str. 80 i
n.
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zarządzania, a które stanowią wymóg w odniesieniu do innych dostawców usług
płatniczych. Podmioty takie, jako podmioty faktycznie prywatnoprawne, nie będą
ponadto chronione przed upadłością, jak ma to miejsce w przypadku Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Ponadto błędne wydaje się także transponowanie punktu art. 1 ust. 1 lit f
dyrektywy o usługach płatniczych jako „organy administracji publicznej”. Nie zawiera
ono bowiem zastrzeżenia, że organy takie nie działają w charakterze władz
publicznych.

Kwestia

świadczenia

przez

organy

władz

państwowych

i

samorządowych usług płatniczych powinna być tematem odrębnego opracowania.
Do drugiej kategorii dostawców usług płatniczych należy instytucja płatnicza oraz
biuro usług płatniczych. Podmioty te stanowią nową kategorię prawną. Ustawa
zawiera normy regulujące ich funkcjonowanie i przede wszystkim – zasady objęcia
nadzorem.
Można wyróżnić trzy kategorie instytucji płatniczych, w zależności od wymogów
kapitałowych oraz uprawnienia do świadczenia określonych rodzajów usług
płatniczych. Będą to instytucje płatnicze:
1) świadczące usługi przyjmowania przekazów pieniężnych, w rozumieniu
dyrektywy. Wymagany jest kapitał zakładowy w kwocie 20.000 euro;
2) operatorzy telefonii komórkowej i ewent. inni operatorzy, świadczący usługi
płatnicze. Wymagany jest kapitał zakładowy w kwocie 50.000 euro;
3) instytucje płatnicze świadczące pełny zakres usług (również polecenia
przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartą), z możliwością udzielania
kredytów. Wymagany jest kapitał zakładowy w kwocie 125.000 euro.
Wysokość kapitału, w jaki muszą być wyposażone instytucje płatnicze, został
określony z uwzględnieniem ryzyka wiążącego się z ich działalnością. Stąd też
poziomy te są znacznie niższe od wymaganych od instytucji kredytowych. Wskazać
też jednak trzeba, iż instytucje płatnicze mogą przyjmować środki pieniężne jedynie
w celu wykonywania transakcji płatniczych198.
Instytucja płatnicza jest osobą prawną. W systemie prawa polskiego osoba
prawna jest, zgodnie z art. 33 KC, jednostką organizacyjną której przepisy

198

M. Lohmann, C. Koch, Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im

Binnenmarkt, WM Heft 2/2008, str. 61.
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szczególne przyznają osobowość prawna. Ponadto, ze względu na kryterium
terytorialne, wyróżnione zostały krajowe oraz wspólnotowe instytucje płatnicze.
Decydujące w tym zakresie jest określenie właściwych organów państwa
członkowskiego, które wydały danej instytucji zezwolenie na działalność.
Instytucja płatnicza jest uprawniona do prowadzenia również innych – niż
świadczenie usług płatniczych – rodzajów działalności. Mogą to być usługi związane
z usługami płatniczymi, np. usługi przeliczenia waluty, prowadzenie systemu
płatności

lub

też inne

usługi

nie

związane

z usługami płatniczymi,

np.

telekomunikacyjne, handlowe. Świadczenie tych „usług dodatkowych” podlega
jednak nadzorowi ze strony KNF, która może zażądać ograniczenia prowadzonej
działalności dodatkowej, jeżeli działalność ta może mieć wpływ na bezpieczne
świadczenie usług płatniczych. KNF może także nakazać instytucji płatniczej w
drodze decyzji utworzenie odrębnej jednostki zajmującej się działalnością w zakresie
usług płatniczych, jeżeli działalność krajowej instytucji płatniczej nie polegająca na
świadczeniu usług płatniczych narusza lub może naruszyć stabilność finansową
krajowej instytucji płatniczej lub mogłaby ograniczać możliwość wykonywania funkcji
nadzorczych przez KNF
Drugą kategorią nowych dostawców usług płatniczych, mają być tzw. biura usług
płatniczych. Biurami usług płatniczych mogą tworzyć osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale które posiadają
zdolność prawną. Warunkiem jest wpisanie do „rejestru instytucji płatniczych, biur
usług płatniczych agentów i oddziałów”. Warunkiem uzyskania (i utrzymania) statusu
biura usług płatniczych jest spełnienie przesłanek:
1) średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich dwunastu
miesięcy wykonanych przez dany podmiot nie może przekraczać 500.000
EUR miesięcznie, lub też (w przypadku nowo powstających podmiotów);
2) w programie działalności i planie finansowym istnieje założenie, że średnia
całkowitej kwoty transakcji płatniczych na kolejne dwanaście miesięcy
wykonywanych przez dany podmiot nie przekroczy kwoty 500.000 EUR
miesięcznie.
Wprowadzenie do systemu prawa polskiego nowych podmiotów – dostawców
usług płatniczych w postaci biur usług płatniczych stanowi skorzystanie z „opcji
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narodowej” przewidzianej w art. 26 dyrektywy o usługach płatniczych. Ustawa
przewiduje ustalenie maksymalnego rocznego wolumenu transakcji na 500.000,euro (dyrektywa przewiduje maksymalny próg w wysokości 3 mln euro). Kwoty te
dotyczą wyłącznie działalności w postaci świadczenia usług płatniczych, nie zaś
innych możliwych rodzajów działalności. Istotna różnica w przypadku biur usług
płatniczych, porównując je z instytucjami płatniczymi, polega na znacznym
uproszczeniu wymogów w zakresie struktury, kapitałów własnych oraz obowiązków
nadzorczych. Powoduje to m. in. zwiększone ryzyko świadczenia takich usług, na
wypadek niewypłacalności, błędów czy też nierzetelności. Temu zmniejszeniu
wymogów odpowiada więc zmniejszony zakres możliwości świadczenia usług
płatniczych. Dotyczy to, jak wskazano, w szczególności wolumenu realizowanych
transakcji, ale również zakresu usług (przykładowo brak możliwości udzielania
kredytów służących realizacji usług płatniczych) i braku prawa tzw. jednolitego
paszportu oraz możliwości transgranicznego świadczenia usług.

3.1.2. Podmioty pośredniczące w wykonaniu transakcji płatniczej
Jak to wskazano powyżej, w wykonaniu transakcji płatniczej uczestniczą
zasadniczo płatnik, odbiorca oraz dostawca usług płatniczych. W zależności od
rodzaju usług płatniczych, w przeprowadzaniu transakcji mogą uczestniczyć również
inne podmioty. Jednymi z tych podmiotów są tzw. instytucje pośredniczące.
Dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa o usługach płatniczych, nie
zawierają definicji tych instytucji. Wydaje się jednak, iż wyróżnikiem ich działania jest
pośredniczenie w przepływie środków pieniężnych. W szczególności instytucje
pośredniczące

trzeba

odróżnić

od

tzw.

dostawców

usług

technicznych,

wspomagających świadczenie usług płatniczych. Podmioty te nie są powiązane
węzłem prawnym z użytkownikami usług płatniczych. Przykładem są usługi
przetwarzania i przechowywania danych, usług powierniczych i ochrony prywatności,
uwierzytelniania danych i podmiotów, dostarczania technologii informatycznych (IT) i
sieci

komunikacyjnych,

dostarczania

i

utrzymania

terminali

i

urządzeń

wykorzystywanych do świadczenia usług płatniczych.
Dla przykładu w schemacie zapłaty kartą płatniczą mogą uczestniczyć rozmaite
podmioty w rodzaju międzynarodowych organizacji płatniczych, ale również np. tzw.
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procesorów. Nie posiadają polskiej bezpośredniej regulacji prawnej, w zależności od
zakresu świadczonych usług może być rozważana klasyfikacja takich podmiotów
jako agentów rozliczeniowych. Podmioty te działają jako przedstawiciel członka
międzynarodowych organizacji płatniczych (dostawcy usług płatniczych). Ich
podstawowe zadania można scharakteryzować w sposób następujący:
1) przeprowadzenie działań, w wyniku których potwierdzona zostaje możliwość
dokonania operacji (czyli tzw. autoryzacji w rozumieniu technicznym, w
odróżnieniu od autoryzacji w rozumieniu użytym w ustawie o usługach
płatniczych, która oznacza zgodę płatnika na wykonanie transakcji);
2) świadczenie usług „clearing or settlement” – działań, w wyniku których między
podmiotami przeprowadzającymi rozliczenia następuje uzgodnienie sald oraz
rozliczenie transakcji;
3) świadczenie usług w wyniku których rozpatrzone zostają reklamacje i
rozliczone zostają wartości charge-back (indywidualne rozpatrywanie każdego
przypadku charge-back i ewentualnie zwrotu kwot zapłaconych przez klienta z
powodu np. dokonania operacji przez inną osobę kartą skradzioną).
Wskazanym zasadniczym usługom procesora mogą towarzyszyć też inne usługi,
takie jak przykładowo199: prowadzenie oceny klientów (Behaviour Scoring),
przygotowywanie informacji marketingowych, zarządzanie programami bonusowymi,
opracowywanie wniosku o wydanie karty płatniczej, organizację produkcji i wysyłki
karty płatniczej, wystawianie rachunków i dokonywanie rozliczeń, opracowywanie
postępowania upominawczego (niem. Mahnwesen).
Jak to wynika z opisu, podmioty te nie wchodzą w posiadanie środków
pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji. Nie będą więc posiadały statusu tzw.
instytucji pośredniczących200. Natomiast wydaje się, iż status takich instytucji będą
posiadały

międzynarodowe

organizacje

płatnicze,

jako

podmioty

faktycznie

wchodzące w posiadanie przesyłanych środków.
Ustawa o usługach płatniczych wyjątkowo nakłada obowiązki na instytucje
pośredniczące. Takim obowiązkiem jest obowiązek transferowania pełnej kwoty
199
200

Braatz, Brinker, Friedrich, Hrsg., Alles über Zahlungsverkehr mit Karten, Luchterhand 1999, s. 458 i n.
Nie można natomiast wykluczyć takiego ukształtowania zakresu działalności podobnych podmiotów, z

którego będzie wynikać iż wchodzą one w posiadanie transferowanych środków. Ta okoliczność jak wskazano
ma znaczenie decydujące przy kwalifikacji danego podmiotu jako dostawcy usług płatniczych.
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transakcji, czyli brak możliwości potrącania z kwoty transakcji prowizji i opłat za jej
przeprowadzenie. Jednakże mimo braku bezpośredniej regulacji obowiązków tych
podmiotów, zasady wprowadzone przez ustawę będą miały do nich zastosowanie.
Wynika to z obowiązków nałożonych na dostawców usług płatniczych, którzy będą
mieli obowiązek „przeniesienia” ustanowionych zasad na stosunki kontraktowe z
innymi podmiotami, w tym z instytucjami pośredniczącymi. W szczególności dotyczy
to również wykonywania transakcji płatniczych objętych regulacją ustawy o usługach
płatniczych z udziałem instytucji pośredniczących spoza obszaru UE/EOG201.

3.2. Podstawowe pojęcia prawne w ustawie o usługach
płatniczych

3.2.1. Pojęcie systemu płatności
Wszelkie transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy są dokonywane w ramach
tzw. systemu płatności. System płatności jest zdefiniowany jako system transferu
środków oparty na formalnych i znormalizowanych regułach i wspólnych przepisach
dotyczących przetwarzania, rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych. Jest to
kolejna już definicja systemów płatności. Inna definicja zawarta jest w art. 1 ust. 1
pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 o ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych 202.

Definicja która

znalazła się w ustawie o usługach płatniczych powinna być jednakże stosowana tylko
do zakresu objętego tą ustawa203. Ustawa o usługach płatniczych stanowi, iż
201

Tak European Commission, Your questions…, Question no 252.

202

Dz. U. Nr 123, poz. 1351, ze zm.

203

Odnośnie systemów płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i

systemach rozrachunku papierów wartościowych zob. np. R. Nogacki, Europejskie wymogi względem systemów
płatności, Prawo bankowe nr 2/2006 s. 78. Zob. także uzasadnienie do projektu o zmianie ustawy o
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz
zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy Prawo
upadłościowe i naprawcze, zwany dalej „projektem”, ma na celu implementację do polskiego systemu prawnego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniającą dyrektywę
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systemami płatności w rozumieniu tej ustawy są „w szczególności” system
autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych oraz system płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i
systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami204
Podmiotami

prowadzącymi

system

płatności

są

podmioty

ponoszące

odpowiedzialność prawną za funkcjonowanie systemu, czyli podmioty będące stroną
prawnych umów i porozumień z dostawcami usług płatniczych. Rozwiązania
techniczne umożliwiające funkcjonowanie systemu płatności mogą być przy tym
dostarczane przez inne podmioty. Prowadzący system płatności umożliwia
przeprowadzanie transakcji płatniczych dostawcom usług płatniczych na podstawie
zawieranych z nimi umów, którzy stanowią tzw. uczestników systemów płatności.
Uczestnikami tymi nie są instytucje pośredniczące, które funkcjonują jedynie na
podstawie umowy z dostawcą. Główną funkcją systemów płatności jest umożliwienie
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Dlatego porozumienia pomiędzy dostawcami
usług płatniczych mające charakter proceduralny, mające na celu ujednolicenie
procedur, reguł standardów technicznych, a które nie stanowią systemu transferu
środków, nie będą stanowić systemów płatności. Obowiązek przestrzegania takich
regulacji może jednakże być warunkiem korzystania z systemu płatności205.

98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz
dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do
systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2010), dostępny na
stronach

internetowych

http://www.mf.gov.pl/_files_/instytucje_finansowe/uslugi_platnicze/projekt_uzasadnienia_do_ustawy_o_zmiani
e_ustawy_o_ostatecznosci_rozrachunku,_ustawy_o_niektorych_zapezpieczeniach_finansowych_i_puin.pdf,
przeglądanych 5.04.2011.
204
205

Art. 2 pkt 27 ustawy.
Zob.

Entwurf

eines

Gesetzes

zur

Umsetzung

der

aufsichtsrechtlichen

Vorschriften

der

Zahlungsdiensterichtlinie (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz), Deutscher Bundestag, Drucksache 16/11613,
uwagi do § 1 ust. 6.
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3.2.2. Pojęcie transakcji płatniczej i zlecenia płatniczego
Jednym z podstawowych pojęć w ustawie o usługach płatniczych jest transakcja
płatnicza. Oznacza ona działanie zainicjowane przez płatnika lub odbiorcę,
polegające na lokowaniu, transferze lub wycofaniu środków, niezależnie od rodzaju
pierwotnych zobowiązań między płatnikiem a odbiorcą. Brak uwzględnienia tych
„pierwotnych” zobowiązań w ustawie o usługę płatniczą jest charakterystyczną cechą
regulacji. Ustawa dotyczy bowiem samego zagadnienia dokonania zapłaty; kwestię
stosunków prawnych dotyczących transakcji handlowych pomiędzy płatnikiem a
odbiorcom pozostawiając regulacji innych właściwych przepisów.
Czynnikiem, który powoduje „uruchomienie” transakcji płatniczej jest tzw. jej
zainicjowanie przez użytkownika usług płatniczych. Zainicjowanie ma przy tym raczej
charakter techniczny. Zainicjowaniu transakcji płatniczej towarzyszy złożenie
zlecenia płatniczego. Do zainicjowania może być użyty instrument płatniczy.
Zlecenie płatnicze jest rozumiane jako dyspozycja płatnika lub odbiorcy dla jego
dostawcy usług płatniczych z żądaniem wykonania transakcji płatniczej. Od strony
cywilnoprawnej udzielenie zlecenia płatniczego stanowi złożenie oświadczenie woli.
Jest ono składane przez płatnika lub też przez odbiorcę (w zależności czy dana
transakcja jest inicjowana przez płatnika czy też przez odbiorcę). Inicjacja i zlecenie
płatnicze dają „impuls” do wykonania transakcji płatniczej.

Zlecenie płatnicze

powinno zawierać niezbędne do przeprowadzenia transakcji informacje, takie jak np.
data wykonania, dane płatnika, odbiorcy, kwota, waluta transakcji.
Zlecenie płatnicze wymaga autoryzacji płatnika. W przypadku braku złożenia
prawidłowego zlecenia płatniczego lub też przy zaistnieniu innych przesłanek (np.
braku środków na rachunku płatniczym), zlecenie takie może nie doprowadzić do
wykonania transakcji.
Ustawa o usługach płatniczych, za dyrektywą, w zależności od podmiotu który
rozpoczyna transakcje, przewiduje podział na:
1) transakcje zainicjowane przez płatnika;
2) transakcje zainicjowane przez odbiorcę i
3) transakcje zainicjowane za pośrednictwem odbiorcy.
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Jako transakcje zainicjowane przez płatnika ustawa definiuje transakcje, gdzie
polecenie dokonania transakcji jest przesyłane przez płatnika do jego dostawcy usług
płatniczych; klasycznym przykładem może być polecenie przelewu.
Transakcje zainicjowane przez odbiorcę są to transakcje, przed wykonaniem
których płatnik udzielił upoważnienia odbiorcy do zainicjowania transakcji. Sama
inicjacja danej transakcji następuje przez odbiorcę, bez udziału płatnika, na
podstawie wcześniej udzielonej przez płatnika zgody. Przykładem transakcji
inicjowanych przez odbiorcę może być polecenie zapłaty.
Transakcje inicjowane za pośrednictwem odbiorcy będą to natomiast transakcje,
gdzie polecenie dokonania transakcji wychodzi co prawda od płatnika, ale jest
przekazywane za pośrednictwem odbiorcy. Przykładem transakcji inicjowanej za
pośrednictwem odbiorcy może być zapłata kartą płatniczą. W tym przypadku
posiadacz dokonuje autoryzacji i inicjuje transakcję w punkcie sprzedaży poprzez
terminal płatniczy akceptanta, który kontaktuje się w ten sposób ze swoim agentem
rozliczeniowym
Używaną w środowisku finansowym nazwą oznaczającą transakcje inicjowane
przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem są tzw. transakcje

„pull”. Transakcje

inicjowane przez płatnika są to tzw. transakcje „push”. Klasyfikacja transakcji
płatniczych do odpowiedniej grupy „push” lub „pull” powoduje skutki prawne w
postaci

konieczności

stosowania

różnych

przepisów

ustawy

(przykładowo

dotyczących tzw. zwrotów z tytułu transakcji płatniczych zainicjowanych przez
odbiorcę lub za jego pośrednictwem).
Ustawa wprowadza rozróżnienie na pojedyncze transakcje płatnicze oraz
transakcje płatnicze objęte umową ramową. Pojedyncza transakcja płatnicza jest
zdefiniowana w sposób negatywny – poprzez wprowadzenie rozróżnienia, iż nie jest
ona objęta umową ramową206. Kryterium rozróżnienia pojedynczej transakcji
płatniczej stanowi więc powstanie stosunku zobowiązaniowego, w postaci umowy
ramowej. Wynika z tego, iż nawet w przypadku dokonania kilku następujących po
sobie transakcji, transakcje te będą stanowiły pojedyncze transakcje płatnicze.
Wskutek samego dokonania kilku takich transakcji nie dojdzie ponadto, nawet w
sposób konkludentny, do zawarcia umowy ramowej.

206

Pojęcie zdefiniowane w dalszej części pracy.
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Ustawa przewiduje odrębny reżim prawny dla pojedynczych transakcji
płatniczych oraz transakcji objętych umową ramową. Przejawia się to w
szczególności w zróżnicowaniu wymogów informacyjnych, jakie ciążą na dostawcy
usług płatniczych w zależności od typu transakcji. W praktyce mogą występować
trudności, czy daną transakcję można będzie uznać za transakcję płatniczą. Pewną
wskazówką może być konieczność istnienia stron transakcji w postaci płatnika,
odbiorcy i dostawcy usług płatniczych 207. Jak to było wskazane, poza definicją
transakcji płatniczej oraz poza zakresem obowiązywania ustawy o usługach
płatniczych pozostaje kwestia „pierwotnych zobowiązań” pomiędzy płatnikiem a
odbiorcą.
Wyjaśnienia wymaga również relacja pojęć transakcja płatnicza oraz usługa
płatnicza. O ile usługa płatnicza będzie nazwą ogólnie określającą zespół czynności
wykonywanych przez dostawcę usług płatniczych, transakcję płatniczą można
określić jako pewne „skonkretyzowanie” usługi płatniczej, poprzez zainicjowanie
konkretnej płatności w postaci zlecenia wykonania transakcji płatniczej. W ramach
świadczenia jednej usługi płatniczej może więc być przeprowadzana jedna lub więcej
transakcji płatniczych, zarówno pojedynczych jak też objętych umową ramową.
Instrument płatniczy, rozumiany jako urządzenie albo zbiór procedur, będzie
służył zainicjowaniu zlecenia płatniczego, mającego na celu dokonanie transakcji
płatniczej. Do wykonania transakcji płatniczej, oprócz jej zainicjowania i złożenia
zlecenia płatniczego jest ponadto konieczna jej autoryzacja.

3.2.3. Czynności uwierzytelnienia i autoryzacji
Uwierzytelnienie

zostało

zdefiniowane

jako

procedura

pozwalająca

na

weryfikację przez dostawcę wykorzystania instrumentu płatniczego, w tym jego
indywidualnych zabezpieczeń. Podstawową funkcją uwierzytelnienia jest możliwość
sprawdzenia dwóch zasadniczych kwestii:

207

Przykładowo transakcją płatniczą nie będzie pobieranie przez dostawcę usług płatniczych opłat za usługi

płatnicze z konta płatniczego, ponieważ pobieranie tych opłat jest powiązane z wykonywaniem usług
płatniczych (tak European Commission, Your questions…, Question no 105).

123

1) czy do zainicjowania płatności i złożenia zlecenia płatniczego został użyty
właściwy instrument płatniczy;
2) czy zlecenie płatnicze pochodzi od uprawnionego użytkownika.
Uwierzytelnienie jest czynnością dokonywaną przez dostawcę. Działanie
użytkowników lub innych podmiotów ma znaczenie pomocnicze. W przypadku
transakcji kartowych, dla przykładu, uwierzytelnienie dokonuje się najczęściej w
drodze przesłania poprzez terminal POS informacji dotyczących danej karty
płatniczej o wpisania kodu PIN i potwierdzenia dokonanego przy użyciu terminalu
POS lub też poprzez złożenie podpisu na dokumencie obciążeniowym (wydruk z
terminala POS – tzw. slip). W przypadku transakcji dokonywanych bez fizycznej
obecności karty, w celu uwierzytelnienia użytkownik podaje inne dane takie jak kody
CVC2/CVV2 (indywidualne zabezpieczenie) umieszczone na karcie płatniczej, imię i
nazwisko, numer karty oraz datę jej ważności.
Do dokonania uwierzytelnienia jest więc używany instrument płatniczy, oraz jego
indywidualne zabezpieczenie. Dostawca usług płatniczych jest zobowiązany do
przekazania
zabezpieczeń

użytkownikowi
w

sposób

instrumentu

płatniczego

uniemożliwiający

innym

oraz

osobom

indywidualnych
poznanie

tych

zabezpieczeń. Użytkownik usług płatniczych jest zaś zobowiązany m. in. do
bezpiecznego przechowywania tych indywidualnych zabezpieczeń.
Uwierzytelnienia (ang. authentication, niem. Authentifizierung) nie można
utożsamiać z autoryzacją transakcji (ang. authorisation, niem. Autorisierung).
Autoryzacja oznacza udzielenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej przez
płatnika, podczas gdy uwierzytelnienie jest techniczną procedurą weryfikacyjną i
dokonywane jest przez dostawcę. Autoryzacja może oznaczać udzielenie zgody na
wykonanie tylko jednej lub też kilku kolejnych transakcji płatniczych. Typową usługą
płatniczą, gdzie płatnik wyraża zgodę na dokonanie kilku kolejnych transakcji, jest
polecenie zapłaty. Przy tym wyrażenie zgody nie może dotyczyć generalnie z góry
wszystkich poleceń zapłaty, lecz jedynie konkretnego polecenia zapłaty, które może
być realizowane w kolejnych powtarzających się transakcjach. Wyrażenie zgody
może nastąpić zarówno przed wykonaniem transakcji jak też po ich wykonaniu, jeżeli
strony tak uzgodniły. Dyrektywa o usługach płatniczych oraz ustawa transponująca
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nie precyzują, w jaki sposób autoryzacja ma być dokonana. Obowiązują więc w tym
zakresie ogólne reguły prawa cywilnego dotyczące oświadczeń woli 208.
Zgoda na wykonanie transakcji może być przez płatnika wycofana, ale nie
później niż do momentu kiedy zlecenie płatnicze staje się nieodwołalne. W przypadku
udzielenia zgody na wykonanie kilku transakcji płatniczych, wycofanie tej zgody
może dotyczyć jednej bądź też wszystkich przyszłych transakcji.
Autoryzacja

transakcji

odpowiedzialności
Zasadniczo

stron

dostawca

jest

transakcji

usług

istotna

m.

płatniczej

płatniczych

ma

in.
od

z

powodu

dokonania

prawo

do

tej

uzależnienia
autoryzacji.

wynagrodzenia

za

przeprowadzoną transakcję jedynie w przypadku jej prawidłowej autoryzacji. Sposób,
w jaki następuje autoryzacja, jest uzgadniany w umowie ramowej lub też w
dołączonych do niej tzw. informacjach i warunkach. Przykładowo może to nastąpić za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub też w formie pisemnej.
W

praktyce

czynności

zainicjowania,

złożenia

zlecenia

płatniczego,

uwierzytelniania i autoryzacji mogą być dokonywane w zasadzie równocześnie, tak
jak to z reguły ma miejsce w przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą.
Mianowicie, w przypadku „standardowego” schematu dokonania zapłaty:
1. Transakcja jest inicjowana za pośrednictwem odbiorcy (sprzedawca punktu
handlowo usługowego dokonuje „wprowadzenia” karty do terminala POS).
2. Płatnik składa zlecenie płatnicze kierowane do swojego dostawcy usług
płatniczych – banku wydawcy. W zasadzie jako czynności świadczące o
złożeniu zlecenia płatniczego można potraktować dwie czynności:


samo użycie karty przez odbiorcę (sprzedawcę), które jest dokonywane
niejako „w imieniu” płatnika, oraz następnie



udzielenie zgody na transakcję poprzez wpisanie nr PIN lub złożenie
podpisu.

3. Następuje proces uwierzytelnienia poprzez przesłanie z terminala POS
informacji dotyczących karty płatniczej – np. numeru, daty ważności, faktu czy
karta nie jest zastrzeżona oraz poprzez wpisanie nr PIN lub złożenie podpisu
oraz weryfikację PIN lub podpisu.
208

W nauce niemieckiej prezentowane jest stanowisko, że przy płatnościach kartowych oświadczenie woli

stanowi w tym przypadku wpisanie kodu PIN lub też złożenie podpisu na dokumencie obciążeniowym – S.
Grundmann, Das neue Recht des Zahlungsverkehrs, Teil II, Lastschrift, Kartenzahlung und Ausblick, WM Heft
25/2009, str. 1161.
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4. Płatnik dokonuje autoryzacji, czyli udziela zgody na wykonanie transakcji
płatniczej. Następuje to poprzez wpisanie i potwierdzenie PIN lub też złożenie
podpisu na dokumencie obciążeniowym.
Nie jest przy tym wykluczone, iż w przypadku uzgodnienia tego w umowie
ramowej, w określonych wypadkach autoryzacja może nastąpić wyłącznie poprzez
samo użycie instrumentu płatniczego, bez dodatkowego „potwierdzenia” transakcji.
Należy jednak wskazać, iż zgodnie z nowymi przepisami ciężar dowodu dokonania
autoryzacji będzie spoczywał na dostawcy usług płatniczych. W jego interesie będzie
więc takie ukształtowanie umowy ramowej, ażeby zapewnić sobie możliwość
przedstawienia dowodu autoryzacji. Stanowi to jeden z wyjątków od zasady
przewidzianej w art. 6 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia
faktów spoczywa na osobie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne209.

3.2.4. Prawne pojęcie „środków”
W ustawie o usługach płatniczych nie ma zdefiniowanego pojęcia „środków”.
Ustawa ta zawiera definicję transakcji płatniczej, jako zainicjowanej przez płatnika lub
odbiorcę wpłaty, transferu lub wypłata środków pieniężnych. Pojęcie środków jest
natomiast zdefiniowane w dyrektywie o usługach płatniczych. Są to mianowicie
banknoty i monety, zapis księgowy i pieniądz elektroniczny określone w art. 1 ust. 3
lit. b) dyrektywy 2000/46/WE (pierwsza dyrektywa o pieniądzu elektronicznym,
uchylona drugą dyrektywą o pieniądzu elektronicznym).
Banknoty i monety stanowią tzw. pieniądz gotówkowy. Jest to pieniądz, który na
określonym terytorium stanowi prawny środek płatniczy i który ma funkcję umarzania

209

Zob. szerzej w przedmiocie autoryzacji, na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych: M.

Grabowski, Charakter prawny autoryzacji transakcji dokonywanej za pomocą karty płatniczej, Prawo Bankowe
nr 11/2006.
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zobowiązań (cecha pieniądza w tzw. wąskim znaczeniu 210). Zgodnie z art. 32 Ustawy
z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 211 znaki pieniężne
emitowane

przez

NBP

są

prawnymi

środkami

płatniczymi

na

obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z zasadą walutowości ustanowioną w art. 358
kodeksu cywilnego, jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona
w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że
ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna
zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. W przypadku pieniądza
gotówkowego następuje powiązanie sumy pieniężnej z jej nośnikiem mającym postać
znaku pieniężnego212.
Pojęcie zapis księgowy w języku angielskim jest ujęte natomiast jako „scriptual
money”, który w dosłownym tłumaczeniu brzmiałby „pieniądz księgowy”. Pojęcie to
było przedmiotem wyjaśnień Komisji Europejskiej, która pod tym pojęciem rozumie
środki utrzymywane na jakimkolwiek rodzaju rachunku prowadzonym przez bank lub
innego dostawcę usług płatniczych. Takie środki mogą być wypłacane w gotówce lub
przekazywane na inny rachunek w drodze różnych metod. Metodami tymi mogą być
transakcje kartowe, polecenie przelewu czy też polecenie zapłaty. Takie ujęcie
pieniądza

księgowego

jest

przeciwstawiane

pojęciu

pieniądza

fiducjarnego,

stanowiącego banknoty i monety213.
Pieniądz księgowy, w rozumieniu dyrektywy o usługach płatniczych, zaliczyć
można do jednej z form pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz bezgotówkowy byłby
rozumiany jako jeden ze sposobów spełnienia świadczenia pieniężnego bez użycia
pieniądza gotówkowego. Takie spełnienie świadczenia pieniężnego umożliwia
brzmienie art. 358 § 1 kodeksu cywilnego.
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Pieniądzem w szerokim znaczeniu byłaby całość elementów pieniężnych posiadającym funkcję miernika

wartości. Pochodną tej funkcji byłaby możliwość umarzania zobowiązań, oszczędności i akumulacji. Jako
przykład pieniądza w szerszym znaczeniu podawany jest pieniądz krajowy, zagraniczny, papiery wartościowe,
akredytywy, czeki, weksle. Zob. szerzej W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian,
Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2001, s. 79.
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Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2005 Nr 1, poz. 2).
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T. R. Smus, Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck, Warszawa

2010, str. 36.
213

Por. European Commission, Your questions…, Question no 255.
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Szczególnym rodzajem pieniądza bezgotówkowego jest tzw. pieniądz bankowy.
Jest on określany jako oddzielona od znaków pieniężnych suma pieniężna, która jest
zapisana na rachunku bankowym, księdze bankowej214. Nie może ona być uznana
za znak pieniężny, natomiast jest używana przez bank w dokonywaniu rozliczeń
pieniężnych215
Pojęcie pieniądza księgowego wydaje się pojęciem szerszym niż tradycyjne
rozumienie pieniądza bankowego. Wynika to z faktu, iż rachunki płatnicze, na którym
będą przechowywane środki (pieniądz księgowy) będą mogły prowadzić także inne –
obok banków i instytucji kredytowych – kategorie dostawców usług płatniczych. Będą
to przykładowo instytucje płatnicze czy też określone kategorie władz państwowych
czy samorządowych.
Trzecim rodzajem „środków” jest pieniądz elektroniczny. Jest on również
zaliczany do pieniądza w tzw. węższym znaczeniu, pomimo iż przepisy prawne nie
przewidują wprost jego funkcji umarzania zobowiązań 216. Charakter prawny
pieniądza elektronicznego został bliżej wskazany w rozdziale czwartym.

3.2.5. Prawo dostawcy oraz użytkownika do zablokowania
instrumentu płatniczego
Zablokowanie instrumentu płatniczego będzie oznaczało podjęcie działań
technicznych, które mają na celu uniemożliwienie dalszego korzystania z instrumentu
płatniczego.
Prawo do blokowania instrumentu płatniczego posiada dostawca usług
płatniczych płatnika – wydawca instrumentu płatniczego. Blokowanie ma zapobiec
wyrządzeniu

szkody

poprzez

dokonywanie

transakcji

przy

użyciu

takiego

instrumentu. Jest możliwe w przypadku zastrzeżenia takiego prawa w umowie
214

T. R. Smus, Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck, Warszawa

2010, str. 37.
215

Art. 63 ust. 3 Prawa bankowego jako rodzaje rozliczeń bezgotówkowych wskazuje polecenie przelewu,

polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy i kartę płatniczą.
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T.R. Smus, Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck, Warszawa

2010, Rozdział I pkt 4.6.
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ramowej.

Może

być

podyktowane

potrzebą

zapobieżenia

nieuprawnionym

transakcjom, lub też – w przypadku posiadania przez posiadacza linii kredytowej –
zapobieżenia ryzyku, iż płatnik nie spłaci zadłużenia. Po zablokowaniu dostawca
powinien poinformować o tym fakcie oraz o jego przyczynach użytkownika. Jeżeli to
było możliwe poinformowanie powinno nastąpić przed zablokowaniem instrumentu,
jeśli nie – niezwłocznie po zablokowaniu. Poinformowanie nie jest wymagane, jeśli
jest to podyktowane względami bezpieczeństwa lub obowiązkami wynikającymi z
innych ustaw.

3.2.6. Użycie w usłudze płatniczej unikatowego identyfikatora
Unikatowy identyfikator oznacza kombinację liter, liczb lub symboli. Jest ona
określona przez dostawcę dla użytkownika usług płatniczych, oraz dostarczana przez
jednego użytkownika usług płatniczych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
drugiego biorącego udział w danej transakcji płatniczej użytkownika usług płatniczych
lub jego rachunku płatniczego. Identyfikator ten może być więc nadany zarówno
płatnikowi jak i odbiorcy. Odbiorca, w przypadku inicjowania transakcji, może się
posłużyć unikatowym identyfikatorem. Generalnie dostawca jest zwolniony z
odpowiedzialności w przypadku dokonania transakcji zgodnie z unikatowym
identyfikatorem podanym przez użytkownika.

3.3. Pojęcie usług płatniczych
Instrument płatniczy, rozumiany w sensie prawnym, stanowi element szerszego
stosunku prawnego pomiędzy dostawcą usług płatniczych a użytkownikiem.
Podstawowym elementem tego stosunku jest tzw. usługa płatnicza. Jest to kluczowe
pojęcie w ustawie o usługach płatniczych, zgodnie z nazwą tejże ustawy.
Dopiero określenie danych usług jako usługi płatnicze może prowadzić do
wniosku, iż pewne przedmioty materialne/zbiory procedur, wykorzystywane w
wykonywaniu tych usług mogą stanowić instrumenty płatnicze. Dotyczy to, jak już
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podkreślano, instrumentów płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych,
nie zaś w rozumieniu używanym w naukach ekonomicznych.
Usługi płatnicze zostały szczegółowo wskazane w ustawie o usługach
płatniczych, co stanowi implementację załącznika 1 do dyrektywy o usługach
płatniczych. Katalog tych usług jest katalogiem zamkniętym, co oznacza iż nie może
być nawet w drodze zmiany ustawy krajowej poszerzony czy zredukowany. Usługi
płatnicze zgodnie z ustawą jest to działalność polegająca na217:
1) umożliwieniu dokonywania wpłaty gotówki na rachunek płatniczy oraz
działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego zgodnie z jego
celem;
2) wykonywaniu następujących transakcji płatniczych na rachunek płatniczy u
dostawcy użytkownika lub innego dostawcy:


usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,



transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź podobnego
instrumentu płatniczego,



usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;

3) wykonywaniu transakcji płatniczych, wymienionych w pkt 2 w ciężar środków
udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu lub pożyczki;
4) wydawaniu instrumentów płatniczych;
5) zawieraniu,

we

własnym

imieniu

i

na

własny

rachunek,

umów

z

przedsiębiorcami o wykonywanie transakcji płatniczych przyjmowania zapłaty
przy użyciu instrumentów płatniczych;
6) dokonywaniu przekazów pieniężnych;
7) wykonywaniu transakcji płatniczych, wobec których zgoda płatnika na
wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest przy użyciu urządzenia
telekomunikacyjnego
przekazywana

jest

cyfrowego

lub

operatorowi

informatycznego
systemu

a

płatność

telekomunikacyjnego,

informatycznego lub operatorowi sieci, działającemu jedynie jako pośrednik
pomiędzy użytkownikiem a odbiorcą świadczenia wzajemnego.
Uprawnienie do świadczenia usług płatniczych przez dostawcę usług płatniczych
innych niż instytucja płatnicza i biuro usług płatniczych musi wynikać z ustaw
217

Art. 3 ust. 1ustawy.
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odrębnych, które nadają tym dostawcom, jak np. bankom, określony status prawny.
Nabycie uprawnienia do świadczenia usług płatniczych na mocy ustawy o usługach
płatniczych dotyczy wyłącznie instytucji płatniczych, w zakresie określonym w
zezwoleniu, oraz biur usług płatniczych po uzyskaniu wpisu do rejestru.
Cechą charakterystyczną usług płatniczych jest umożliwienie przez usługodawcę
zmiany posiadania określonych środków pieniężnych. Do świadczenia tych usług na
terytorium UE/EOG, jak to wskazywano, są uprawnieni jedynie dostawcy usług
płatniczych (w różnym zakresie, w zależności od rodzaju danego dostawcy”).
Usługi płatnicze mogą mieć za przedmiot jedynie środki pieniężne. Ustawa nie
wyjaśnia co to są środki pieniężne. Definicja środków znajduje się jednak w art. 4 pkt
15 dyrektywy o usługach płatniczych218. Nie będą usługami płatniczymi usługi mające
za przedmiot inne „środki”, nie stanowiące środków pieniężnych. Można tu zaliczyć
rozmaite jednostki rozrachunkowe, czy też tzw. pieniądze wirtualne, służące do
rozliczeń przeprowadzanych w „wirtualnych światach” w rodzaju Second Life.
Z wymienionych rodzajów usług płatniczych, w związku z tematem niniejszej
pracy, szczególnie interesujące są usługi wskazane w pkt. 4, 5 i 7, które zostaną
krótko omówione.

3.3.1. Usługa wydawania instrumentów płatniczych
Usługę płatniczą stanowi wydawanie instrumentów płatniczych (tzw. issuing)
oraz

zawieranie,

we

własnym

imieniu

i

na

własny

rachunek,

umów

z

przedsiębiorcami o wykonywanie transakcji płatniczych przyjmowania zapłaty przy
użyciu instrumentów płatniczych (tzw. ang. acquiring of payment instruments). Usługi
issuing oraz acquiring dotyczą powstania i funkcjonowania instrumentu płatniczego.
Same w sobie nie powodują natomiast wykonania transakcji płatniczej oraz
przepływu pieniężnego. Do takiego przepływu konieczne jest wykonanie innej usługi
– przykładowo przeprowadzenie płatności kartą płatniczą lub też płatności przy
użyciu instrumentu pieniądza elektronicznego. Stąd też wskazane usługi są niejako
„służebne” w stosunku do innych usług płatniczych. Wyprzedzając rozważania
218

Taka definicja znajdowała się w projekcie ustawy o usługach płatniczych z 8 lipca 2009 r. Środki pieniężne

oznaczały: „banknoty, monety, środki zdeponowane na rachunkach płatniczych i pieniądz elektroniczny”.

131

dokonane w rozdziale czwartym pracy, jako te „inne” usługi wskazać należy
przeprowadzanie transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego
instrumentu.
Wydawanie (emitowanie) instrumentów płatniczych i administrowanie nimi
zostało wskazane w art. 4 pkt 7 f) Prawa bankowego jako rodzaj działalności
instytucji finansowej. Obowiązujące regulacje prawne ponadto odnoszą się do
wydawania

kart

płatniczych

oraz

wydawania

instrumentów

pieniądza

elektronicznego.
Wydawanie kart płatniczych jest wskazane przez obowiązującą ustawę Prawo
bankowe jako tzw. czynność bankowa sensu largo219. Oznacza to iż mogą być
wykonywane również przez podmioty inne niż banki. W przypadku świadczenia tych
usług przez inne podmioty nie stanowią one jednakże czynności bankowych. Jako
przykład innych takich czynności można wskazać pożyczki, operacje czekowe i
wekslowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, udostępnianie skrytek
sejfowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Ponadto
wydawanie kart płatniczych zostało uregulowane w ustawie o elektronicznych
instrumentach płatniczych. Regulacja ta jak wskazywano zostanie stopniowo
uchylona i zastąpiona regulacją ustawy o usługach płatniczych.
Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego stanowi natomiast czynność
bankową sensu stricto, czyli zastrzeżoną wyłącznie dla banków, umieszczoną w art.
5 ust. 1 pkt 6a prawa bankowego. Pomimo to czynność tą mogą wykonywać również
instytucje pieniądza elektronicznego220. Zarówno katalog czynności bankowych
sensu stricto jak i sensu largo jest katalogiem zamkniętym221.

219

Art. 5 ust. 2 pkt 3.

220

Art. 36 i n. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.

221

B. Smykla, Prawo bankowe. Kometarz, CH Beck, 2006, komentarz do art. 5 n. 4.
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3.3.2. Usługa zawierania z umów z przedsiębiorcami o
przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (tzw.
acquiring)222
Rodzaj usługi płatniczej stanowi tzw. acquiring. Polska wersja językowa
dyrektywy o usługach płatniczych zawiera błędne określenie tej usługi jako
„nabywanie instrumentów płatniczych”. W ustawie o usługach pomyłka ta została
skorygowana, zaś omawiany rodzaj usługi płatniczej został określony jako zawieranie
umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych
Określenie acquirer było używane do tej pory w polskiej praktyce bankowej na
określenie agentów rozliczeniowych w rozumieniu ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych. Funkcje agentów rozliczeniowych, będących bankami lub
innymi osobami prawnymi, zgodnie z obowiązującą jeszcze ustawą o elektronicznych
instrumentach płatniczych polegają na:
1) zawieraniu z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu
elektronicznych instrumentów płatniczych (art. 2 pkt 1 ustawy);
2) prowadzeniu reklamy i promocji działalności polegającej na rozliczaniu
operacji dokonywanej z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych
(art. 65 ustawy, taką działalność może prowadzić jedynie podmiot uprawniony
do wykonywania takiej działalności na podstawie ustawy, lub podmiot
działający w imieniu i na rzecz podmiotu uprawnionego, w przypadku
rozliczania operacji uprawniony jest agent rozliczeniowy);
3) ponoszeniu odpowiedzialności wobec akceptanta za uznanie jego rachunku
kwotą wynikającą z operacji na zasadach i w terminach określonych w umowie
pomiędzy agentem rozliczeniowym a akceptantem o przyjmowanie zapłaty
przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych (art. 8 ust.2 ustawy);
4) rozpatrywaniu reklamacji dotyczących operacji kwestionowanych przez
wydawcę w sposób i terminach określonych w umowie (art. 12 ustawy), oraz
5) prowadzeniu systemu autoryzacji i rozliczeń (zgodnie z art. 67 ustawy system
autoryzacji i rozliczeń może prowadzić wyłącznie agent rozliczeniowy).
System autoryzacji i rozliczeń jest zdefiniowany jako podlegające prawu
222

W niniejszej pracy na określenie wskazanej usługi płatniczej jest używana nazwa „acquiring”. Jest to
podyktowane przede wszystkim względami praktycznymi (skrótowość pojęcia); określenie acquiring jest
ponadto powszechnie używane w środowisku bankowym.
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polskiemu

prawne

powiązania

pomiędzy

agentem

rozliczeniowym,

akceptantami i wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych, w
ramach, których określa się wspólne zasady przyjmowania zapłaty przy użyciu
elektronicznych instrumentów płatniczych i rozliczeń z tego tytułu (art. 2 pkt 17
ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych).
W związku z koniecznością uchwalenia ustawy o usługach płatniczych
transponującą

dyrektywę,

zostaną

dokonane

zmiany

w

zakresie

pojęcia

acquiringu223.

Nie zmieni się natomiast podstawowa działalność, która powoduje

uznanie danych usług za usługi acquiringu. Ustawa za acquiring uznaje bowiem
zawieranie we własnym imieniu i na własny rachunek, umów z przedsiębiorcami o
wykonywanie transakcji płatniczych przyjmowania zapłaty przy użyciu instrumentów
płatniczych. Stąd też obowiązki acquirera będą regulowane przez przepisy ustawy o
usługach płatniczych oraz przez łączącą go z użytkownikiem (odbiorcą, dawnym –
akceptantem) umowę ramową o wykonywanie transakcji płatniczych. Ustawa o
usługach płatniczych nie reguluje natomiast możliwości świadczenia przez acquirera
usług dodatkowych, związanych czy też nie związanych ze świadczeniem usług
płatniczych224.
Faktycznie zawarcie takiej umowy z przedsiębiorcą będzie wymagało od
acquirera

posiadania

odpowiedniej

infrastruktury

technicznej,

umożliwiającej

wykonywanie takich transakcji dla przedsiębiorcy. Wymagało będzie ono także
odpowiedniego ukształtowania stosunków prawnych, w szczególności pomiędzy tym
podmiotem a wydawcą karty.
Świadczenie usług acquiringu nie musi być ponadto połączone z prowadzeniem
dla odbiorcy rachunku płatniczego. Jednakże również w takim przypadku acquirer
będzie zobowiązany do stosowania postanowień ustawy o usługach płatniczych, w

223

Ustawa o usługach płatniczych dokonuje zmian w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych w

postaci m. in uznania agenta rozliczeniowego wprost za „bank, instytucję kredytowa, bądź instytucję płatniczą”
(art. 163 pkt 2 ustawy).
224

Szczególne regulacje będą obowiązywać w zakresie możliwości świadczenia dodatkowych (obok usług

płatniczych) usług przez instytucje płatnicze. Mają one na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa
środków użytkowników korzystających z tych usług.
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tym dotyczących czasu wykonywania transakcji, odpowiedzialności oraz obowiązków
informacyjnych225.
Jak to też wskazywano dostawca usług płatniczych świadczący usługi
„acquiringu” może

korzystać z pomocy innych

podmiotów

–

przykładowo

wspominanego już procesora (tzw. acquiring processor, w odróżnieniu od tzw.
issuing processor, świadczącego usługi na rzecz wydawcy).

3.2.3. Usługa wykonywania transakcji płatniczych przy
użyciu instrumentów płatniczych
Usługę płatniczą wykorzystującą instrumenty płatnicze stanowi wykonywanie
transakcji przy użyciu tych instrumentów. Dyrektywa o usługach płatniczych określa,
iż usługę płatniczą stanowi wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer
środków na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u
innego dostawcy usług płatniczych. Jako rodzaje tej usługi wskazuje:
 realizację usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;
 realizację transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź podobnego
instrumentu226;
 realizacja przelewów bankowych, w tym stałych zleceń.
Usługi płatnicze stanowi wykonywanie wskazanych usług również w przypadku,
kiedy

transferowane

środki

mają

pokrycie

w

linii

kredytowej

przyznanej

użytkownikowi. Wydawanie instrumentów płatniczych i acquiring łączą się ze
świadczeniem usługi wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu instrumentów
płatniczych. Usługi te są scharakteryzowane w odniesieniu do poszczególnych usług
płatniczych w rozdziale czwartym.

225

Zob. European Commission, Your questions………, Question no 98.
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Wersja anglojęzyczna dyrektywy o usługach płatniczych stanowi nie o „instrumencie” (instrument) ale o
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3.3. Typy umów o świadczenie usług płatniczych
Kolejnymi cechami instrumentów płatniczych, zgodnie z ich definicją, jest
uzgodnienie i indywidualizacja. Pojęcia te są ze sobą powiązane, co będzie
wykazane w niniejszym rozdziale. Jak to wskazano w poprzednim rozdziale,
instrument płatniczy jest:
 wydawany przez wydawcę instrumentu płatniczego;
 używany przy korzystaniu z usługi płatniczej przeprowadzenia transakcji przy
użyciu instrumentu płatniczego;
 niekiedy płatność za pomocą takiego instrumentu jest „przyjmowana” przez
odbiorcę, co stanowi realizację usługi „acquiringu”.
Każda z powyższych usług płatniczych wymaga od dostawcy i użytkownika
zawarcia umowy o usługi płatnicze. Decydujące przy tym niejako znaczenie posiada
umowa o wydanie instrumentu płatniczego. Jest ona zawierana pomiędzy dostawcą
usług płatniczych (wydawcą instrumentu płatniczego) oraz użytkownikiem. Na
podstawie tej umowy następuje uzgodnienie i indywidualizacja instrumentów
płatniczych. W dyrektywie o usługach płatniczych zostały rozdzielone usługi
wydawania instrumentów płatniczych oraz dokonywania transakcji płatniczych przy
ich użyciu.
Warunkiem zaistnienia instrumentów płatniczych jest ich uzgodnienie pomiędzy
dostawcą a użytkownikiem usług płatniczych. Uzgodnienie to potencjalnie może
nastąpić poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług płatniczych. Umowa ta może
mieć postać:
 umowy o pojedynczą usługę płatniczą lub też
 umowy ramowej227.
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Takie rozróżnienie dwóch rodzajów umowy przewidział wprost ustawodawca niemiecki. W drodze

nowelizacji niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) wprowadził pojęcie umowy o usługi płatnicze
(Zahlungsdienstevertrag), która występuje w dwóch odmianach – umowa o pojedynczą transakcję
(Einzelzahlungsvertrag) oraz umowa ramowa o usługi płatnicze (Zahlungsdiensterahmenvertrag) – zob. § 675f
BGB.
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Rozróżnienie tych dwóch odmian umów wywiera skutki m. in. w zakresie
koniecznego stopnia szczegółowości obu umów oraz formy przekazywania oraz
zróżnicowania obowiązków informacyjnych, jakie ciążą na dostawcy w przypadku
jednego i drugiego typu umowy o świadczenie usług płatniczych.
Zarówno w przypadku umowy o pojedynczą usługę płatniczą jak i umowy
ramowej ustawa nie przewiduje bezpośrednio treści takiej umowy. Ustawa posługuje
się natomiast pojęciem „informacji” (któremu w dyrektywie o usługach płatniczych
odpowiada pojęcie „informacji i warunków” (ang. information and conditions), które
dostawca

usług

płatniczych

jest

zobowiązany

udostępnić

lub

dostarczyć

użytkownikowi przed, w trakcie lub po zawarciu tych umów. Będzie to powodować
konieczność doktrynalnego ustalenia relacji tych „informacji” do pojęcia wzorców
umownych,

używanych

w art.

384

kodeksu

cywilnego.

Takie

rozważania

wykraczałyby jednak poza wiodący temat niniejszej pracy, dlatego przedmiotowe
„informacje” zostaną przedstawione w takim zakresie, w jakim odnoszą się do
instrumentów płatniczych.
Ustawa (za dyrektywą o usługach płatniczych) przewiduje zasadniczo dwa
rodzaje obowiązkowych działań dostawców w odniesieniu do „informacji”. Jest to
udostępnienie lub też dostarczenie (i jest to regulacja odrębna od zasad
obowiązujących w odniesieniu do wzorców umownych w rozumieniu art. 384 i n.
kodeksu cywilnego228).
Jako udostępnienie można potraktować stworzenie możliwości dla użytkownika
usług płatniczych do uzyskania informacji. Wynika z tego, iż w celu dotarcia do
informacji nie wystarczy samo działanie dostawcy (w postaci stworzenia możliwości),
ale konieczne jest też działanie użytkownika w celu ich pozyskania. Przykładem
może być stworzenie możliwości przeczytania informacji na tablicy ogłoszeń,
przeczytania lub pobrania ich ze strony internetowej. Ustawa nie determinuje, iż
udostępnienie powinno mieć formę materialną. Stąd też można rozważać również
udostępnienie w formie ustnej informacji, np. w okienku bankowym. Zwrócić jednak
trzeba na okoliczność, iż ciężar dowodu takiego udostępnienia będzie z reguły ciążył
na stronie udostępniającej, czyli na dostawcy usług płatniczych.

228

W opinii autora pracy zasada wysokiej harmonizacji dyrektywy o usługach płatniczych nie powinna stać na

przeszkodzie takiej regulacji „informacji i warunków”, która byłaby zbieżna z regulacją „wzorców umownych”
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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Natomiast dostarczeniem informacji będzie ich przekazanie w wyniku działania
dostawcy. Jako formę szczególną dostarczenia Ustawa przewiduje dostarczenie ich
na trwałym nośniku informacji.

Jest to nośnik umożliwiający użytkownikowi

przechowywanie informacji adresowanych do niego w sposób umożliwiający dostęp
do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający
na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci229. W związku
z definicją tego nośnika będą pojawiać się wątpliwości, czy za taki nośnik można
uznać wiadomość e-mail lub też umieszczenie takiej informacji na stronie www i
przesłanie do użytkownika wyłącznie adresu to strony internetowej. Taka możliwość
wynikałaby z pkt 24-27 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych (jako trwały
nośnik informacji zostały wymienione twarde dyski komputerów osobistych oraz
strony internetowe).

3.3.1. Umowa o pojedynczą transakcję płatniczą

Ustawa nie przewiduje formy zawarcia umowy o pojedynczą transakcję
płatniczą. Dopuszczalna będzie więc zarówno forma ustna, pisemna, jak również
wszelkie inne sposoby zawierania umów, np. przy użyciu środków technicznych.
Taka możliwość jest przewidziana wprost w ustawie, w przypadku zawarcia umowy
na wniosek użytkownika korzystającego ze środków porozumiewania się na
odległość.
W przypadku umów o pojedynczą transakcję płatniczą dostawca nie ma
obowiązku dostarczania, bez wniosku użytkownika, tzw. „informacji i warunków”
dotyczących tej umowy. Ma on jedynie obowiązek udostępnienia tych informacji.
To, czy dane usługi płatnicze będą świadczone na postawie umowy o
pojedynczą transakcję płatniczą, czy na podstawie umowy ramowej, będzie w
praktyce determinowane rodzajem tych usług. Jako typowe usługi płatnicze
świadczone na podstawie umów o pojedynczą transakcję można wskazać usługi
przekazu. Natomiast usługi w rodzaju polecenia zapłaty czy płatności kartą płatniczą
będą wymagały zawarcia umowy ramowej.
229

Art. 2 pkt. 30.
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Ustawa przewiduje informacje, które powinny być udostępnione/dostarczone
użytkownikowi przed lub też w określonych okolicznościach – po zawarciu umowy o
pojedynczą transakcję płatniczą. Nie dokonując szczegółowej analizy tych informacji
można wskazać, iż dotyczą one:
1) informacji potrzebnych do zrealizowania transakcji, a więc określenia
unikatowego identyfikatora albo informacji, które muszą być dostarczone
przez użytkownika, aby zlecenie płatnicze zostało prawidłowo wykonane;
2) informacji dotyczących warunków wykonywanej usługi, a więc:


maksymalnego czasu wykonania;



informacji o opłatach;



jeśli transakcja płatnicza wiąże się z przeliczaniem waluty, kursu
walutowego;

3) Informacji „sprawozdawczych” (dla płatnika lub odbiorcy), a więc


informacji umożliwiającą płatnikowi zidentyfikowanie transakcji płatniczej
oraz informacje dotyczące odbiorcy i płatnika;



datę otrzymania zlecenia płatniczego;



kwotę transakcji, zastosowane opłaty oraz kursy walutowe;



datę waluty zastosowaną przy uznaniu rachunku.

Wskazane informacje powinny być „w stosownych przypadkach” (a więc jeśli
wymaga tego konkretna usługa płatnicza) uzupełnione o inne informacje,
przewidziane bardziej kompleksowo dla umowy ramowej. Zwrócić też trzeba uwagę,
iż we wskazanych informacjach brak jest obowiązku podawania informacji odnośnie
instrumentu płatniczego. Jest to argument, iż w „podstawowej” wersji umowa o
pojedynczą usługę płatniczą (w odróżnieniu od umowy ramowej) nie przewiduje
możliwości używania takiego instrumentu (zob. rozdział kolejny).

3.3.2. Umowa ramowa i uzgodnienie w jej
postanowieniach instrumentu płatniczego
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Drugi rodzaj umowy o usługę płatniczą stanowi tzw. umowa ramowa. Zostaje
ona zawarta w celu ustalenia zasad przeprowadzania transakcji płatniczych w
przyszłości. W umowie ramowej mogą też być zawarte zasady prowadzenia
rachunku płatniczego na rzecz użytkownika, lub też kilku rachunków płatniczych na
rzecz tego użytkownika. Jednocześnie jest wyróżniona pod względem prawnym (w
zakresie obowiązków informacyjnych) indywidualna transakcja płatnicza objęta
umową ramową. Taka transakcja (lub szereg transakcji) stanowi wykonanie umowy
ramowej. Takiej indywidualnej transakcji nie należy mylić z transakcją wykonaną na
podstawie umowy o pojedynczą usługę płatniczą. Nie jest ponadto wykluczone, że
użytkownik posiadający zawartą umowę ramową z danym dostawcą usług
płatniczych, zawrze dodatkowo z tym samym dostawcą umowę o pojedynczą usługę
płatniczą (np. osoba posiadająca kartę płatniczą w danym banku dokona za
pośrednictwem tego banku przekazu pieniężnego).
Ustawa w ścisły sposób określa, jakie dane powinny się znajdować w tzw.
informacjach, które powinny być dostarczone użytkownikowi łącznie z zawarciem
umowy ramowej. Przepisy te dotyczą wypadku, kiedy stroną umowy jest konsument.
Strony mogą jednakże uzgodnić postanowienia bardziej korzystne dla konsumenta,
niż przewidziane w ustawie. W przypadku umów ramowych zawieranych z
podmiotami profesjonalnymi - przedsiębiorcami, strony mogą postanowić iż pewne
wymogi informacyjne nie będą stosowane.
W przypadku umowy ramowej, konieczność zawarcia postanowień dotyczących
warunków korzystania z instrumentów płatniczych jest przewidziany wprost w
informacjach, jakie muszą być dostarczone w związku z zawarciem tej umowy.
Informacje te muszą dotyczyć sposobu używania instrumentu płatniczego przez
użytkownika, cech tego instrumentu (w tym ewentualnego ustalenia limitu wydatków),
jak również procedur bezpieczeństwa związanych z tym używaniem. Wskazane
informacje powinny też zawierać ogólne dane dotyczące świadczenia usługi
płatniczej, nie tylko związane z zasadami używania instrumentu płatniczego. Są to:
oznaczenie dostawcy usług płatniczych, zasady korzystania z usługi płatniczej,
wskazanie opłat, stóp procentowych i kursów walutowych, określenie zasad
porozumiewania się stron, określenie zasad dotyczących środków ochronnych i
naprawczych oraz postanowienia dotyczące zmian i wypowiedzenia umowy.
Dyrektywa o usługach płatniczych nie przesądza wprost, czy uzgodnienie
instrumentu płatniczego może nastąpić również na podstawie zawarcia umowy o
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pojedynczą usługę płatniczą, czy też w każdym przypadku jest wymagane zawarcie
umowy ramowej. Natomiast w punkcie 24 preambuły do dyrektywy o usługach
płatniczych jest wskazane, iż umowa ramowa jest wymagana w przypadku istnienia
rachunku płatniczego lub konkretnego instrumentu płatniczego. Ustawa o usługach
płatniczych stanowi jednakże, iż instrumenty płatnicze są używane zgodnie z umową
ramową230. Ponadto umowa ramowa wydaje się odpowiedniejszym stosunkiem
prawnym dla uzgodnienia używania instrumentu płatniczego. W przypadku umowy o
pojedynczą usługę płatniczą brak jest elementu powtarzalności, który uzasadniałby
„wydanie” instrumentu płatniczego w celu dokonywania inicjacji i uwierzytelniania
zleceń płatniczych. Taką interpretację wydaje się przy tym potwierdzać brzmienie
dyrektywy o usługach płatniczych, która przykładowo w art. 34 stanowi iż w
przypadku „niskokwotowych” instrumentów płatniczych warunki ich używania są
określone w umowie ramowej.
Elementem, który decyduje o uznaniu danego urządzenia/zbioru procedur za
instrument płatniczy jest tzw. indywidualizacja. Indywidualizację należy rozumieć jako
tzw. spersonifikowanie, co oznacza „przypisanie” danego instrumentu płatniczego do
konkretnego użytkownika oraz konkretnego dostawcy usług płatniczych. To
spersonifikowanie następuje w drodze zawarcia konkretnej umowy o usługę
płatniczą, która określa zasady używania instrumentu płatniczego oraz prawa i
obowiązki stron dostawcy i użytkownika w zakresie tego instrumentu.
Wydaje się przy tym, że dopuszczalne może być nabywanie pewnych urządzeń
(przykładowo kart pre-paid) od podmiotów innych niż dostawcy usług płatniczych.
Umowa dotycząca nabycia takich urządzeń nie będzie umową u usługę płatniczą,
lecz np. zwykłą umową sprzedaży. Urządzenia takie nie będą stanowić instrumentów
płatniczych dopóki nie nastąpi ich personalizacja, czyli zawarcie umowy o usługę
płatniczą i w efekcie dokonanie transakcji.
Należy uznać iż taka „personalizacja” następuje również w przypadku
„anonimowych” instrumentów płatniczych

–

przykładowo

tzw.

anonimowego

pieniądza elektronicznego. Ostatecznie bowiem identyfikacja płatnika (czyli podmiotu
składającego zlecenie płatnicze) i dostawcy usług płatniczych następuje w momencie
dokonania zapłaty takim pieniądzem. Konieczne jest bowiem uwierzytelnienie danej
transakcji przez emitenta pieniądza elektronicznego, jak również co do zasady
230

Art. 19 ust. 1.
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uniemożliwienie przez niego powtórnego użycia danych zapisanych jednostek.
Uwierzytelnienie może przy tym nastąpić również bez bezpośredniego udziału
dostawcy, poprzez użycie urządzeń odbiorcy. Ponadto do przeprowadzenia
transakcji płatniczej konieczne jest zawarcie umowy o usługę płatniczą. W
odniesieniu

do

instrumentów

początkowo

„anonimowych”

aktualnym

będzie

zagadnienie odpowiedniego udostępnienia/dostarczenia informacji wymaganych do
zawarcia umowy ramowej. Zaznaczyć przy tym należy, iż w przypadku instrumentów
„anonimowych”, obowiązki informacyjne związane ze świadczeniem usługi płatniczej
mogą być znacząco zredukowane. Praktycznie zarówno uzgodnienie jak i
personifikacja zostają spełnione w momencie zawarcia umowy o usługę płatniczą.

3.4. Prawna charakterystyka umowy o usługi płatnicze
Tematem niniejszej pracy są instrumenty płatnicze. Umowa o usługi płatnicze
jest co prawda podstawą wydania instrumentu płatniczego oraz rozliczania transakcji
zainicjowanych przy pomocy instrumentu płatniczego, ale zasadniczo pozostaje poza
tematem opracowania. Stąd też charakterystyce zostaną poddane jedynie główne
zagadnienia wiążące się ze specyfiką prawną umowy o usługi płatnicze, oraz
zaprezentowane główne koncepcje mogące tłumaczyć konstrukcję zapłaty przy
użyciu instrumentów płatniczych.

3.4.1. Umowa o usługę płatniczą a umowa o elektroniczny
instrument płatniczy
W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż umowa o usługi płatnicze jest pojęciem
szerszym niż umowa o elektroniczny instrument płatniczy. Umowa o elektroniczny
instrument płatniczy obejmuje bowiem stosunek pomiędzy wydawcą elektronicznego
instrumentu płatniczego a posiadaczem tego instrumentu. Jest więc de facto umową
o kartę płatniczą lub też umową o instrument pieniądza elektronicznego (przy
istnieniu poglądów uznających bankowość elektroniczną za rodzaj elektronicznego
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instrumentu płatniczego). Do odrębnej kategorii umów wg ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych należy umowa pomiędzy agentem rozliczeniowym a
akceptantem231.
W przypadku umowy o usługi płatnicze, pojęcie to obejmuje zarówno umowę
pomiędzy płatnikiem a jego dostawcą usług płatniczych, jak i pomiędzy odbiorcą a
jego dostawcą usług płatniczych. Poszczególne typy tej umowy będą oczywiście
miały inną treść, dostosowaną do danej usługi płatniczej. Można byłoby wyróżnić
kilka różnych typów umowy o usługi płatnicze, przykładowo:
1) ze względu na objęcie jedną umową jednego lub wielu świadczeń - umowa o
pojedynczą usługę płatniczą i umowa ramowa;
2) ze względu na przedmiot umowy - umowa o poszczególne usługi płatnicze
wskazane w załączniku do dyrektywy o usługach płatniczych;
3) ze względu na strony i przedmiot umowy – umowa pomiędzy płatnikiem a jego
dostawcą usług płatniczych oraz umowa pomiędzy odbiorcą a jego dostawcą
usług płatniczych.
W przypadku regulacji w umowie o usługi płatnicze płatności za pomocą karty
płatniczej lub też instrumentu pieniądza elektronicznego, umowa o usługi płatnicze
może

stanowić

jednocześnie

umowę

o

elektroniczny

instrument

płatniczy.

Pozostawienie przez ustawodawcę takiej – faktycznie podwójnej – regulacji, wydaje
się być zabiegiem zbędnym, zwłaszcza iż przepisy ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych przewidują częstokroć odmienną od ustawy o usługach
płatniczych regulację232.

3.4.2. Umowa o usługę płatniczą w świetle ogólnych zasad prawa
zobowiązań
W literaturze przedmiotu za umowy nazwane uważane są umowy, które są
normowane w sposób szczegółowy poprzez przepisy prawa obowiązującego. Jeżeli

231
232

Art. 3 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Przykładem może być art. 6 tej ustawy, zgodnie z którym roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny

instrument płatniczy przedawniają się z upływem 2 lat.
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essentialia negoti takich umów są regulowane ustawowo, choćby w sposób
dyspozytywny, takie umowy stanowią umowy nazwane233. Wyróżnia się dwie grupy
takich umów nazwanych: umowy uregulowane w księdze III kodeksu cywilnego (takie
jak sprzedaż, zamiana, kontraktacja, leasing itp.) oraz znajdujące się w przepisach
ustaw szczególnych (przykładowo w prawie bankowym umowa kredytu lub też
umowa gwarancji bankowej)234.
Przepisy dyrektywy o usługach płatniczych i co za tym idzie ustawa o usługach
płatniczych w sposób szczegółowy określa zarówno strony umowy o usługę
płatniczą, jak też jej przedmiot oraz treść w postaci praw i obowiązków stron. Stąd
też wydaje się, iż umowa o usługę płatniczą stanowi rodzaj umowy nazwanej 235.
Wydaje się ponadto, iż umowa o usługę płatniczą stanowi zobowiązanie
rezultatu. Ustawa o usługach płatniczych zawiera generalną regułę, iż dostawca
płatnika ponosi wobec odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczej, chyba
że udowodni iż w odpowiednim czasie (co z reguły oznacza najpóźniej kolejnego
dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego) uznany został rachunek
odbiorcy. W przypadku przekroczenia tego terminu, dostawca płatnika jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz płatnika odsetek. Podobnie w przypadku transakcji
inicjowanych przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, dostawca odbiorcy
odpowiada za przekazanie zlecenia płatniczego w prawidłowy sposób dostawcy
płatnika.

Dodatkowo,

podobnie

jak

w

przypadku

rozliczeń

pieniężnych

przeprowadzanych przez banki na podstawie przepisów prawa bankowego 236, usługi

233

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu,

Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, str. 134;
234

W. J. Katner [w:] W. J. Katner (red.), Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, System Prawa Prywatnego,

t. 9, C.H. Beck Warszawa 2010, str.6.
235

R. Kaszubski i Ł. Obzejta jako umowę nazwaną określają jeden z podtypów umowy o usługi płatnicze –

umowę ramową (uregulowaną w rozdziale 3 ustawy o usługach płatniczych, zob. R. Kaszubski i Ł. Obzejta,
Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2012, s. 448). Autorzy ci za umowę nazwaną uważają także umowę o kartę
płatniczą regulowaną jednocześnie w ustawie o usługach płatniczych oraz w ustawie o elektronicznych
instrumentach płatniczych, podnosząc argument iż jej najważniejsze elementy (essentialia negoti) są określone w
sposób wystarczający (tamże, s. 237).
236

Zob. W. Pyzioł, (w:), Prawo bankowe. Komentarz, s. 223 nb. 9, oraz wyrok SA w Krakowie z 6 marca 1991

r., I ACr 24/91, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach cywilnych i gospodarczych”, rocznik
I, Bielsko Biała 1991, s. 44-45. Zgodnie z tym wyrokiem świadczenie przez bank określonej usługi
rozliczeniowej nie jest świadczeniem pieniężnym.
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rozliczeniowe

dostawców

usług

płatniczych

nie

będą

stanowiły

świadczeń

pieniężnych.
Umowa o usługi płatnicze z reguły będzie umową odpłatną, przepisy ustawy nie
zabraniają natomiast jej ukształtowania w sposób nieodpłatny.
Ustawa o usługach płatniczych (za dyrektywą) nie przewiduje bezpośrednio
formy zawarcia umowy ramowej. Przewiduje natomiast taką formę w odniesieniu do
tzw. informacji, które zgodnie z regulacją muszą być „udostępniane” lub
„dostarczane”. Uwzględniając ciężar dowodu spoczywający na dostawcy usług
płatniczych, iż dokonał on „przekazania” użytkownikowi wymaganych informacji,
zarówno sama umowa jak i dostarczenie tzw. warunków będzie w praktyce
dokonywane w sposób umożliwiający ich późniejsze odtworzenie (a więc w formie
papierowej lub też elektronicznej).
Konsekwencją, iż umowa ramowa stanowi rodzaj umowy nazwanej, będzie m. in.
brak możliwości zastosowania do niej art. 750 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym
do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami,
odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy o zleceniu. Umowa o świadczenie
usług, której przedmiotem będzie wykonywanie transakcji płatniczych, będzie
bowiem mogła być zakwalifikowana jako umowa o usługę płatniczą (umowa o
pojedynczą usługę płatniczą bądź też umowa ramowa)237.
Instrument płatniczy, jak to wskazano, stanowi jeden z elementów usługi
płatniczej i jest wydawany na podstawie umowy ramowej o usługę płatniczą. Wobec
istnienia różnych kategorii usług płatniczych, charakter prawny zapłaty przy użyciu
instrumentów płatniczych powinien być rozpatrywany odrębnie dla każdej z nich.
Ponieważ wykraczałoby to poza zasadniczy temat niniejszej pracy, kwestie te są
poruszane

tylko

w

stosunku

do

karty

płatniczej

i

instrumentu

pieniądza

elektronicznego
Dyrektywa o usługach płatniczych nie przesądza o kwalifikacji prawnej
poszczególnych usług płatniczych. Pomimo zasady wysokiej harmonizacji, państwa
członkowskie dokonując transpozycji dyrektywy powinny uwzględniać istniejące
konstrukcje prawne. Stąd też ustawa o usługach płatniczych pomimo zasady
wysokiej harmonizacji będzie osadzona w konkretnych normach przede wszystkim

237

Por. L. Ogiełło, Nienazwane umowy o świadczenie usług z art. 750 [w:] J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań –

część szczegółowa, System Prawa Prywatnego tom 7, C.H. Beck, Warszawa 2004, str. 451.
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polskiego

prawa

publicznego

i

prywatnego,

obowiązującego

na

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej. Normy tego prawa będą również regulowały konstrukcje
prawne, na których opierać się będą konkretne usługi płatnicze.

3.5. Prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w
transakcjach płatniczych
Prawa i obowiązki związane z używaniem instrumentów płatniczych stanowią
przede wszystkim część praw i obowiązków stron ustalonych w drodze zawarcia
umowy ramowej. Większość z nich dotyczy więc stosunków pomiędzy dostawcą a
użytkownikiem usług płatniczych. Do umowy tej będą miały zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o usługach płatniczych. Te
przepisy będą posiadały wpływ na kształt tych praw i obowiązków. Wyjątkowo
dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa o usługach płatniczych, będzie
nakładała obowiązki na podmioty inne niż dostawca lub użytkownik usług
płatniczych.
Obowiązkom dostawcy usług płatniczych odpowiadają prawa po stronie innych
uczestników transakcji płatniczej, w szczególności użytkownika. W dalszej kolejności
sytuacja prawna tych uczestników zostanie więc przedstawiona poprzez wskazanie
ich obowiązków, których wykonanie jest zabezpieczone określonymi sankcjami.

3.5.1. Obowiązki dostawcy usług płatniczych
Podmiotem świadczącym usługi płatnicze, w których to usługach mogą być
wykorzystywane instrumenty płatnicze, jest dostawca usług płatniczych. Jako na
podmiocie profesjonalnie zajmującym się tą działalnością, co wiąże się z
uzyskiwaniem profitów gospodarczych, na dostawcy ciąży obowiązek przede
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wszystkim bezpiecznej i sprawnej organizacji procesu zapłaty przy użyciu tych
instrumentów238.
Podstawowym obowiązkiem dostawcy usług płatniczych239 jest zapewnienie
możliwości używania instrumentu płatniczego od strony technicznej. Ten obowiązek
obejmuje m. in.:
 zapewnienie dostępu do systemu płatności, rozumianego zarówno jako
urządzenia techniczne;
 ustalenie sposobu i procedury używania instrumentu płatniczego, to znaczy
dokonywania inicjacji transakcji płatniczych oraz uwierzytelnienia;
 jeśli instrument płatniczy jest używany do dokonania autoryzacji, dostawca ma
obowiązek wskazania sposobu dokonywania tej autoryzacji;
 obowiązek

zapewnienia

funkcjonowania

konkretnych

cech

instrumentu

instrumentów

płatniczych,

płatniczego, przykładowo limitu wydatków;
 jeżeli

to

wymaga

bezpieczeństwo

używania

dostawca ma obowiązek umożliwić ich blokowanie i ustalić procedurę
blokowania

instrumentów,

ich

odblokowywania

i

informowania

o

tym

użytkownika;
 obowiązek

zaopatrzenia

instrumentu

płatniczego

w

indywidualne

zabezpieczenie, które będzie dostępne jedynie dla użytkownika;
 obowiązek zapewnienia infrastruktury pozwalającej na całodobowe dokonanie
zgłoszenia utraty, kradzieży instrumentu płatniczego, oszustwa dokonanego
przy użyciu instrumentu płatniczego przez uprawnionego do jego użycia ze
szkodą dla posiadacza, albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego
lub też wystąpienie z wnioskiem o odblokowanie instrumentu płatniczego.
Infrastruktura taka powinna zapewnić użytkownikowi możliwość udowodnienia
dokonania takiego zgłoszenia w ciągu 18 miesięcy od tego zgłoszenia;
238

Każdy z rodzajów usług płatniczych wymaga odpowiedniego ukształtowania procesu zapłaty i jego

zabezpieczenia. Zob. np. odnośnie płatności pieniądzem elektronicznym R.W. Kaszubski, J. Grodzicki, Pieniądz
elektroniczny – bezpieczny instrument mikropłatności, [w:] J. Koniński (red.), Przestępczość z wykorzystaniem
elektronicznych instrumentów płatniczych, Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2003; czy też w ogólności R. W. Kaszubski, J. Grodzicki, Odpowiedzialność banków za przestępstwa związane z kartami płatniczymi,
Glosa nr 11/2000; R. W. Kaszubski, J. Grodzicki, Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych w systemie
bankowym, Glosa nr 10/2003;
239

Zob. też Tabela 2 umieszczona w aneksie.
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 obowiązek

uniemożliwienia

jakimkolwiek

osobom

używania

instrumentu

płatniczego po zgłoszeniu jego utraty lub innego zagrożenia, wskazanego
powyżej, przez użytkownika.
Wskazanym obowiązkom

zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury

technicznej towarzyszy obowiązek odpowiedniego ukształtowania relacji prawnych.
Dotyczy to relacji zarówno z wszelkimi podmiotami umożliwiającymi dokonanie
transakcji płatniczej (a więc z innymi dostawcami, instytucjami pośredniczącymi,
prowadzącymi

systemy

płatności,

dostawcami

usług

technicznych

itp.).

Z

obowiązkiem tym wiąże się określona odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych
związana zarówno z samym dokonaniem transakcji płatniczej, jak i z umożliwieniem
używania instrumentu płatniczego.
Podstawową sferą odpowiedzialności dostawcy jest jednakże relacja pomiędzy
tymże dostawcą a użytkownikiem usług płatniczych. Regulacja tego stosunku
stanowi podstawową treść ustawy o usługach płatniczych. Szczegółowo i wprost są
regulowane tzw. obowiązki informacyjne dostawcy, które dotyczą zarówno informacji
które powinny być dostarczone wraz z zawarciem umowy o usługę płatniczą, lub też
informacji dotyczących wykonywania tej umowy.
Jak

już

wskazywano,

obowiązkiem

dostawcy

jest

regulacja

używania

instrumentów płatniczych w umowie ramowej. Zgodnie z ustawą odbywać się to
może poprzez umieszczenie stosownych postanowień w tzw. informacjach, które w
przypadku umowy ramowej są dostarczane użytkownikowi.
W odniesieniu do instrumentów płatniczych w ustawie wskazany jest wprost
obowiązek dostarczenia użytkownikowi240 takich informacji jak:
 sposób i procedura udzielania zgody na wykonanie transakcji płatniczej (do
udzielenia zgody może być użyty również instrument płatniczy);
 limit wydatków przewidzianych dla korzystania z instrumentu płatniczego;
 warunki, na jakich dostawca usług płatniczych zastrzega sobie prawo
zablokowania instrumentu płatniczego;
 opis środków jakie musi przedsięwziąć użytkownik usług płatniczych w celu
bezpiecznego
240

przechowywania

instrumentu

płatniczego

oraz

informacje

W odniesieniu do użytkowników będących konsumentami. Strony mogą ustalić odmienne reguły w

przypadku umów o usługi płatnicze z przedsiębiorcami.
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dotyczące

sposobu

dokonania

zgłoszenia

dostawcy

utraty,

kradzieży

instrumentu płatniczego, oszustwa dokonanego przy użyciu instrumentu
płatniczego przez uprawnionego do jego użycia ze szkodą dla posiadacza, albo
nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego;
 informacji o żądanych opłatach za używanie instrumentu płatniczego przed
rozpoczęciem transakcji płatniczej, w przypadku gdy za korzystanie z danego
instrumentu płatniczego dostawca usług płatniczych żąda opłaty.
Ponadto istnieje sfera działalności w odniesieniu do instrumentów płatniczych,
która to sfera jest dostawcy zabroniona. Zakazane jest bowiem:
 przesyłanie użytkownikowi nie zamówionych instrumentów płatniczych, z tym
wyjątkiem kiedy dany instrument podlega wymianie;
 zakazane jest uniemożliwianie odbiorcy żądania od płatnika opłaty lub
oferowania zniżki za korzystanie z danego instrumentu płatniczego (kwestia
opłat związanych z używaniem instrumentów płatniczych jest omówiona w
rozdziale trzecim).

3.5.2. Obowiązki użytkownika usług płatniczych
Użytkownik

usług

płatniczych

zobowiązany

jest

przede

wszystkim

do

przestrzegania ustalonych z dostawcą zasad używania instrumentów płatniczych.
Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych ma on obowiązek:
 korzystania z instrumentu płatniczego zgodnie z warunkami umowy ramowej:
 zgłaszania bez zbędnej zwłoki dostawcy lub podmiotowi wskazanemu przez
dostawcę, stwierdzenie utraty, kradzieży instrumentu płatniczego, oszustwa
dokonanego przy użyciu instrumentu płatniczego przez uprawnionego do jego
użycia ze szkodą dla posiadacza, albo nieuprawnionego użycia instrumentu
płatniczego:
 podejmowania wszelkie stosowne kroki w celu zapobieżenia naruszeniu
indywidualnych zabezpieczeń instrumentu.
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Ponadto, w przypadku kiedy odbiorca usług płatniczych żąda opłaty za
korzystanie z danego instrumentu płatniczego lub oferuje zniżkę, jest obowiązany
poinformować o tym płatnika przed rozpoczęciem transakcji płatniczej.
Od prawidłowego wypełniania obowiązków przez użytkownika usług płatniczych
zależy

m.

in.

ponoszenie

odpowiedzialności

w

przypadku

dokonania

nieuprawnionych transakcji za pomocą instrumentu płatniczego.

3.5.3. Obowiązki innych podmiotów
Jak to już wskazano, ustawa o usługach płatniczych wyjątkowo nakłada
obowiązki na podmioty inne niż dostawcy i użytkownicy usług płatniczych.
Przykładem może być zapis iż w przypadku kiedy podmiot nie będący dostawcą ani
odbiorcą, a który uczestniczy w wykonywaniu transakcji płatniczej, żąda opłaty za
korzystanie z danego instrumentu płatniczego, jest on zobowiązany poinformować o
tym użytkownika przed rozpoczęciem transakcji płatniczej. W przypadku braku
takiego poinformowania, użytkownik nie jest zobowiązany do ponoszenia opłaty
nawet w przypadku dokonania transakcji.
Przepis ten, jak się wydaje, może dotyczyć rozmaitych podmiotów które
udostępniają infrastrukturę techniczną, umożliwiając przeprowadzanie transakcji
płatniczych. Przykładem mogą być tzw. niezależni operatorzy bankomatów. Usługi w
postaci oferowania wypłat gotówki przy użyciu bankomatów, świadczonych przez
dostawców działających na rzecz co najmniej jednego wydawcy instrumentów
płatniczych i niebędących stroną umowy ramowej z osobą wypłacającą gotówkę z
rachunku płatniczego nie stanowią usług płatniczych. Warunkiem jest, żeby dostawcy
ci nie świadczyli innych usług, które stanowią usługi płatnicze. Z tego powodu tzw.
niezależni operatorzy bankomatów nie będą zobowiązani m.in. do wypełniania
wskazanych w ustawie obowiązków informacyjnych.
Naruszenie praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w wykonaniu usługi
płatniczej, związanych z instrumentami płatniczymi, może powodować określoną
odpowiedzialność.
cywilnoprawny,

Odpowiedzialność
prawno-karny

jak

ta

może

również

mieć
w

charakter
pewnych

zarówno
warunkach

administracyjnoprawny (przykładowo ewentualne sankcje organów nadzorczych
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nałożone na dostawców usług płatniczych związane z nieprawidłową organizacją
procesu zapłaty przy wykorzystaniu instrumentów płatniczych).

3.6. Cywilnoprawna odpowiedzialność stron transakcji
płatniczej
Jednym z celów uchwalenia dyrektywy o usługach płatniczych było zapewnienie
ochrony „słabszym” uczestnikom rynku płatności, za jakich są uważani użytkownicy
tych usług. W preambule do dyrektywy241 zwrócono uwagę, iż to dostawca jest w
stanie ocenić ryzyko związane z transakcją płatniczą. Podejmuje on również środki
w celu odzyskania niewłaściwie przekazanych lub mylnie przypisanych środków, jak
również odpowiada za relacje z instytucjami pośredniczącymi. Ponadto zaufanie
użytkownika do dostawcy, iż zlecona przez niego transakcja zostanie prawidłowo
wykonana, jest warunkiem sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu
płatności.
Z

wyżej

wymienionych

powodów,

dostawca

został

obarczony

odpowiedzialnością za wykonanie transakcji płatniczej. Wyjątkiem są przypadki
odpowiadające tzw. sile wyższej, jak również działania lub zaniechania innego
dostawcy, odpowiedzialnego za drugą stronę transakcji (czyli dostawcy płatnika albo
dostawcy odbiorcy). Wyjątkiem są też działania użytkownika, które stanowią
naruszenie zasad ustalonych w umowie z dostawcą. Za takie działania (wskazane
poniżej) użytkownik ponosi odpowiedzialność.
Dlatego dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa o usługach
płatniczych,

przewiduje

szereg

przepisów

chroniących

użytkowników

przed

ewentualnymi negatywnymi skutkami korzystania z usług płatniczych. Jednocześnie
na użytkowników nałożono określone obowiązki, których naruszenie może skutkować
poniesieniem odpowiedzialności przez nich.
W kontekście tematu niniejszej pracy celowym będzie wyróżnienie dwóch
rodzajów odpowiedzialności:
1) ogólnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem transakcji płatniczej;
241

Zob. pkt 46 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
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2) szczególnej

odpowiedzialności

związanej

z

używaniem

instrumentu

płatniczego.
Ponadto, ze względu na cywilnoprawny charakter przepisów regulujących
przeprowadzanie transakcji płatniczych oraz zawieranie umów o usługę płatniczą, do
stosunków prawnych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w wykonywaniu
transakcji będą miały zastosowanie ogólne reguły prawa cywilnego. Dotyczy to
przede wszystkim odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Te ogólne zasady
odpowiedzialności są dopiero modyfikowane przez przepisy ustawy o usługach
płatniczych. Przedstawienie zasad ustawy w zakresie odpowiedzialności jest
tematem niniejszego rozdziału.

3.6.1. Odpowiedzialność za należyte wykonanie transakcji płatniczej

3.6.1.1. Odpowiedzialność dostawcy
W sposób oczywisty dostawca usług płatniczych odpowiada przede wszystkim
za prawidłowe wykonanie tych usług, w szczególności za prawidłowe wykonanie
transakcji płatnicze. Ta ogólna reguła podlega jednakże pewnym modyfikacjom. W
tym zakresie można wyróżnić takie obszary jak: 1) odpowiedzialność za wykonanie
transakcji zgodnie z unikatowym identyfikatorem, 2) odpowiedzialność za uznanie
rachunku dostawcy odbiorcy lub przekazanie informacji do dostawcy płatnika, 3)
Odpowiedzialność

za

transakcje

nieautoryzowane,

4)

odpowiedzialność

za

uchybienie obowiązkom informacyjnym, 5) odpowiedzialność za transferowanie
pełnej kwoty transakcji oraz 6) kwestia wystąpienia siły wyższej.
Ogólną zasadą jest, iż dostawca usług płatniczych odpowiada jedynie za
wykonanie transakcji płatniczej zgodnie z unikatowym identyfikatorem242. Obowiązek
użytkownika podania unikatowego identyfikatora przy składaniu zlecenia płatniczego

242

Zob. definicja unikatowego identyfikatora omówiona w rozdziale trzecim.
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może wynikać z umowy ramowej. Dostawca może odmówić wykonania danej usługi
płatniczej, jeśli użytkownik nie przedstawi prawidłowego identyfikatora transakcji.
Wykonanie transakcji zgodnie z podanym przez użytkownika identyfikatorem
zwalnia dostawcę z odpowiedzialności. Nie jest przy tym istotne, iż pozostałe
informacje dostarczone przez użytkownika są niezgodne z tym identyfikatorem.
W przypadku, kiedy unikatowy identyfikator jest nieprawidłowy, dostawca nie
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji
płatniczej. Dostawca płatnika powinien jednakże podjąć starania w celu odzyskania
kwoty transakcji płatniczej, za co po uzgodnieniu tego w umowie ramowej może
pobierać wynagrodzenie (ustawa precyzuje, że opłata może być pobrana za
odzyskanie środków). Starania te mogą polegać na podjęciu kontaktu z instytucją,
która otrzymała mylnie przelane środki. Z pewnością taki kontakt może być łatwiejszy
dla dostawcy niż dla samego użytkownika. Dostawca ten nie odpowiada jednak za
zwrot tych środków użytkownikowi.
Podczas prac legislacyjnych nad ustawą o usługach płatniczych zgłaszano
propozycję, aby przy realizacji transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku
bankowego prawidłowym unikatowym identyfikatorem byłby numer rachunku
bankowego. Wyjątkiem w tym przypadku byłoby uzgodnienie przez strony w umowie
ramowej innego unikatowego identyfikatora. Propozycja ta zasługiwała na aprobatę,
gdyż regulując zagadnienie z pozoru oczywiste usuwała jednocześnie wątpliwości co
do określenia w tym przypadku co stanowi unikatowy identyfikator.
Wprowadzenie

w

umowie

ramowej

obowiązku

używania

unikatowego

identyfikatora jest podyktowana przede wszystkim stworzeniem możliwości dla
automatycznego przetwarzania transakcji (tzw. Straight Through Processing).
Transakcja może jednakże być też przeprowadzona poprzez podanie innych danych,
nie stanowiących unikatowego identyfikatora.
Wprowadzenie wskazanej zasady odpowiedzialności spowoduje dezaktualizację
dotychczasowych sporów dotyczących obowiązku banków weryfikowania podanych
przez osobę zlecającą dokonanie przelewu danych odbiorcy z podanym numerem
rachunku bankowego tego odbiorcy. Istnienie takiego obowiązku banków uznał Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 17.12.2008243 r., który spotkał się jednakże z krytyką
doktryny prawa. Wskazać jednak należy, iż podobna zasada istniała przed
243

Sygn. I CSK 205/08, opubl. w Monitorze Prawniczym 2009/2/58.
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transpozycją dyrektywy o usługach płatniczych w prawie niemieckim. W odniesieniu
do polecenia przelewu zlecający podlegał bowiem ochronie w przypadku wadliwego
zaksięgowania środków w przypadku błędnego numeru rachunku odbiorcy244. Nowa
regulacja spotyka się zaś z krytyką z powodu uprzywilejowanego usytuowania
dostawców usług płatniczych w stosunku do użytkowników – często konsumentów245.
Wskazywane jest, iż prawdopodobieństwo błędów w trakcie – zwłaszcza ręcznego –
wpisywania numerów IBAN i BIC na formularzu jest bardzo wysokie. W przypadku
SEPA IBAN może mieć bowiem do 31 znaków246.
Ponadto dostawcy ponoszą (odpowiednio) odpowiedzialność za uznanie
rachunku dostawcy odbiorcy lub przekazanie informacji do dostawcy płatnika. W
zależności, czy mieć będziemy do czynienia z transakcją inicjowaną przez płatnika,
czy też transakcją inicjowaną przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem 247,
obowiązywać będą określone reguły odpowiedzialności dostawcy.
W przypadku, kiedy zlecenie płatnicze jest inicjowane przez płatnika,
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie transakcji ponosi dostawca usług
płatniczych płatnika. W przypadku transakcji wykonanej nieprawidłowo, dostawca jest
zobowiązany bez zbędnej zwłoki zwrócić płatnikowi kwotę niewykonanej lub
nienależycie wykonanej transakcji płatniczej albo, w przypadku gdy płatnik korzysta z
rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki
istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji
płatniczej.
Dostawca ten może zwolnić się od tej odpowiedzialności poprzez wykazanie, iż
prawidłową (a więc też pełną) kwotą transakcji płatniczej został uznany rachunek
dostawcy usług płatniczych odbiorcy. W ten sposób wyeliminowana została
możliwość sytuacji, kiedy płatnik nie jest w stanie udowodnić, iż płatność do odbiorcy
rzeczywiście dotarła w odpowiednim terminie248.
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T. Rauhut, Fehlüberweisung wegen falscher Kontodaten, ZBB 1/09, str. 45.
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F.C. Pauli, Wenn der Empfänger zur (Konto-) Nummer wird <tłum.: Kiedy odbiorca stanie się numerem

(rachunku)>, NJW 31/2008, str. 2229.
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M. Wolters, Geld weg bei falscher Kontonummer? Prüfungspflichten der Empfängerbank im

Überweisungsverkehr, VuR 1/2009 str. 19.
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Zob. wyjaśnienia w rozdziale trzecim.
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J.U. Franck, P. Massari, Die Zahlungsdiensterichtlinie: Guenstigere und schnellere Zahlungen durch besseres
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Jeżeli dostawca odbiorcy otrzymał od dostawcy płatnika kwotę transakcji
płatniczej, odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczej ponosi dostawca
odbiorcy wobec odbiorcy.
Dostawca odbiorcy ma w takim przypadku obowiązek:
 niezwłocznego przekazania do dyspozycji odbiorcy kwoty transakcji płatniczej
albo w przypadku gdy odbiorca korzysta z rachunku płatniczego;
 uznania rachunku płatniczego odbiorcy odpowiednią kwotą w celu jego
przywrócenia do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.
W każdym jednak przypadku, jeżeli inicjacja transakcji nastąpiła przez płatnika,
jego dostawca usług płatniczych niezależnie od ponoszenia odpowiedzialności, ma
obowiązek podjęcia na wniosek płatnika starań w celu prześledzenia transakcji
płatniczej i powiadamia płatnika o ich wyniku.
Jeżeli zlecenie płatnicze jest natomiast inicjowane przez odbiorcę lub za jego
pośrednictwem, dostawca odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialność za
prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego dostawcy płatnika.
Przekazywane są więc nie tak jak w przypadku inicjacji płatnika – środki
pieniężne, lecz określone informacje, na podstawie których ma nastąpić wykonanie
transakcji płatniczej.
W przypadku wadliwego przekazania zlecenia płatniczego, dostawca ten ma
obowiązek ponownie przekazać zlecenie płatnicze do dostawcy płatnika. W takim
wypadku dostawca ten może ponosić odpowiedzialność za ewentualną zwłokę w
realizacji transakcji płatniczej i wynikłe z niej skutki.
Jeżeli dostawca usług płatniczych odbiorcy przekaże dostawcy płatnika w
sposób prawidłowy zlecenie płatnicze, odpowiedzialność za dalsze wykonanie
zlecenia wobec płatnika ponosi dostawca płatnika.
Nawet w przypadku braku odpowiedzialności, dostawca odbiorcy jest jednak
zobowiązany

do

podjęcia

czynności

w

celu

„prześledzenia”

transakcji

i

powiadomienia o wynikach tego badania odbiorcy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi płatniczej przez
danego dostawcę, jego odpowiedzialność obejmuje obowiązek zwrot opłat
uiszczonych przez użytkownika oraz zapłatę odsetek, którymi został obciążony
użytkownik

usług

płatniczych.

Ponadto
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zakres

odpowiedzialności

będzie

każdorazowo regulowany przez właściwe postanowienia umów o usługę płatniczą,
oraz przepisy mające zastosowanie do tej umowy.
Jak to jest widoczne na podstawie powyższych regulacji, odpowiedzialność
wobec użytkownika za wykonanie transakcji płatniczej ponoszą generalnie dostawcy
usług płatniczych. Nie ma przy tym znaczenia, czy transakcja jest realizowana
bezpośrednio pomiędzy tymi dostawcami, czy też w dokonaniu transakcji uczestniczą
instytucje pośredniczące. Odrębnie uregulowana jest kwestia odpowiedzialności
pomiędzy dostawcami oraz pomiędzy dostawcami a instytucjami pośredniczącymi.
Kolejnym obszarem odpowiedzialności dostawców jest odpowiedzialność za
transakcje nieautoryzowane.
Ustawa o usługach płatniczych przewiduje generalną zasadę, że dostawca ma
prawo wykonać transakcję płatniczą tylko w przypadku jej autoryzacji przez płatnika.
W przypadku braku autoryzacji, dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie
dokonać na rzecz płatnika zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej albo,
w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony
rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana
transakcja płatnicza.
W pewnych warunkach jest przewidziana również odpowiedzialność użytkownika
w przypadku dokonania transakcji nieautoryzowanych, ograniczona do kwoty 150
euro, bądź też w przypadku winy umyślnej użytkownika – bez ograniczeń.
Dodatkowo ustawa przewiduje w niektórych przypadkach możliwość żądania
przez płatnika zwrotu kwoty transakcji już prawidłowo autoryzowanej oraz
wykonanej249.
Dostawca ponosi wskazaną odpowiedzialność pod warunkiem, iż użytkownik
powiadomi o nich dostawcę. Powiadomienie powinno nastąpić „bez zbędnej zwłoki”,
ale nie później niż w terminie 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku użytkownika,
lub też od daty wystąpienia nieautoryzowanych transakcji. Ten termin zawity w
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Możliwość taka będzie istniała, jeżeli (1) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota

transakcji płatniczej lub też (2) kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej płatnik mógł się
racjonalnie spodziewać, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków płatnika, postanowienia jego
umowy ramowej i istotne dla sprawy okoliczności. Postanowienia te przede wszystkim będą miały zastosowanie
do polecenia zapłaty oraz niektórych transakcji dokonywanych kartą płatniczą (przykładowo płatności w
hotelach lub też wypożyczalniach samochodów, gdzie dopiero po wykonaniu całości usługi znane są jej koszty).
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rozumieniu prawa cywilnego („roszczenia użytkownika … wygasają”) nie biegnie, jeśli
dostawca nie udostępnił użytkownikowi informacji o tej transakcji, zgodnie z umową o
usługę płatniczą.
Ponadto istotną zasadą jest, iż ciężar dowodu autoryzacji transakcji spoczywa na
dostawcy usług płatniczych. W konsekwencji w interesie dostawcy jest takie
techniczne przeprowadzanie transakcji, ażeby umożliwić ewentualne wykazanie jej
autoryzacji.
Dostawca poniesie ponadto niekorzystne skutki uchybienia obowiązkom
informacyjnym. W takim przypadku bowiem:
 dostawca traci prawo do żądania opłaty za przeprowadzoną transakcję, a opłaty
pobrane zobowiązany jest zwrócić;
 jeśli transakcja wiąże się z przeliczaniem waluty, zastosowanie do tego
przeliczenia ma bieżący kurs kupna albo sprzedaży walut obcych, ustalany w
sposób określony przez NBP i ogłaszany w dniu wykonania transakcji
płatniczej;
 w przypadku braku udostępnienia użytkownikowi informacji o dokonanych
transakcjach, nie biegnie 13 miesięczny termin zawity, którego upływ
uniemożliwia realizację przez użytkownika roszczeń z tytułu nieautoryzowanych
transakcji płatniczych lub niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji
płatniczych.
Jak to już wskazano, dostawca usług płatniczych ma co do zasady obowiązek
transferowania pełnej kwoty transakcji płatniczej, za co ponosi odpowiedzialność.
Oznacza to, iż nie ma on prawa pobrania z tej kwoty żadnych należności, w
szczególności wynagrodzenia za przeprowadzenie transakcji płatniczej 250. Wyjątkiem
jest, kiedy takiego pobrania dokonuje dostawca odbiorcy na podstawie umowy z
odbiorcą. W konsekwencji, jeżeli z kwoty transakcji płatniczej zainicjowanej przez
płatnika będą pobrane opłaty sprzecznie z postanowieniami ustawy, dostawca
płatnika jest obowiązany doprowadzić do otrzymania przez odbiorcę pełnej kwoty
transakcji płatniczej. W przypadku transakcji płatniczych zainicjowanych przez

250

Ustawa o usługach płatniczych przewiduje jednak wyjątek w zakresie tzw. należności podatkowych. Warto

jednak zauważyć, iż możliwość takiego odstępstwa od zasady pełnej harmonizacji nie jest przewidziane w
dyrektywie o usługach płatniczych.
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odbiorcę lub za jego pośrednictwem, obowiązek taki ciąży na dostawcy odbiorcy.
Dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub
niewykonanie swoich obowiązków, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie
wynikało z tzw. siły wyższej.
Wskazać także należy, iż regulacje ustawy o usługach płatniczych dotyczące
odpowiedzialności

dostawców

wobec

użytkowników,

nie

wyłączają

odpowiedzialności tych dostawców na podstawie zawartej przez nich umowy oraz
innych przepisów prawa cywilnego. W szczególności mogą to być roszczenia
odszkodowawcze

użytkownika

stanowiące

pochodną

jego

zobowiązań

odszkodowawczych wobec osoby trzeciej251.

3.6.1.2. Odpowiedzialność użytkownika oraz podmiotów
pośredniczących
Ja to już wskazano w rozdziale poprzednim, podstawowym obowiązkiem
użytkownika jest wykonanie postanowień umowy o usługę płatniczą, które umożliwi
dostawcy przeprowadzenie transakcji płatniczej.
W przypadku, kiedy transakcja płatnicza jest wykonana nieprawidłowo z winy
użytkownika, generalnie odpowiedzialność z tego tytułu obciąża użytkownika.
Specjalne reguły odnoszą się do odpowiedzialności płatnika. Jest zasadą, iż
płatnik nie odpowiada za wykonanie transakcji, których nie autoryzował. Od tej
zasady są przewidziane wyjątki, które są związane przede wszystkim z używaniem
przez płatnika instrumentu płatniczego.
Jak to zostało przedstawione, w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi płatniczej zasadniczo ustawa o usługach płatniczych przewiduje
powstanie odpowiedzialności wyłącznie dostawców wobec użytkowników usług
płatniczych. Wobec użytkownika nie ponoszą wiec odpowiedzialności instytucje
pośredniczące.
Wprowadzenia powyższych zasad spowodowało m. in. konieczność uchylenia w zakresie transakcji objętych ustawą o usługach płatniczych - art. 64 Prawa
bankowego, zgodnie z którym podmioty uczestniczące w dokonaniu transakcji
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Tak W. Pyzioł A. Walaszek-Pyzioł, Ustawa z 2011 r. o usługach płatniczych a umowa rachunku bankowego,
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płatniczej ponoszą odpowiedzialność solidarną252. Wprowadzone przez ustawę o
usługach płatniczych zasady odpowiedzialności dostawców wobec użytkowników,
mające zastosowanie także do świadczących usługi płatnicze banków, w dalszym
ciągu nie przesądzają o zasadzie winy czy też zasadzie ryzyka jako zasadzie
odpowiedzialności banku. W przypadku transakcji objętych obowiązywaniem ustawy
o usługach płatniczych nie będą jednak miały jednak zastosowania reguły art. 64
Prawa bankowego, dotyczące odpowiedzialności solidarnej banków uczestniczących
w wykonywaniu transakcji253.
W preambule do dyrektywy o usługach płatniczych 254 zostało wskazane, iż
(pomimo braku regulacji w dyrektywie) prawidłowe funkcjonowanie usług płatniczych
wymaga jednakże uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy dostawcami oraz
pomiędzy dostawcami a instytucjami pośredniczącymi. Regulacja taka jest
dokonywana w drodze umów, które wskazują wzajemne prawa i obowiązki. Kwestie
wzajemnej odpowiedzialności również są przedmiotem tych umów. W celu
wzajemnego zaufania tych podmiotów, powinna istnieć pewność prawna co do
możliwości otrzymania rekompensaty przez podmiot, który nie ponosi faktycznej
odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie transakcji, ale jest zobowiązany do
zapłaty na rzecz użytkownika na podstawie dyrektywy.
Prawa dotyczące takich roszczeń, ich treści oraz sposób dochodzenia od
dostawcy usług płatniczych lub pośrednika w związku z wadliwie wykonaną
transakcję płatniczą powinny być określane w ustaleniach umownych. Działania
podmiotów pośredniczących w realizacji usług płatniczych powinny być uznawane
jako działania, za które dłużnik odpowiada jak za własne działania, na zasadach
określonych w art. 474 kodeksu cywilnego; podmioty pośredniczące nie odpowiadają
zaś w ogóle wobec podmiotu zlecającego płatność255.
W

związku

z

powyższym

ustawa

stanowi,

iż

dostawca

ponoszący

odpowiedzialność wobec użytkownika, ma prawo regresu w stosunku do innych
dostawców lub

też instytucji

pośredniczących,

jeżeli

można

im

przypisać

odpowiedzialność. Prawo do dotyczy możliwości żądania zwrotu kwot zapłaconych
użytkownikowi oraz pokrycia wszelkich innych strat z tego tytułu. Ponadto taki
252

Nowelizacja tego przepisu jest dokonana w art. 157 pkt 6 ustawy o usługach płatniczych.
Zob. szerzej W. Pyzioł A. Walaszek-Pyzioł, Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków
pieniężnych, PPH nr 3/2012, uw. 8.5.
254
Zob. pkt 47 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
255
W. Pyzioł A. Walaszek-Pyzioł, Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków pieniężnych,
PPH nr 3/2012, uw. 8.5.
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dostawca może żądać także innych roszczeń, jeżeli taka możliwość wynikać będzie z
umowy pomiędzy nim a innymi dostawcami lub pośrednikami.

3.6.2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub nienależytego
wykonywania obowiązków związanych z korzystaniem z
instrumentów płatniczych
Pewne

reguły

szczególne

dotyczące

odpowiedzialności

związanej

z

wykonywaniem usług płatniczych dotyczą bezpośrednio stosowania do wykonywania
tych usług instrumentów płatniczych. Odpowiedzialność taka nie wynika jednakże z
samego
wyjątkiem

naruszenia

obowiązków

naruszenia

dotyczących

obowiązków

instrumentów

informacyjnych).

płatniczych
Do

(za

wystąpienia

odpowiedzialności potrzebny jest skutek w postaci niewykonania, nienależytego
wykonania lub też – określając ogólnie – wykonania przez osobę nieuprawnioną
transakcji płatniczej w związku z tym powstania szkody użytkownika lub dostawcy 256.

3.6.2.1. Odpowiedzialność dostawcy
Jak to wskazano w rozdziale poprzednim, na dostawcy spoczywa ogólny
obowiązek takiego ukształtowania technicznego oraz prawnego procesu zapłaty,
ażeby umożliwić użytkownikowi prawidłowe wykonanie instrumentów płatniczych.
Szczególnie, w odniesieniu do instrumentów płatniczych dostawca będzie
ponosił odpowiedzialność z tytułu:
 braku wypełnienia obowiązków informacyjnych w szczególności co do zasad
używania

instrumentów

płatniczych

oraz

zgłoszeń

jego

utraty

lub

nieuprawnionego użycia;
 braku zabezpieczenia przesłanego instrumentu płatniczego lub indywidualnych
zabezpieczeń tego instrumentu, w takim wypadku dostawca ponosi ryzyko
takiego przesłania;
256

Art. 144 i n. ustawy o usługach płatniczych.
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 braku przyjmowania zgłoszeń o utracie lub nieuprawnionym użyciu instrumentu
płatniczego257;
 przesyłania nie zamówionych instrumentów płatniczych, jeśli nie jest to
spowodowane wymianą instrumentu płatniczego na nowy. Ustawa o usługach
płatniczych nie przewiduje wprost sankcji za takie działanie, może ona jednakże
wynikać z przepisów ogólnych258;
 braku poinformowania użytkownika o żądaniu opłaty za korzystanie z danego
instrumentu płatniczego – w takim wypadku użytkownik jest zwolniony z opłaty.

3.6.2.2. Odpowiedzialność użytkownika
Użytkownik odpowiada generalnie za używanie instrumentu płatniczego zgodnie
z umową. Odpowiedzialność taka ciąży w większym stopniu na płatniku, gdyż jest on
podmiotem który „otrzymuje” instrument płatniczy od wydawcy a ponadto dokonuje
inicjacji

oraz

uwierzytelnienia

za

pomocą

tego

instrumentu.

Również

ta

odpowiedzialność opiera się na zasadach ogólnych, które są modyfikowane przez
postanowienia ustawy o usługach płatniczych.
Jak to już wskazano, płatnik jest ogólnie zwolniony z odpowiedzialności za
dokonanie transakcji, których nie autoryzował. Są przewidziane natomiast wypadki,
kiedy płatnik ponosi odpowiedzialność, które są związane z korzystaniem z
instrumentów płatniczych, nawet jeśli nie autoryzował danej transakcji.
Są to przypadki kiedy:
1) płatnik (nawet bez swojej winy) utracił instrument płatniczy lub też „nie zdołał
uchronić jego indywidualnych zabezpieczeń” i transakcja została dokonana na
skutek posłużenia się takim utraconym albo skradzionym instrumentem albo
oszustwa przy użyciu instrumentu płatniczego. W takim przypadku płatnik
odpowiada do wysokości kwoty 150 euro przeliczonej według kursu średniego
ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji;
2) płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, lub też
umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa naruszył swoje obowiązki w
postaci:
257
258

Art. 46 ust. 5 ustawy o usługach płatniczych.
Art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o usługach płatniczych.
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korzystania z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową;



zgłoszenia bez zbędnej zwłoki dostawcy lub podmiotowi wskazanemu
przez dostawcę, stwierdzenie utraty, kradzieży instrumentu płatniczego,
oszustwa dokonanego przy użyciu instrumentu płatniczego przez
uprawnionego

do

jego

użycia

ze

szkodą

dla

posiadacza,

albo

nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego;


podjęcia środków w celu zapobieżenia naruszeniu indywidualnych
zabezpieczeń instrumentu płatniczego, z chwilą jego otrzymania,

co doprowadziło do dokonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej259.
W takim przypadku płatnik odpowiada za transakcję nieautoryzowaną w pełnej
wysokości, bez ograniczenia.
Powyższa odpowiedzialność płatnika jest wyłączona, jeżeli do transakcji
nieautoryzowanej doszło po zgłoszeniu przez płatnika „stwierdzenia utraty, kradzieży
instrumentu płatniczego, oszustwa dokonanego przy użyciu instrumentu płatniczego
przez uprawnionego do jego użycia ze szkodą dla posiadacza, albo nieuprawnionego
użycia instrumentu płatniczego”. Wtedy bowiem powinno nastąpić zablokowanie
instrumentu płatniczego przez dostawcę, skutkujące brakiem możliwości dalszego
dokonywania transakcji przy jego użyciu.
Jeżeli jednak dostawca nie zapewnia odpowiednich środków umożliwiających
dokonanie w każdym czasie takiego zgłoszenia płatnik nie odpowiada za
nieautoryzowane transakcje płatnicze, będące skutkiem posłużenia się takim
instrumentem płatniczym, chyba że doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej
transakcji.
Obciążenie
nieautoryzowane,

użytkownika
które

częściową

zostały

odpowiedzialnością

dokonane

przed

za

dokonaniem

transakcje
wskazanego

zgłoszenia, ma zachęcić do dokonywania tego zgłoszenia260.

Użytkownik

będzie

jednakże

ponosił

odpowiedzialność

za

transakcje

nieautoryzowane, jeżeli nie dokona zgłoszenia takich transakcji do dostawcy w
terminie 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku . Dotyczy to również transakcji

259
260

Art. 42 ustawy o usługach płatniczych.
Zob. art. 46 ustawy o usługach płatniczych.
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dokonanych w wyniku nieprawidłowego użycia instrumentu płatniczego, jego utraty
lub też nieuprawnionego użycia, o których mowa w punkcie 1) powyżej.
Odbiorca odpowiada z kolei za brak poinformowania o żądanych opłatach lub
zniżkach za korzystanie z instrumentu płatniczego. Ma on bowiem obowiązek
poinformowania płatnika przed rozpoczęciem danej transakcji płatniczej o żądaniu
opłaty za korzystanie z danego instrumentu płatniczego lub oferowaniu z tego tytułu
zniżki261. Niepoinformowanie o opłacie ma ten skutek, iż płatnik nie jest zobowiązany
do jej zapłaty. W przypadku niepoinformowania płatnika o oferowanej zniżce, umowa
jest zawarta z uwzględnieniem zniżki oferowanej przez odbiorcę.

3.6.2.3. Odpowiedzialność podmiotów pośredniczących oraz
dostawców usług technicznych
Odpowiedzialność innych podmiotów - instytucji pośredniczących czy też
przykładowo dostawców usług technicznych nie jest jak była mowa co do zasady
przedmiotem regulacji dyrektywy o usługach płatniczych, a w konsekwencji też
ustawy o usługach płatniczych.
Podmioty te mogą ponosić odpowiedzialność wobec dostawców usług
płatniczych, związaną ze świadczeniem dla tych dostawców usług umożliwiających
przeprowadzanie transakcji za pomocą tych instrumentów. W szczególności
odpowiedzialność

mogą

ponosić

wszelacy

dostawcy

usług

technicznych,

umożliwiających dokonanie zapłaty przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego.
Odpowiedzialność tą regulują umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy tymi
podmiotami, a dostawcami.
Są też pewne przypadki, kiedy wobec użytkowników odpowiedzialność mogą
ponosić osoby trzecie. Będzie to miało miejsce, kiedy dany użytkownik i osoba
trzecia wejdzie w relacje kontraktowe, związane z korzystaniem instrumentu
płatniczego. Ustawa o usługach płatniczych stanowi, iż w przypadku kiedy podmiot
trzeci

uczestniczący

w

wykonywaniu

transakcji

płatniczej

nie

poinformuje

użytkownika o żądaniu opłaty za korzystanie z danego instrumentu płatniczego,
użytkownik ten nie jest zobowiązany do uiszczenia takiej opłaty262.
Ponadto nie jest wyłączone kierowanie roszczeń użytkowników wobec siebie, to
261
262

Art. 20 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.
Art. 20 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych.
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znaczy dostawcy wobec odbiorcy i odwrotnie. Podstawą tych roszczeń mogą być
ogólne przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej, z uwzględnieniem
zasad odpowiedzialności ustanowionych w ustawie o usługach płatniczych.
Cywilnoprawna

odpowiedzialność

stron

ulega

„konkretyzacji”

skutkującej

obowiązkiem zapłaty określonych kwot pieniężnych w wyniku pewnych jak to
wskazano „nadzwyczajnych” zdarzeń, nie stanowiących używania instrumentu
płatniczego zgodnie z umową o usługi płatnicze.
Ustawa przewiduje natomiast również zapłatę określonych kwot pieniężnych
będącą skutkiem „zwykłego” wykorzystywania instrumentów płatniczych, w postaci
opłat.

3.7. Opłaty ponoszone przez dostawcę i użytkowników z
tytułu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu
instrumentów płatniczych

3.7.1. Opłaty ponoszone przez dostawcę
Z wykorzystywaniem instrumentów płatniczych przy wykonywaniu usług
płatniczych wiąże się konieczność uiszczania rozmaitych opłat. Z jednej strony są to
opłaty, które ponosi strona oferująca usługi płatnicze, czyli dostawca, z drugiej strony
– są to opłaty ostatecznego beneficjenta tych usług, czyli użytkownika263.
Dostawca ponosi koszty technicznego oraz prawnego zorganizowania procesu
płatności, wykorzystującego instrumenty płatnicze. W celu oferowania zapłaty za
pośrednictwem takich instrumentów dostawcy usług płatniczych korzystają także, jak
to było wskazane, z usług tzw. instytucji pośredniczących. W przypadku kart
płatniczych są to m. in. organizacje płatnicze. Wszystkie uczestniczące w tym
procesie podmioty pobierają za swoje usługi wynagrodzenie (mogą być ewentualne
wątpliwości czy tak jest w każdym przypadku działania banku centralnego, który
263

Ogólnym przepisem ustawy o usługach płatniczych wprowadzającym obowiązek informowania o opłatach i
określającym sankcję w przypadku braku takiego poinformowania jest art. 20.
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przykładowo może zapewniać rozliczenie transakcji). Stąd też w zależności od
świadczonych usług podmioty te są uprawnione do pobierania odpowiedniego
wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest regulowane poprzez stosunki umowne
między tymi podmiotami.
Jako

typowy

przykład

takiego

wynagrodzenia

można

wskazać

opłatę

Interchange (Interchange fee).
Opłatą tą jest określane wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym, które jest
płacone wydawcy karty płatniczych (a więc dostawcy płatnika) przez agentów
rozliczeniowych (czyli dostawców odbiorcy). Faktycznie opłata ta jest przez
dostawców odbiorcy „odzyskiwana” od samych odbiorców264.
Opłata ta może być ustalana w oparciu o stawkę stałą (za dokonanie transakcji)
lub też procentową (w zależności od kwoty transakcji). Możliwa jest też kombinacja
tych stawek. Wysokość i sposób obliczania stawek jest ustalana przez organizację
płatniczą umożliwiającą dokonanie transakcji. Może ona zależeć od takich czynników
jak np. rodzaju karty, typu i wielkości akceptującego przedsiębiorcy (odbiorcy),
regionu geograficznego i jurysdykcji, sposobu dokonania transakcji kartą (poprzez
Internet, telefonicznie czy w tzw. „fizycznej obecności”.
W przypadku wypłat gotówkowych dokonywanych przy użyciu karty płatniczej w
bankomatach, mianem Interchange fee określa się opłatę którą dany wydawca karty
uiszcza na rzecz operatora bankomatu. Opłata ta jest wynagrodzeniem za
umożliwienie klientowi wydawcy skorzystania z usługi wypłaty gotówkowej.
W przypadku kart płatniczych Opłata Interchange w części jest przekazywana
międzynarodowym organizacjom płatniczym w zamian za udostępnienie logo oraz
usługi przetwarzania danych oraz rozrachunkowe. Opłata Interchange jest ustalana
między bankami dwustronnie lub też wielostronnie, przy udziale organizacji
płatniczej265.

264

Oraz z reguły „uzupełniona” o dodatkowe wynagrodzenie agenta rozliczeniowego, które zwłaszcza w

przypadku większych użytkowników (sieci handlowych itp.) jest również negocjowalne. Opłata pobierana przez
acquirera od odbiorcy określana jest jako merchant service charge (MSC). Stąd też odbiorca uiszcza faktycznie
dwie opłaty Interchange fee (określana orientacyjnie jako 65-80% całej pobieranej kwoty) oraz MSC (35-25%
całej pobieranej kwoty).
265

J. Górka, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009,

s. 114.
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Wysokość oraz sposób ustalania Interchange fee jest przedmiotem sporów o
charakterze prawno konkurencyjnym. Przykładem może być postępowanie wszczęte
przez brytyjski urząd antymonopolowy - Office of Fair Trading, który w 2005 roku
wydał decyzję w sprawie uznania za niedozwolone porozumień banków dokonanych
w ramach MasterCard UK Members ForumLimited. Decyzja ta została zaskarżona 2
listopada 2005 r. do Competition Appeal Tribunal, który uchylił decyzję z przyczyn
formalnych266.
Kwestia porozumień ograniczających konkurencję dokonywanych przez Visa
oraz MasterCard była również przedmiotem postępowań i decyzji Komisji
Europejskiej.
Kwestia ta była także przedmiotem decyzji polskiego Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta, a postępowanie odwoławcze w tej sprawie nie zostało
jeszcze zakończone267.
Generalnie rzecz ujmując, wydawcy oraz organizacje płatnicze stoją na
stanowisku iż wyższy udział opłaty Interchange niż opłaty MSC (czyli pobieranej
przez acquirera) wynika z wyższych kosztów ponoszonych przez wydawcę, niż
kosztów acquirera. Wydawcy bowiem ponoszą nie tylko koszty emisji karty, ale także
oszustw i środków podjętych w celu ich zwalczania. W przypadku kart kredytowych
wydawców obciążają koszty odpisów na ryzyko kredytowe, koszty egzekucji i
bezodsetkowego kredytowania płatników. Ponadto mechanizm opłaty Interchange
ma na celu zwiększenie liczby płatności kartami, co ma pozytywny wpływ na
konsumentów oraz na sklepy268.
Z kolei organy antymonopolowe uważają, iż Interchange fee często zawiera
rentę monopolistyczną. Powoduje to nadmierne zwiększenie kosztów akceptacji kart
przez sklepy, co nie powoduje wzrostu wydajności systemu płatniczego. Ponadto

266

Zob. też szerzej na temat sporów antymonopolowych na tle Interchange fee: W. Szpringer, Bezpieczeństwo

systemu bankowego, konkurencja czy współpraca, Twigger, Warszawa 2002, str. 228 i n.
267

W decyzji nr DAR 15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję

ustalenia dokonane przez szereg banków polskich dotyczące określania Interchange fee. Decyzja ta została
zaskarżona do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uchylił ten wyrok. Po apelacji UOKiK Sąd
Apelacyjny w dniu 22 kwietnia 2010 r. wydał wyrok uchylający decyzję sądu pierwszej instancji i kierujący
sprawę do ponownego rozpoznania.
268

J. Górka, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009,

s. 115.
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wysokie ustanowienie tej opłaty w znikomej mierze przekłada się na obniżenie opłat
pobieranych od konsumentów, co powinno następować zgodnie z teorią rynków
dwustronnych269. Należy się spodziewać, iż ze względu na dochodowość i ustalony
sposób pobierania, kwestia wysokości Interchange fee może być przedmiotem
dalszych sporów270.
Kwestia opłat związanych z wydawaniem oraz zapewnieniem funkcjonowania
instrumentów w relacji pomiędzy dostawcami usług płatniczych oraz pomiędzy tymi
dostawcami a instytucjami pośredniczącymi pozostaje zasadniczo poza przedmiotem
regulacji dyrektywy o usługach płatniczych i ustawy o usługach płatniczych.
Pośrednio takich opłat może dotyczyć przepis zobowiązujący prowadzących
system płatności do zapewnienia dostępu do tego systemu dostawcom „według
obiektywnych, równych i proporcjonalnych kryteriów”. W odniesieniu do instrumentów
płatniczych będzie oznaczało to obowiązek stosowania jednakowych zasad co do
wszystkich uczestników systemu, niezależnie czy już funkcjonujących czy też
nowych.

3.7.2. Opłaty ponoszone przez użytkownika
Ustawa o usługach płatniczych reguluje jednakże dość szczegółowo, jakie opłaty
i na jakich zasadach mogą być pobierane od użytkowników usług płatniczych. Opłaty
te wobec dostawcy, w ogólnym zarysie, będą stanowić opłaty za korzystanie z usług
płatniczych, za dostarczanie

użytkownikowi pewnych informacji oraz za podjęcie

tzw. środków zapobiegawczych lub naprawczych. Opłatą płatnika na rzecz odbiorcy
lub podmiotów trzecich będzie tzw. surcharge.
Podstawową opłatą, jaką użytkownik zobowiązany jest uiszczać na rzecz
dostawcy usług, jest opłata za korzystanie z usług płatniczych. W opłacie tej może
269

J. Górka, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009,

s. 115.
270

Zob. szerzej obszerna literatura, np. T. J. Zywicki, The Economics of Payment Card Interchange Fees and the

Limits of Regulation, ICLE Financial Regulatory Program White Paper Series June 2, 2010, International Center
for Law and Economis.
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się zawierać również opłata za wydanie (a więc stworzenie możliwości do
korzystania) i korzystanie z instrumentu płatniczego. Opłata ta jest uiszczana na
rzecz wydawcy instrumentu płatniczego.

Może ona być ustalona na rozmaite

sposoby, przykładowo jako opłata stała przez cały okres korzystania z instrumentu,
opłata uzależniona od wolumenu dokonywanych transakcji czy też opłata
procentowa od kwoty dokonanej transakcji. Nie jest wykluczone ponadto całkowite
zwolnienie użytkownika z takich opłat (de facto opłaty są wtedy wliczane w cenę
innych usług, lub też pokryte z korzyści uzyskiwanych przez dostawcę w inny
sposób, przykładowo odsetek od depozytów bankowych).
Opłaty za wydanie i korzystanie z instrumentu płatniczego są należne dostawcy
jedynie za okres trwania umowy ramowej. Ponadto opłaty te mogą być uiszczone z
góry za pewien okres lub też cały czas świadczenia usług płatniczych. W takim
przypadku opłaty są należne dostawcy również jedynie za okres trwania umowy
ramowej. Uiszczone z góry podlegają zwrotowi proporcjonalnie do okresu trwania
świadczenia usług.
Zgodnie

z

wyszczególnione

zasadą
i

transparentności,

zakomunikowane

wszelkie

użytkownikowi

opłaty
usług

powinny
płatniczych,

być
w

szczególności w umowie ramowej (informacjach do umowy ramowej). W przypadku
braku takiego zakomunikowania użytkownik jest zwolniony z ponoszenia opłat.
W praktyce nie można jednak wykluczyć przypadków, kiedy nie będzie możliwe
wskazanie kwoty wszelkich opłat, przed wykonaniem transakcji. Będą to przypadki,
kiedy np. transakcja wiąże się z przeliczeniem walut i w chwili składania zlecenia
płatniczego nie jest znany kurs walutowy a wysokość opłat zależy od tego kursu(np.
transakcja jest złożona z odroczonym terminem płatności, lub też nie ma
technicznych możliwości określenia kursu walutowego w momencie składania
zlecenia, gdyż jest on zmienny).
Odnośnie opłat za obowiązki informacyjne dostawcy wobec użytkownika, jak to
było wskazane, zasadą jest nieodpłatne informowanie, w zakresie określonym w
ustawie. Podstawowe informacje są więc przekazywane użytkownikom nieodpłatnie,
niezależnie czy są to informacje o pojedynczych transakcjach czy też zbiorcze
informacje wysyłane miesięcznie. Koszt takich opłat będzie faktycznie wliczany w
podstawową opłatę za świadczenie usług płatniczych.
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Powyższe dotyczy jednakże tylko użytkowników będących konsumentami271. W
przypadku innych użytkowników strony mogą w umowie o usługę płatniczą dokonać
ustalenia opłat za przekazywanie tych informacji.
Nawet jednak jeśli użytkownik jest konsumentem, dostawca ma prawo
pobierania opłat za „informacje dodatkowe”. Mogą to być opłaty za:
1) przekazywanie na wniosek użytkownika informacji dodatkowych;
2) większą częstotliwość przekazywania informacji niż wymagana niniejszą
ustawą, lub
3) za przekazywanie informacji za pomocą innych niż określone w umowie
ramowej środków porozumiewania się.
Jeżeli tego typu opłaty są pobierane, ich wysokość powinna uwzględniać
stopień

pracochłonności usługi dostarczenia informacji, za którą opłata jest

pobierana oraz faktyczne koszty ponoszone przez dostawcę.
Użytkownik ponosi także na rzecz dostawcy tzw. opłaty za podjęcie środków
zapobiegawczych lub naprawczych.
Do środków tych należy zaliczyć przede wszystkim zablokowanie instrumentu
płatniczego na skutek otrzymania przez użytkownika informacji o fakcie utraty,
kradzieży instrumentu płatniczego, oszustwa dokonanego przy użyciu instrumentu
płatniczego przez uprawnionego do jego użycia ze szkodą dla posiadacza, albo
nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego. Fakt zablokowania może ponadto,
w przypadku braku możliwości jego odblokowania, wiązać się z koniecznością
wymiany tego instrumentu na nowy.
Zasadą jest, iż dostawca nie ma prawa pobierania wynagrodzenia za podjęcie
tzw. środków zapobiegawczych i naprawczych272. W przypadku kiedy użytkownik nie
jest konsumentem, możliwe jest jednakże umowne ustalenie takich opłat. Opłaty

271

Wynika to z art. 32 w zw. z art. 30 dyrektywy o usługach płatniczych.

272

Wyjątkiem nie dotyczącym bezpośrednio instrumentów płatniczych są opłaty: (1) za informację na temat

odmowy wykonania zlecenia płatniczego przez dostawcę, jeżeli odmowa była uzasadniona; (2) za odwołanie
zlecenia płatniczego po upływie terminu do żądania takiego odwołania; (3) za odzyskanie przez dostawcę
środków wydanych z powodu transakcji niewykonanej lub wadliwie wykonanej na skutek podania przez
użytkownika nieprawidłowego identyfikatora.
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takie również powinny uwzględniać stopień

pracochłonności usługi, za którą są

pobierane oraz faktyczne koszty ponoszone przez dostawcę.
Ponadto pobierane są opłaty odbiorcy na rzecz dostawcy za umożliwienie
przyjmowania zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych. Opłaty takie mogą być
ustalane w umowie pomiędzy dostawcą a odbiorcą, która umożliwia odbiorcy
akceptowanie transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych.
Typowym przykładem mogą być opłaty związane z „Interchange fee”, czyli
rodzajem wynagrodzenia płaconego przez przedsiębiorstwa akceptujące płatność za
pomocą

kart

płatniczych

na

rzecz

„acquierów”

(zob.

uwagi

w

rozdziale

poprzedzającym).
Z kolei od płatnika na rzecz odbiorcy lub podmiotu trzeciego za możliwość
zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego może być pobierana tzw. opłata
surcharge.
Dyrektywa o usługach płatniczych stanowi, iż dostawca nie powinien mieć prawa
do zakazywania odbiorcy żądania od płatnika zapłaty lub oferowania zniżki za
korzystanie z danego instrumentu płatniczego. Przewiduje jednakże w tym zakresie
tzw. opcję narodową273, czyli możliwość dla państw członkowskich ustanowienia
takiego zakazu, częściowo lub w całości. Zakaz taki może być wprowadzony ze
względu na potrzebę pobudzenia konkurencji i „propagowania korzystania z
wydajnych instrumentów płatniczych”.
Dyrektywa nie przewiduje natomiast możliwości ustawowego zakazania
pobierania takich opłat przez osoby trzecie274.
W ustawie o usługach płatniczych nie ma przewidzianego zakazu pobierania
przez odbiorcę opłaty surcharge lub też oferowania zniżki275.
Ustawa natomiast przewiduje, iż odbiorca lub podmiot trzeci żądający takiej
opłaty, jest zobowiązany do poinformowania o niej użytkownika przez rozpoczęciem
transakcji płatniczej. W przypadku nie poinformowania użytkownik nie jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty, zaś uiszczone opłaty podlegają zwrotowi. Ustawa
nie precyzuje, w jaki sposób ma nastąpić takie poinformowanie.

273

Zob. pkt 42 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych oraz art. 52 ust. 3 tej dyrektywy.

274

Art. 50 ust. 2 dyrektywy o usługach płatniczych.

275

Art. 20 ustawy. Częściowy zakaz znajdował się jednakże w poprzednich wersjach projektu ustawy. Dotyczył

on zakazu pobierania opłaty surcharge w przypadku płatności kartą płatniczą lub podobnym instrumentem.
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Przykładem pobierania surcharge przez odbiorców jest pobieranie tej opłaty
przez punkty handlowe przyjmujące płatności za pomocą kart.
Przykładem podmiotów trzecich, które mogą żądać od użytkownika podobnej
opłaty, mogą zaś być tzw. niezależni operatorzy bankomatów (zob. uwagi w punkcie
4.4.1.)276. Opłata, o której mowa, nie jest jednakże opłatą która uiszczają dostawcy
usług płatniczych na rzecz tych podmiotów za możliwość używania wydawanych
przez te podmioty instrumentów płatniczych.
Zwraca się uwagę, iż opłaty surcharge mogą ograniczać rozwój płatności
bezgotówkowych, poprzez zniechęcenie klientów do dokonywania takich płatności.
Kwestia wprowadzenia tych opłat był również przedmiotem działań lobbingowych ze
strony uczestników rynku płatności277.
Do innych opłat uiszczanych przez użytkowników zaliczyć można koszt tzw.
float, koszt przewalutowania oraz odsetki płacone niekiedy przez użytkowników w
przypadku dokonania transakcji płatniczych z wykorzystaniem kredytu. Float jest przy
tym rozumiane jako czas pomiędzy obciążeniem rachunku płatnika (lub przyjęciem
od niego wpłaty gotówkowej) a rzeczywistym wysłaniem przez danego dostawcę
środków będących przedmiotem transakcji płatniczej. W tym czasie banki uzyskiwały
„nieodpłatną”

możliwość

pobierania

pożytków

z

posiadanych

środków.

Wyeliminowaniu (ograniczeniu) float miało służyć skrócenie czasu wykonywania
transakcji płatniczych zasadniczo do tzw. D + 1 (jeśli zlecenie płatnicze zostało
otrzymane danego dnia roboczego, rachunek odbiorcy powinien być uznany kwotą
transakcji w następnym dniu roboczym). Służyć temu miało także zastosowanie tzw.
natychmiastowej daty waluty – dostawca ma obowiązek obciążania rachunku

276

Często wydawcy kart podpisują z innymi operatorami bankomatów porozumienia, zgodnie z którymi

przejmują obowiązek zapłaty wynagrodzenia z tytułu użycia karty przez klienta. Od klienta wydawcy ci
pobierają najczęściej opłatę za umożliwienie bezprowizyjnych wypłat w bankomatach należących do innych
podmiotów – zob. A. Ogonowska, Coraz więcej darmowych bankomatów, Rzeczpospolita Moje Pieniądze z dnia
10.11.2010.
277

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o usługach płatniczych z dnia 23.06.2010, On

Board

Public

Relations

sp.

z

http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_lobbing/2010/lobbing_on_board_pr_w_imieniu_Euronet_sp_zoo.pdf,
przeglądanych 12.10.2010 r.
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o.o.,

płatnika dopiero z chwilą wysyłania środków, oraz uznawania rachunku odbiorcy z
chwilą ich otrzymania.

3.7.3. Zakaz pobierania opłat z kwoty transakcji
Zagadnieniem związanym z kwestią opłat za wydawanie i korzystanie z
instrumentów płatniczych, jest sposób ich pobierania.
Dyrektywa o usługach płatniczych stanowi, iż opłaty związane z wykonaniem
transakcji płatniczych

lub

inne należności (a

również opłaty związane

z

instrumentami płatniczymi) nie mogą być pobierane poprzez pomniejszenie kwoty
transakcji płatniczej.
Wyjątkiem jest pobranie określonych kwot przez dostawcę odbiorcy, jeżeli taką
możliwość przewiduje umowa o usługę płatniczą pomiędzy tym dostawcą a odbiorcą.
Ustawa o usługach płatniczych stanowi, iż taki brak możliwości pomniejszenia
nie dotyczy „potrącenia” kwoty wynikającej ze zobowiązań podatkowych związanych
z daną transakcją. Przepis ten jest niezgodny z art. 67 dyrektywy o usługach
płatniczych, który nie przewiduje nawet w przypadku należności podatkowych
możliwości odstępstw. Brak jest w tym zakresie tzw. opcji narodowej.
W przypadku nienależnego pobrania należności z kwoty transakcji, dany
dostawca usług płatniczych zobowiązany jest do doprowadzenia do otrzymania przez
odbiorcę pełnej kwoty transakcji.
Warto wskazać jaki był jeden z podstawowych celów wskazanej regulacji. Miała
ona zapewnić m. in. możliwość funkcjonowania w pełni zintegrowanego i
zautomatyzowanego systemu przetwarzania płatności (tzw. Straight Through
Processing)278. Potrzeba używania takiego systemu wynika m. in. z krótkich terminów
na dokonanie płatności, które są wprowadzane na podstawie dyrektywy o usługach
płatniczych.
Wskazane unormowanie dotyczy obok dostawców usług płatniczych również
instytucji pośredniczących. Brzmienie art. 67 ust. 1 dyrektywy o usługach płatniczych
wskazuje, iż na instytucje pośredniczące powinien być nałożony bezpośredni
278

Zob. pkt. 40 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
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pobierania opłat z kwoty transakcji. Obowiązek taki jest zawarty również w ustawie o
usługach płatniczych. Wydaje się, iż przepis art. 52 ustawy może stanowić podstawę
dochodzenia opłat przez użytkownika bezpośrednio od instytucji pośredniczących.
Ponadto w przypadku pomniejszenia kwoty transakcji, odpowiedzialność wobec
użytkownika poniesie dostawca usług płatniczych, który będzie miał obowiązek
doprowadzenia do otrzymania przez odbiorcę pełnej kwoty transakcji.
W kontekście omawiania zakazu potrącania opłat z kwot transakcji wyjaśnienia
wymaga również kwestia pobierania zasadniczych opłat, to znaczy opłat za
przeprowadzanie transakcji płatniczych.
Generalnie, przede wszystkim w odniesieniu do polecenia przelewu, wyróżniane
są trzy sposoby pobierania tych opłat w odniesieniu do konkretnych transakcji279:
1) opcja BEN – opłaty w całości są pokrywane przez beneficjenta, czyli odbiorcę;
2) opcja SHA – płatnik ponosi opłaty pobierane przez dostawcę płatnika, zaś
odbiorca ponosi opłatę pobierane przez odbiorcę;
3) opcja OUR – opłaty ponosi w całości płatnik.
Sposoby te (bez podawania ich nazwy) zostały w sposób ogólny wskazane w
dyrektywie o usługach płatniczych, w odniesieniu do wszystkich usług płatniczych.
Zasadniczą tzw. opcją kosztową jest opcja SHA. Jeżeli jednak istnieje konieczność
przeliczenia waluty w wykonaniu transakcji, strony mogą ustalić też inne opcje, tzn.
BEN lub OUR. Zasady te dotyczą przy tym tzw. transakcji both-leg

a ponadto

transakcji dokonywanej w euro lub innej walucie państwa członkowskiego spoza
obszaru euro.
W przypadku, kiedy transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, strony mogą
ustalić pobieranie opłat również na zasadzie BEN lub OUR.
Wskazane regulacje w zakresie ponoszenia kosztów wykonania transakcji
płatniczej nie zmieniają zasady, iż koszty te nie mogą być pobierane z kwot
transakcji, niezależnie czy przez dostawców, czy przez instytucje pośredniczące.

279

Określenia używane przez SWIFT w instrukcji “at field 71A "Details of Charges"”. SWIFT (ang. Society for

Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej
Telekomunikacji Finansowej) – jest to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych które utrzymuje
sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji finansowej. Za pośrednictwem tej sieci nie są
dokonywane uzgodnienie sald i rozliczenia (clearing and settlement).
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Reguły obowiązujące w zakresie wykorzystywania instrumentów płatniczych
dotyczyć będą „standardowych” instrumentów płatniczych. Ustawa o usługach
płatniczych przewiduje również swoistą „odmianę” tych instrumentów, w przypadku
tzw. „instrumentów niskokwotowych”. W przypadku tych instrumentów ogólne reguły
zostały poddane modyfikacji.

3.8. Sankcje za naruszenie przepisów regulujących
używanie instrumentów płatniczych

Potencjalnie możliwe sankcje z tytułu braku stosowania przepisów wymaganych
w przypadku używania do świadczenia usługi płatniczej instrumentów płatniczych
można

podzielić

na

trzy

grupy:

sankcje

cywilnoprawne,

sankcje

administracyjnoprawne oraz sankcje karnoprawne. Część z tych sankcji wynika
bezpośrednio z dyrektywy o usługach płatniczych, część z nich, w szczególności
sankcje karnoprawne, zostały wprowadzone do ustawy o usługach płatniczych w
wykonaniu obowiązku transpozycji dyrektywy280.

3.8.1. Sankcje cywilnoprawne
Sankcjami cywilnoprawnymi ponoszonymi przez dostawcę usług płatniczych
mogą być:

280

Możliwość wprowadzenia sankcji nie przewidzianych dyrektywą wynika z samego charakteru dyrektywy

jako środka wiążącego co do rezultatu, pomimo zasady wysokiej harmonizacji. Reguła taka została
zwerbalizowana przykładowo w art. 86 ust 3 dyrektywy o usługach płatniczych, zgodnie z którym państwa
członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia, aby dostawcy usług płatniczych nie stosowali na niekorzyść
użytkowników usług płatniczych odstępstw od przepisów prawa krajowego przyjętych w celu wykonania
niniejszej dyrektywy lub odpowiadających im, chyba że taka możliwość została wyraźnie przewidziana w
dyrektywie.
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 utrata prawa do żądania wynagrodzenia za wykonaną usługę w przypadku
nienależytego poinformowania użytkownika o głównych cechach świadczonych
usług płatniczych, przykładowo dotyczących instrumentów płatniczych;
 ponoszenie kosztów transakcji nieautoryzowanych w pełnej kwocie, gdy
tymczasem odpowiedzialność powinna być ograniczona powyżej kwoty 150
euro (zasadniczo w przypadku dokonania transakcji nieuprawnionej przy użyciu
instrumentu płatniczego płatnik odpowiada do kwoty 150 euro, z wyjątkiem
wystąpienia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa płatnika281);
 ponoszenie kosztów transakcji nieautoryzowanych również w przypadku, kiedy
ich koszt powinien obciążać płatnika (w przypadku, kiedy transakcje były
dokonane z winy umyślnej i z powodu rażącego niedbalstwa płatnika, ale
dostawca

nie

zapewnił

możliwości

zgłoszenia

utraty

lub

kradzieży,

sprzeniewierzenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub
nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu, z wyłączeniem winy umyślnej
płatnika a także w przypadku dokonania transakcji nieautoryzowanych po
otrzymaniu zgłoszenia płatnika, jeżeli dostawca technicznie nie uniemożliwił
dokonywania dalszych transakcji);
 ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza, z zastrzeżeniem wskazanych
regulacji szczególnych. Odnośnie samych instrumentów płatniczych będzie to
przykładowo

poniesienie

ryzyka

przesłania

użytkownikowi

instrumentu

płatniczego lub jego indywidualnych zabezpieczeń282.

Sankcją

ponoszoną

przez

płatnika

jest

poniesienie

kosztów

transakcji

nieautoryzowanej w przypadku, jeżeli naruszył on swoje obowiązki w zakresie
bezpiecznego używania i przechowywania instrumentów płatniczych. Płatnik
odpowiada zasadniczo:
 do kwoty 150 euro w przypadku braku winy płatnika w dokonaniu
nieautoryzowanej transakcji;
 w pełnej kwocie w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w
dokonaniu nieautoryzowanej transakcji.

281

Art. 46 ustawy.

282

Art. 43 ust. 2 ustawy.
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3.8.2. Sankcje administracyjnoprawne
Dostawca usług płatniczych, w przypadku braku stosowania przepisów ustawy o
usługach płatniczych dotyczących instrumentów płatniczych, będzie mógł być
potencjalnie podmiotem sankcji administracyjnoprawnych. Sankcje te mogą być
potencjalnie skutkiem m. in. błędnej kwalifikacji usługi płatniczej jako nie
wykorzystującej instrumentu płatniczego. Taki błąd co do kwalifikacji prawnej może
mieć miejsce zarówno w przypadku rozpoczynania świadczenia danej usługi
płatniczej, jak też w trakcie jej świadczenia, jeżeli ulegnie ona modyfikacji. Stąd też
podmioty świadczące usługi płatnicze mogą ponosić przede wszystkim ryzyko
uznania ich usługi za wydawanie instrumentów płatniczych lub też acquiring.
Uprawnione są do tego jedynie (obok innych kategorii dostawców usług płatniczych)
instytucje płatnicze (a więc nie biura usług płatniczych), które zobowiązane są do
posiadania kapitału zakładowego w maksymalnej wysokości (125.000 euro). Sankcje
administracyjnoprawne wobec podmiotów innych niż instytucje płatnicze i biura usług
płatniczych przewidują przepisy regulujące ich ustrój i funkcjonowanie.
Wobec
działalności

instytucji
283

płatniczych,

które

uzyskują

zgodę

na

rozpoczęcie

lub dokonują rejestracji ustawa o usługach płatniczych przewiduje

odmowę udzielenia zgody na działalność instytucji płatniczej, w przypadku braku
wykazania zdolności do prawidłowego świadczenia danych usług płatniczych.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na działalność instytucji płatniczej musi być
dołączone m. in. wskazanie usług płatniczych, jakie ma wykonywać wnioskująca
instytucja, jak również rozwiązania, procedury i mechanizmy adekwatne do
charakteru, skali i stopnia złożoności usług płatniczych zapewniające ostrożne i
stabilne zarządzanie działalnością w zakresie świadczenia usług płatniczych, przez
posiadanie:
1) struktury

organizacyjnej

z

przejrzystymi

i

spójnymi

zakresami

odpowiedzialności;
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W odniesieniu do uprawnień nadzorczych KNF w stosunku do biur usług płatniczych ustawa o usługach

płatniczych zawiera zasadniczo analogiczne postanowienia jak w przypadku instytucji płatniczych, stosowane
odpowiednio – zob. art. 129.
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2) skutecznych

procedur

identyfikowania,

zarządzania,

monitorowania

i

zawiadamiania o ryzyku, na które wnioskodawca jest lub może być narażony;
3) odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej, obejmujących procedury w
zakresie administracji, księgowości oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu;
4) rozwiązań mających służyć ochronie środków pieniężnych użytkowników284.
Prawidłowe ustalenie wskazanych rozwiązań, procedur i mechanizmów nie
będzie możliwe bez uwzględnienia w nich obowiązków dostawcy wynikających z
faktu wydawania, akceptowania lub też rozliczania transakcji przy użyciu
instrumentów płatniczych.
KNF może również, w przypadku stwierdzenia przez KNF świadczenia usług
płatniczych wykorzystujących instrumenty płatnicze niezgodnie z postanowieniami
ustawy, stosować sankcje po wydaniu zezwolenia. Może to być w szczególności:
 obowiązek zmiany zezwolenia na działalność instytucji płatniczej;
 obowiązek zwiększenia funduszy własnych do kwoty 125.000 euro (kwota
wymagana od instytucji płatniczej przy świadczeniu usług wydawania
instrumentów płatniczych oraz acquiringu) oraz odpowiedniej zmiany wniosku o
udzielenie zezwolenia na działalność instytucji płatniczej;
 konieczność uzyskania przez biuro usług płatniczych zezwolenia na działalność
instytucji płatniczej.
Ponadto KNF została wyposażona w inne instrumenty nadzorcze. Mogą one być
wykorzystane jeżeli krajowa instytucja płatnicza odmawia albo nieprawidłowo
realizuje

obowiązek

udzielenia

informacji,

lub

przekazywania

danych,

nie

zrealizowała w wyznaczonym terminie zaleceń utrudnia bądź uniemożliwia
przeprowadzenie kontroli, lub nie realizuje nakazów a także gdy działalność krajowej
instytucji płatniczej jest wykonywana z naruszeniem prawa albo stwarza zagrożenie
dla interesów użytkowników. Potencjalnymi sankcjami w takim przypadku może być:
1) wystąpienie do organu krajowej instytucji płatniczej z wnioskiem o odwołanie
osoby

zarządzającej

bezpośrednio

nieprawidłowości;
284

Art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych.
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odpowiedzialnej

za

stwierdzone

2) zawieszenie w czynnościach osoby zarządzającej;
3) ograniczenie działalności krajowej instytucji płatniczej;
4) nałożenie

na

stwierdzone

osobę

zarządzającą

podstawie

kary

nieprawidłowości

sześćdziesięciokrotności
ustawy

z

minimalnego
dnia

bezpośrednio

10

odpowiedzialną

pieniężnej

do

wynagrodzenia

października

2002

wysokości

ustalonego
r.

o

za
na

minimalnym

wynagrodzeniu za pracę285;
5) cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz zakaz dalszej
działalności;
6) nałożenie na krajową instytucję płatniczą kary pieniężnej w wysokości do
1.000.000 zł286.
Ponadto sankcje są też przewidziane w odniesieniu do obowiązków instytucji
płatniczych i biur usług płatniczych w zakresie wpisu do rejestru krajowych instytucji
płatniczych i innych dostawców. Wpis ten obejmuje m. in. wskazanie rodzaju usług
płatniczych świadczonych przez dany podmiot. Istnieje również obowiązek
powiadomienia KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, w
terminie 14 dni od zaistnienia. w przypadku naruszenia tego obowiązku, KNF może
nałożyć na te podmioty kary.

3.8.3. Sankcje karnoprawne
Przepisy ustawy o usługach płatniczych przewidują również w pewnych
warunkach prawno karną odpowiedzialność dostawców usług płatniczych. Również
błędna kwalifikacja prawna danej usługi płatniczej i związane z tym możliwe
uchybienia w zakresie stosowania odpowiednich przepisów ustawy może mieć
pewne odzwierciedlenie w dyspozycji art. 152 ustawy.
Art. 152 ustawy przewiduje grzywnę w wysokości 1.000.000 PLN lub karę
pozbawienia wolności do lat 2 dla osoby odpowiedzialnej w instytucji płatniczej lub

285

Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.

286

Art. 105.
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biurze usług płatniczych za przekazywanie informacji KNF, jeżeli informacje są
podane niezgodnie ze stanem faktycznym lub też KNF jest w inny sposób
wprowadzona w błąd.
Przestępstwo to posiada również formę nieumyślną – w takim przypadku
sprawca podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do roku.
W

przypadku

nieumyślnego

braku

stosowania

przepisów

dotyczących

instrumentów płatniczych przez dostawców usług płatniczych, podmioty te mogą
ponieść

przede

wszystkim

sankcje

cywilnoprawne.

W

przypadku

sankcji

administracyjnoprawnych – KNF bada wniosek instytucji płatniczych dotyczący
udzielenia zgody na prowadzenie działalności instytucji płatniczej w odniesieniu do
konkretnych usług płatniczych. Wniosek ten powinien być zweryfikowany również
odnośnie prawidłowości oznaczenia i świadczenia wskazanych w nich usług. W toku
działalności podmiotów nadzorowanych KNF może nakładać sankcje, natomiast ich
rodzaj i charakter jest przede wszystkim uzależniony od zachowania podmiotu
zobowiązanego wobec działań kontrolnych.
Niepokojąca

wydawać

się

może

jednakże

wskazana

możliwość

odpowiedzialności prawnokarnej, przewidzianej w art. 152 ustawy o usługach
płatniczych. Przepis ten przewiduje również nieumyślną formę popełnienia
przestępstwa a jego hipoteza jest na tyle szeroka, iż potencjalnie może obejmować
także przypadki błędnego udzielenia informacji KNF na skutek błędnej kwalifikacji
prawnej świadczonych usług.

3.9. Relacja pojęcia instrumentów płatniczych do pojęcia
dokumentów, papierów wartościowych oraz znaków
legitymacyjnych
W literaturze przedmiotu były dokonywane rozmaite analizy kart płatniczych i
instrumentów pieniądza elektronicznego w odniesieniu do innych instytucji prawnych.
Dotyczy to w szczególności porównania tych instrumentów do pieniądza oraz ich
klasyfikacji jako dokument, papier wartościowy oraz znak legitymacyjny.
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Nowe regulacje prawne wprowadzające pojęcie instrumentów płatniczych będą
powodować konieczność dokonania weryfikacji dotychczasowego dorobku w tym
zakresie. Ponieważ są to zagadnienia mające poboczne znaczenie dla znalezienia
odpowiedzi na pytania badawcze niniejszej pracy zostaną one przedstawione jedynie
w zarysie.
Krótkiego wyjaśnienia wymaga relacja pojęcia instrumentów płatniczych oraz
usług płatniczych do pojęcia pieniądza.
Instrumenty płatnicze w rozumieniu dyrektywy o usługach płatniczych stanowią
element usługi płatniczej. Usługi płatnicze są to natomiast wymienione w załączniku
do dyrektywy o usługach płatniczych usługi, które są świadczone przez podmioty
profesjonalnie zajmujące się świadczeniem takich usług. W efekcie świadczenia
usług płatniczych dokonywane są transakcje płatnicze, które powodują lokowanie,
transfer lub wycofywanie środków. Skutkiem wykonania transakcji płatniczej może
być umorzenie zobowiązania pieniężnego. Dlatego w świetle regulacji dyrektywy o
usługach płatniczych i ustawy o usługach płatniczych bardziej właściwe wydają się
być porównania poszczególnych usług płatniczych (nie zaś samych instrumentów
płatniczych) do pieniądza, szczególnie rozumianego w ujęciu szerokim. Osobnym
zagadnieniem jest relacja pieniądza elektronicznego (czyli nie instrumentu pieniądza
elektronicznego) do pieniądza w rozumieniu zarówno wąskim jak i szerokim.

3.9.1. Instrumenty płatnicze a dokumenty
Problemem w klasyfikacji instrumentów płatniczych jako dokumentów jest już
niejednoznaczność samej nazwy „dokument”. Uznaje się, iż dokumentem w szerokim
rozumieniu tego słowa jest myśl ludzka uzewnętrzniona w trwały sposób, która
posiada określone znaczenie prawne287. Stąd też jako dokumenty mogą być
traktowane również postaci elektroniczne takiego utrwalenia myśli ludzkiej.
Instrument płatniczy może mieć postać materialną jak i niematerialną, jako zbiór
procedur. Wstępnie wydaje się więc, iż każdą postać instrumentu płatniczego można
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Por. J. Kukulski, Aspekty prawne bankowych kart płatniczych w polskim systemie pieniężnym, Kodeks Sp. z

o.o., Warszawa 2002, str. 70 i n.
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by zakwalifikować jako dokument w szerokim rozumieniu tego słowa. Instrument
płatniczy inkorporuje w sobie określone uprawnienia. Jest to uprawnienie płatnika do
zainicjowania zlecenia płatniczego. Z uprawnienia do zainicjowania zlecenia
płatniczego wynika także ogólne uprawnienie płatnika do dokonania płatności przy
użyciu tego instrumentu, co może podlegać weryfikacji odbiorcy. Z faktu wydania
instrumentu płatniczego wynika również uprawnienie wydawcy do weryfikacji
prawidłowości instrumentu płatniczego (uwierzytelnienie).
Innym zagadnieniem jest kwalifikacja instrumentów płatniczych do dokumentów
urzędowych lub też dokumentów prywatnych, w rozumieniu przepisów kodeksu
postępowania cywilnego288. Raczej nie ulega wątpliwości, iż instrument płatniczy nie
stanowi dokumentu urzędowego. Nie jest on bowiem sporządzany przez organy
władzy publicznej, a jedynie „wydawany” przez podmiot prywatny na podstawie
umowy cywilnoprawnej. Również przepisy szczególne nie wydają się umożliwiać
kwalifikacji instrumentów płatniczych jako dokumentów urzędowych. Również art. 95
§ 1 Prawa bankowego, który w pewnych warunkach nadaje niektórym dokumentom
sporządzanym przez banki moc dokumentów urzędowych, nie wydaje się uprawniać
banki do wydawania instrumentów płatniczych w formie dokumentów urzędowych 289.
W odróżnieniu od dokumentu urzędowego w przypadku dokumentu prywatnego
w rozumieniu art. 245 k.p.c. wystarczy, żeby osoba podpisująca dokument złożyła
oświadczenie woli w nim określone. Dla zaistnienia dokumentu prywatnego jest więc
konieczne złożenie własnoręcznego podpisu pod dokumentem290. Złożenie takiego
podpisu może dotyczyć jedynie niektórych rodzajów instrumentów płatniczych –
najczęściej kart płatniczych (oczywiście nie wszystkich). Istnieją więc argumenty za
uznaniem tego typu instrumentów płatniczych za dokumenty prywatne. Karty takie
nie są bezpośrednim dowodem, iż podpisana osoba złożyła określone oświadczenie
woli (jest stroną umowy ramowej z wydawcą), ale stanowią dowód pośredni291.
Podobnie szczególnej reguły można doszukiwać się w przypadku instrumentów
płatniczych wydawanych przez banki. Zgodnie bowiem z art. 7 prawa bankowego,
288
289

Art. 244 i 245 k.p.c.
Argumenty za możliwością uznania kart płatniczych emitowanych przez banki za dokumenty urzędowe

podaje J. Kukulski - J. Kukulski, Aspekty prawne bankowych kart płatniczych w polskim systemie pieniężnym,
Kodeks Sp. z o.o., Warszawa 2002, str. 72.
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Wymóg własnoręczności podpisu jest wywodzony z art. 78 kodeksu cywilnego.
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Zob. L. Stecki, Karty kredytowe, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1998, str. 94.
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oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych mogą
być wyrażane za pomocą elektronicznych nośników informacji. Związane z
czynnościami

bankowymi

dokumenty

mogą

być

sporządzane

za

pomocą

elektronicznych nośników informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty
utrwalone i zabezpieczone. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę
pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1,
spełnia wymagania formy pisemnej. Stąd też art. 7 Prawa bankowego dostarcza
argumentów za uznaniem instrumentów płatniczych także utrwalonych za pomocą
elektronicznych nośników informacji, za dokumenty prywatne w rozumieniu art. 245
k.p.c.
Dopuszczalne będzie również złożenie pod dokumentem mającym być
dokumentem prywatnym szczególnej formy podpisu – podpisu elektronicznego.
Podpisem elektronicznym są określone dane w postaci elektronicznej, które wraz z
innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane,
służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny292.
Szczególne znaczenie dla czynności prawnych dokonywanych w formie
elektronicznej jest bezpieczny podpis elektroniczny, który spełnia następujące cechy:
 przyporządkowanie wyłącznie do osoby składającej ten podpis;
 sporządzenie za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej
podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu
elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego;
 powiązanie z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że
jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna;
 fakt iż osobą składającą podpis elektroniczny jest osoba fizyczna posiadająca
urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w
imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 293.

292
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Art. 3 pkt 1 ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).
K. Flaga-Gieruszyńska [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska,

Kodeks postępowania cywilnego.

Komentarz, C.H.Beck, Wydanie: 4, Warszawa 2009, komentarz do art. 245 nb. 8.
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Dokumenty prywatne posiadają tzw. formalną moc dowodową. Wyraża się ona w
uznaniu, iż zawarte w dokumencie oświadczenie pochodzi od osoby, która złożyła
podpis na dokumencie. Nie rozciąga się ona na okoliczności towarzyszące złożeniu
oświadczenia. Nie

przesądza ona także o tzw. mocy materialnej dokumentu, to

znaczy czy złożone oświadczenie jest ważne lub prawnie skuteczne oraz prawdziwe.
Stąd też dokument prywatny nie jest sam w sobie dowodem rzeczywistego stanu
rzeczy294.

3.9.2. Instrumenty płatnicze a papiery wartościowe
Rodzaj dokumentów stanowią papiery wartościowe. Są one regulowane przede
wszystkim w art. 9216-92116 kodeksu cywilnego, jak również przepisami szeregu
ustaw szczególnych.
Papiery wartościowe są zaliczane do tzw. dokumentów dłużnych, czyli
stwierdzających istnienie określonego stosunku prawnego. Dokumenty te są
rozumiane w szerokim znaczeniu, czyli obejmującym wszelkie nośniki i wszelkie
sposoby zapisu oświadczeń stron, takie jak dokumenty papierowe i elektroniczne,
znaki plastikowe oraz metalowe itp. Dokumenty te stanowią dowód istnienia i kształtu
określonego stosunku prawnego. Niektóre z dokumentów dłużnych pełnią dodatkowe
funkcje – dłużnik może bez popadnięcia w zwłokę powstrzymać się ze spełnieniem
świadczenia dopóki wierzyciel nie zwróci dokumentu lub nie udostępni go w celu
pozbawienia mocy prawnej (tzw. kwalifikowane dokumenty dłużne)295.
Rodzajem kwalifikowanych dokumentów dłużnych są znaki legitymacyjne i
papiery wartościowe.
Papiery wartościowe są to takie dokumenty dłużne, w przypadku których dłużnik
nie tylko może odmówić spełnienia świadczenia bez zwrotu dokumentu lub
udostępnienia go w celu pozbawienia mocy prawnej, ale też dłużnik nie może spełnić
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K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz tom 1, C.H. Beck, Warszawa 2010, komentarz do

art. 245, nb. 3.
295

P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Wydanie 4, C.H. Beck, Warszawa

2010, komentarz do art. 9216.
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świadczenia bez przedłożenia tego dokumentu. W przeciwnym razie dłużnik może
nie być zwolniony z obowiązku świadczenia, pomimo jego spełnienia 296.
Papier wartościowy będzie więc dokumentem opiewającym na wierzytelność lub
inne prawo podmiotowe (prywatne), którego przedłożenie osobie zobowiązanej jest
niezbędne do zrealizowania uprawnień297.
Stosowana jest jednakże również odmienna definicja, zgodnie z którą papierem
wartościowym jest dokument ucieleśniający określone prawo majątkowe w ten
sposób, że rozporządzenie prawem z dokumentu następuje poprzez rozporządzenie
dokumentem298.
Zwraca się również uwagę, iż dokument, również ten ucieleśniających prawo
majątkowe, nie musi mieć postaci materialnej. Za dokumenty mogą być bowiem
uznane również zapisy elektroniczne, nie mające formy dokumentu. Takie
dokumenty elektroniczne, ucieleśniające prywatne prawo podmiotowe i powiązane z
tym prawem w taki sposób, że jego realizacja nie jest możliwa bez istnienia zapisu
elektronicznego, określa się jako zdematerializowany papier wartościowy299.
Są podstawy, jak to już wskazano, do traktowania instrumentów płatniczych jako
rodzaju dokumentu. Ich funkcją jest jednakże umożliwienie płatnikowi zainicjowania
zlecenia płatniczego, a jego wydawcy – uwierzytelnienia. Posiłkowo te instrumenty
mogą spełniać również funkcję dowodową, jako wykazanie uprawnień płatnika do
dokonania transakcji płatniczej. W odróżnieniu jednak od papierów wartościowych
dokumenty te nie inkorporują w sobie określonych praw majątkowych. W
szczególności wykorzystanie instrumentu płatniczego do dokonania transakcji
płatniczej nie polega na zwrocie tego instrumentu dłużnikowi, ani też na
udostępnieniu tego dokumentu dłużnikowi w celu pozbawienia ważności. Cechą
charakterystyczną papierów wartościowych wydaje się być również możliwość
przenoszenia inkorporowanego w nich prawa majątkowego (wraz z dokumentem). W
przypadku instrumentów płatniczych nie następuje przeniesienie prawa majątkowego
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Ibidem.

297

Ibidem.
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W. Szmydt, Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, Artpress Studio Grafiki Komputerowej

sp. j., Inowrocław 2004, str. 53.
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P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Wydanie 4, C.H. Beck, Warszawa
2010, komentarz do art. 9216, nb. 20. Autor ten wskazuje także iż zjawisko emisji takiego dokumentu oraz
zjawisko przekształcenia papieru wartościowego "tradycyjnego" w zapis elektroniczny noszą nazwę
dematerializacji papieru wartościowego.
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wraz z tym instrumentem na inne osoby. W tym zakresie możliwe są jednak
odmienne regulacje umowne, przykładowo w przypadku sprzedaży instrumentu
pieniądza elektronicznego w postaci karty razem z zapisanym na tym instrumencie
pieniądzem elektronicznym. W tym przypadku jednak nie dojdzie do wykonania
transakcji płatniczej w rozumieniu dyrektywy o usługach płatniczych, zgodnie z którą
instrument

płatniczy

ma

służyć

do

zainicjowania

zlecenia

płatniczego

i

uwierzytelnienia. Stąd też w przypadku dokonywania transakcji płatniczych przy
użyciu instrumentu pieniądza elektronicznego nie dochodzi do przeniesienia
posiadania tego instrumentu, a jedynie do transferu środków w postaci pieniądza
elektronicznego.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż instrumenty płatnicze
nie posiadają cech umożliwiających zaliczenie ich do papierów wartościowych.
Pomimo spełnienia przesłanek uznania ich za dokumenty, spełniają one odmienne
od papierów wartościowych funkcje i inne jest ich znaczenie prawne i ekonomiczne.
Na przeszkodzie stoi również uznawana zasada numerus clausus papierów
wartościowych.

3.9.3. Instrumenty płatnicze aznaki legitymacyjne
Jak to wskazano powyżej, drugim – obok papierów wartościowych- rodzajem
kwalifikowanych dokumentów dłużnych są znaki legitymacyjne. Są one regulowane w
art. art. 92115 kodeksu cywilnego.
Za cechy konstytutywne znaków legitymacyjnych można uznać:
1) istnienie dokumentu stwierdzającego obowiązek świadczenia na rzecz
okaziciela dokumentu;
2) w razie utraty znaku legitymacyjnego - uprawnienie dłużnika do uzależnienia
spełnienia świadczenia od wykazania uprawnienia od osoby zgłaszającej
żądanie świadczenia, bez konieczności umarzania dokumentu.
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Znaki te legitymują okaziciela jako uprawnionego na korzyść dłużnika. Wskazane
cechy znak legitymacyjny uzyskuje na mocy wyraźnego lub dorozumianego
postanowienia stron lub też ustalonych w danej dziedzinie zwyczajów300.
Podstawową

różnicą

pomiędzy

papierami

wartościowymi

a

znakami

legitymacyjnymi jest:
 okoliczność iż dłużnik może zwolnić się ze zobowiązania spełniając
świadczenie do rąk osoby, która zbyła już wierzytelność, jeżeli dłużnik
spełniając świadczenie o przelewie nie wiedział;
 okoliczność iż w razie utraty znaku legitymacyjnego wierzyciel może wykazać
swoje uprawnienie w inny sposób, zaś znaki te nie podlegają umorzeniu301.
W przypadku znaków legitymacyjnych nie dochodzi więc do „inkorporowania”
prawa majątkowego w dokumencie, zaś podstawową ich funkcją jest możliwość
wykazania przez wierzyciela określonego uprawnienia do żądania spełnienia
świadczenia.
Dokonując porównania znaków legitymacyjnych z instrumentami płatniczymi
stwierdzić należy, iż jak to było już wskazane w rozdziale poprzedzającym,
zasadniczo funkcja instrumentów płatniczych polega na umożliwieniu płatnikowi
zainicjowania zlecenia płatniczego a jego wydawcy – uwierzytelnienia. Funkcją
dodatkową jest wykazanie przez posiadacza odbiorcy uprawnienia do dokonania
transakcji płatniczej, na podstawie umowy ramowej zawartej z wydawcą. Ta
dodatkowa funkcja wykazuje pewne podobieństwa z funkcją legitymacyjną znaków.
W przypadku bowiem instrumentu płatniczego, instrument ten jest dowodem
przysługiwania płatnikowi wobec jego dostawcy usług płatniczych określonego prawa
w postaci żądania realizacji transakcji płatniczej. Natomiast podstawową przeszkodą
w uznaniu instrumentów płatniczych za znaki legitymacyjne jest brak możliwości
wykazania swojego prawa przez płatnika (wierzyciela) wobec odbiorcy (dłużnika) w
inny sposób jak poprzez okazanie dokumentu. Bez instrumentu płatniczego nie jest
bowiem możliwe dokonanie uzgodnionej z dostawcą usług płatniczych transakcji
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K. Zawada, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz do art. 450-1088. Tom II, pod red. K. Pietrzykowskiego,

Warszawa 2009, komentarz do art. 92115, nb. 1.
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P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Wydanie 4, C.H. Beck, Warszawa

2010, komentarz do art. 92115, nb. 2.
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płatniczej, niezależnie od możliwości przedstawienia odbiorcy przykładowo umowy
ramowej o usługi płatnicze.
Dlatego

też

mimo

pewnych

podobieństw

do

znaków

legitymacyjnych,

instrumenty płatnicze takich znaków nie stanowią.

3.10. Nadzór nad stosowaniem instrumentów płatniczych
Z faktem wydawania instrumentów płatniczych lub też rozliczaniu transakcji z ich
użyciem łączy się podleganie odpowiedniemu nadzorowi organów administracyjnych.
Pomimo iż aspekty nadzorcze nie należą do zasadniczego przedmiotu niniejszej
pracy, warto przedstawić zarys również tych aspektów nowych regulacji.
Okolicznością

mogącą

powodować

podleganie

wydawcy

lub

acquirera

nadzorowi administracyjnemu jest okoliczność świadczenia usługi płatniczej, nie zaś
samo wykorzystywania w usłudze płatniczej instrumentu płatniczego. Kwestia
wykorzystywania instrumentów płatniczych w usługach płatniczych będzie miała
pośredni wpływ na zakres objęty nadzorem administracyjnym, ponieważ jak to
wskazano w niniejszym rozdziale, fakt taki powoduje zmianę obowiązków ciążących
na dostawcach usług płatniczych.
Dyrektywa o usługach płatniczych wyróżnia kilka rodzajów dostawców usług
płatniczych, czyli podmiotów świadczących usługi płatnicze. W zależności od
kategorii danego dostawcy usług płatniczych inne będą podstawy prawne
sprawowania takiego nadzoru.
Z punktu widzenia regulacji nadzorczych poszczególne kategorie dostawców
usług płatniczych można także podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej kategorii
będą należały podmioty już istniejące (w sensie istnienia danej instytucji prawnej),
którym ustawa o usługach płatniczych będzie przyznawać dodatkowo status
dostawcy usług płatniczych. Podmioty te będą poddane nadzorowi na podstawie
przepisów regulujących ich ustrój oraz działalność302.
Do drugiej kategorii podmiotów należą nowo utworzone instytucje prawne instytucje płatnicze i biura usług płatniczych. Dla tych podmiotów dyrektywa o
302

Co w sposób wyraźny zostało wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy.

187

usługach płatniczych przewiduje specjalne regulacje nadzorcze (tytuł II dyrektywy o
usługach płatniczych), a ustawa o usługach płatniczych transponuje te przepisy oraz
powierza nadzór Komisji Nadzoru Finansowego303.
Uprawnienia KNF wobec biur usług płatniczych i instytucji płatniczych można
podzielić na dwie zasadnicze grupy:
1) uprawnienia w zakresie działań poprzedzających wydanie zezwolenia na
działalność instytucji płatniczej lub rejestrację biura usług płatniczych;
2) uprawnienia dotyczące działalności instytucji płatniczej lub biura usług
płatniczych po wydaniu zezwolenia.
W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, instytucje płatnicze
są zobowiązane do spełnienia szeregu wymogów. W tym zakresie wskazać można
m. in. obowiązek do przedstawienia:
 programu działalności, określającego w szczególności rodzaj planowanych
usług płatniczych;
 biznesplanu zawierającego prognozę budżetu na trzy pierwsze lata budżetowe
wskazującego,

iż

wnioskodawca

będzie

zastosować

odpowiednie

i

proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do rzetelnego
prowadzenia działalności;
 dokumentacji

potwierdzającej

posiadanie

odpowiedniego

kapitału

założycielskiego;
 w

przypadku

tzw.

hybrydowych

instytucji

płatniczych

(prowadzących

jednocześnie inny rodzaj obok świadczenia usług płatniczych działalności) –
opisu środków przedsięwziętych w celu ochrony środków należących do
użytkowników usług płatniczych;
 opisu rozwiązań w zakresie zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
w tym procedur administracyjnych, procedur zarządzania ryzykiem i procedur
księgowych;
 opisu mechanizmu kontroli wewnętrznych służących spełnieniu wymogów
wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i
finansowania terroryzmu;

303

Art. 14 ust. 2.
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 opisu

struktury

organizacyjnej

wnioskodawcy,

w

tym

w

stosownych

przypadkach opis planowanego korzystania z usług agentów i oddziałów oraz
opis rozwiązań w zakresie outsourcingu lub udziału w krajowym lub
międzynarodowym systemie płatności;
 danych dotyczących tożsamości osób będących bezpośrednimi lub pośrednimi
akcjonariuszami lub udziałowcami posiadających znaczny pakiet akcji lub
udziałów
 danych dotyczących tożsamości i wiarygodności kluczowych dla zarządzania
instytucją płatniczą osób304.
W przypadku biur usług płatniczych wymagane jest dokonanie ich rejestracji w
rejestrze instytucji płatniczych i biur usług płatniczych, jawnym, prowadzonym przez
KNF w systemie informatycznym rejestrze. Rejestr ten ma być dostępny za
pośrednictwem Internetu. Służyć ma to ochronie użytkowników usług płatniczych,
poprzez umożliwienie im weryfikacji podmiotów oferujących usługi płatnicze w
rejestrze. Rejestr ten jest elementem wykonywania nadzoru przez KNF, gdyż ta ma
obowiązek badania prawidłowości zgłaszanych do niego danych.
Zgodność prowadzonej przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych
działalności z wymogami prawa po uzyskaniu zezwolenia lub rejestracji może być
przedmiotem badania KNF w drodze kontroli.
Kontrolując działalność instytucji płatniczych i biur usług płatniczych organ
nadzorczy ma w szczególności prawo do:
 wzywania instytucji płatniczej do dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych
do monitorowania zgodności działalności z przepisami prawa;
 przeprowadzania inspekcji w pomieszczeniach instytucji płatniczej lub biura
usług

płatniczych,

każdego

agenta

lub

oddziału

instytucji

płatniczej

świadczącego usługi płatnicze, za których działania odpowiedzialność ponosi
dana instytucja płatnicza, lub każdego podmiotu wykonującego operacje
związane z usługami płatniczymi w ramach outsourcingu;
 wydawania zaleceń, wytycznych, a w stosownych przypadkach wiążących
„przepisów administracyjnych” (ang. binding administrative provisions);
 w niektórych przypadkach zawieszania lub cofania zezwolenia;
304

Art. 5 dyrektywy o usługach płatniczych.
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 nakładania sankcji na osoby sprawujące faktyczną kontrolę nad działalnością
instytucji płatniczych i biur usług płatniczych305
Uprawnienia nadzorcze w zakresie ustawy o usługach płatniczych zostały
powierzone w zasadzie w całości Komisji Nadzoru Finansowego. W celu realizacji
swoich zadań KNF została zobowiązana do współpracy z właściwymi organami
nadzorczymi oraz z innymi władzami lub organami, w szczególności z:
1) Europejskim Bankiem Centralnym;
2) NBP i bankami centralnymi państw członkowskich;
3) organami publicznymi innych państw członkowskich odpowiedzialnymi za
nadzór nad systemami płatności306.
Pewne kompetencje, w ramach nadzoru nad systemami płatności, uzyskał
również Prezes NBP. W zakresie regulacji systemów płatności ustawa przewiduje
szereg norm o charakterze przede wszystkim prawno konkurencyjnym. Na
prowadzącym system płatności ciąży obowiązek zapewnienia zasad dostępu do
systemów płatności wg. obiektywnych, równych i proporcjonalnych kryteriów, zaś
ograniczenia w dostępie do tych systemów nie mogą być większe niż jest to
konieczne dla ochrony przed określonymi rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko
rozrachunkowe,

ryzyko

operacyjne

i

ryzyko

biznesowe

oraz

dla

ochrony

bezpieczeństwa finansowego i stabilności operacyjnej systemu płatności.
Wyjątkowo w tym wypadku dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa
nakłada obowiązki na podmioty inne niż dostawcy i użytkownicy usług płatniczych,
mianowicie na prowadzących system płatności. Prowadzący system płatności mogą
posiadać równocześnie status dostawcy usług płatniczych.
Jako organ zobowiązany do oceny naruszania obowiązków spoczywających na
podmiotach zamierzających prowadzących systemy płatności w ramach obowiązku
udzielenia zgody na prowadzenie systemu płatności przewidzianej przez ustawę o
ostateczności rozrachunku w systemach płatności został wskazany Prezes NBP 307.
305

Art. 21 w zw. z art. 26 dyrektywy o usługach płatniczych.

306

Art. 108 ustawy.

307

Art. 9 ust. 5 ustawy o usługach płatniczych.
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Ze względu na dotyczący ochrony konkurencji zakres tego przepisu można mieć
wątpliwości, czy kompetencje w tym zakresie nie powinny być powierzone Urzędowi
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (kompetencja tego Urzędu była zawarta we
wcześniejszych wersjach projektu ustawy o usługach płatniczych308)309. Bowiem
celem wskazanych przepisów jest wzmocnienie konkurencji, pomiędzy dostawcami
usług płatniczych z jednej strony, z drugiej zaś strony - pomiędzy prowadzącymi
systemy płatności. Dostawcy usług płatniczych będą posiadali roszczenie o
dopuszczenie do systemów płatności na takich samych zasadach, jak inni dostawcy.
Oznaczać to będzie również prawo korzystania z infrastruktury technicznej,
umożliwiającej funkcjonowanie systemu płatności. Ostatecznym beneficjentem mają
być użytkownicy usług płatniczych, którzy powinni mieć prawo do maksymalnie
szerokiego wyboru podmiotów świadczących usługi płatnicze.

3.11. Wnioski
O instrumencie płatniczym możemy mówić kiedy jest on wyodrębniony w sensie
technicznym oraz prawnym. Od strony technicznej, musi istnieć przedmiot
materialny/zbiór procedur, jak również infrastruktura techniczna, w której taki
instrument funkcjonuje. Instrument taki musi być przeznaczony do zainicjowania
zlecenia płatniczego oraz do uwierzytelnienia. Od strony prawnej instrumenty
płatnicze powinny funkcjonować w ramach systemu płatności rozumianego w sensie
prawnym. Ponadto powinny być świadczone trzy usługi płatnicze: wydawania
instrumentów płatniczych, usługa płatnicza umożliwiająca dokonywanie transakcji
przy użyciu instrumentu płatniczego oraz – poza pewnymi wyjątkami – usługa
acquiringu. Ponadto pewne usługi nie stanowią z definicji usług płatniczych a
rozwiązania techniczne w nich używane nie stanowią instrumentów płatniczych.
Przede wszystkim dotyczy to tzw. usług dostawców technicznych wspomagających
308

Projekt z dnia 25 kwietnia 2009 r
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Informacja na temat organów właściwych w sprawie kontroli spełniania wymogów systemów płatności w

państwach

członkowskich

znajduje

się

pod

adresem:
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świadczenie usług płatniczych, usług które można określić ogólnie jako opartych na
„instrumentach papierowych” oraz wykorzystywanych w ramach ograniczonej sieci
lub asortymentu towarów lub usług (zob. rozdział piąty pracy).
Instrument płatniczy jest wydawany na podstawie umowy ramowej. Musi być on
uzgodniony i zindywidualizowany. Akceptacja zapłaty przy użyciu instrumentu
płatniczego następuje przez odbiorcę na podstawie umowy z acquirerem.
Instrumenty

płatnicze

mogą

jednakże

być

wykorzystywane

do

transakcji

wykonywanych z udziałem podmiotów trzecich, bez udziału odbiorcy i acquirera (jako
przykład można wskazać wypłatę gotówki kartą bankomatową).
Instrumenty płatnicze mogą ponadto być blokowane oraz posiadać limit
wydatków. Najczęściej będą one powiązane z rachunkiem płatniczym. Mogą one być
wydawane jako tzw. instrumenty niskokwotowe, oraz być „przesyłane” użytkownikom.
Blokowanie, limit wydatków, możliwość instrumentów niskokwotowych i przesyłania
ich użytkownikom nie stanowią jednak elementów koniecznych tych instrumentów.
Mogą natomiast stanowić wskazówkę do interpretacji innych cech, które decydują o
powstaniu tych instrumentów.
Z instrumentami płatniczymi wiąże się również pobieranie charakterystycznych
opłat – Interchange fee oraz surcharge. W szczególności opłata surcharge zgodnie z
dyrektywą o usługach płatniczych (art. 52 ust. 3) jest pobierana za korzystanie z
konkretnego instrumentu płatniczego, nie zaś z konkretnej usługi płatniczej.
Użycie instrumentu płatniczego w usłudze płatniczej wiąże się z powstaniem
nowych

obowiązków

stron

transakcji

płatniczej

(odnośnie

szczegółowych

obowiązków zob. tabele 2 i 3). Obowiązki te będą obciążać przede wszystkim
dostawcę usług płatniczych, jako podmiot oferujący daną usługę płatniczą. Będą one
dotyczyć przede wszystkim zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej infrastruktury
technicznej uwzględniającej użycie instrumentu płatniczego. W szczególności
dotyczyć to będzie obowiązku prowadzenia całodobowej infolinii do przyjmowania
zgłoszeń o utracie instrumentu płatniczego lub innych okolicznościach mogących
spowodować dokonywanie nieautoryzowanych transakcji. Obowiązek ten nie dotyczy
tych usług płatniczych, które nie wykorzystują instrumentów płatniczych. Inne
obowiązki dostawcy dotyczą odpowiedniego ukształtowania treści umowy ramowej i
tzw.

„informacji

i

warunków”,

obowiązków

informacyjnych

związanych

z

dokonywaniem konkretnych transakcji płatniczych, jak również obowiązków dostawcy
wobec organu nadzorczego. Obowiązki związane z korzystaniem z instrumentu
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płatniczego obciążają również inne podmioty – płatnika, odbiorcę oraz niekiedy
podmioty trzecie uczestniczące w wykonaniu usługi płatniczej. W szczególności
płatnik, korzystając z instrumentu płatniczego, jest zobowiązany do dokonywania
aktów staranności w celu uniknięcia dokonania tym instrumentem transakcji przez
osobę nieuprawnioną.
Szczególny, w przypadku usług płatniczych wykorzystujących instrumenty
płatnicze, jest rozkład odpowiedzialności stron transakcji (zob. tabela 4). Ryzykiem
transakcji nieautoryzowanych jest zasadniczo obciążony wydawca instrumentu
płatniczego, z wyjątkiem kwoty 150 euro, za którą odpowiada płatnik. Dotyczy to
również tych przypadków, kiedy do transakcji doszło z braku zachowania należytej
staranności przez płatnika (nieautoryzowane transakcje będące skutkiem posłużenia
się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym lub – jeżeli płatnik nie zdołał
uchronić indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu – sprzeniewierzenia
instrumentu płatniczego).
Jest

to

zasadnicza

różnica

w

porównaniu

do

usług

płatniczych

nie

wykorzystujących instrumentów płatniczych. W przypadku tych ostatnich usług
płatnik odpowiada dopiero w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i
brak jest jego częściowej odpowiedzialności do kwoty 150 euro (art. 61 ust. 1
dyrektywy o usługach płatniczych transponowany w art. 46 ust. 2 ustawy o usługach
płatniczych).
Brak stosowania wymogów ustawowych w zakresie instrumentów płatniczych
będzie pociągał za sobą określone sankcje. Sankcje te mogą być szczególnie
uciążliwe w przypadku dostawcy usług płatniczych i mogą mieć charakter
cywilnoprawny, administracyjnoprawny i prawnokarny. Sankcjami będą podlegały w
szczególności instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, a KNF będzie mogła
stosować m. in. kary pieniężne w znacznej wysokości, ograniczyć działalność danej
instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych lub nawet cofnąć zezwolenie na
działalność lub wykreślić biuro usług płatniczych z rejestru.
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Rozdział IV
Rodzaje instrumentów płatniczych
4.1. Karta płatnicza
Obecnie karta płatnicza może być już uważana za „tradycyjny”, powszechnie
wykorzystywany instrument płatniczy. Jako instytucja prawna doczekała się również
obszernej literatury zarówno obcojęzycznej jaki i polskojęzycznej. Z punktu widzenia
potrzeb niniejszej pracy decydujące jest jednakże uznanie karty płatniczej za
instrument płatniczy. Ponadto zarówno prawne jak i techniczne aspekty kart
płatniczych posiadają już obszerną literaturę. Dlatego w kolejnych rozważaniach
analizowane będą głównie te aspekty karty płatniczej, które przesądzają o jej
zakwalifikowaniu jako instrumentu płatniczego. Wspomnieć także należy iż w
połączeniu z płatniczą funkcją karty oferowane są także rozmaite inne usługi, w
szczególności udzielanie przez wydawcę karty posiadaczowi kredytu na dokonanie
transakcji płatniczych310.
W aktualnym stanie prawnym definicję karty płatniczej zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4
Prawa bankowego. Jest ona określona jako karta identyfikująca wydawcę i
upoważnionego posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki lub dokonywania
zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo
upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub
zapłaty z wykorzystaniem kredytu. Do tej definicji odsyła również art. 2 pkt 7 ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych.

310

Przykładowo w Stanach Zjednoczonych pomiędzy rokiem 1989 a rokiem 2009 wartość kredytów

powiązanych z kartami zwiększyła się trzykrotnie – do kwoty 950 miliardów dolarów. Kredyty takie są
przedmiotem dalszego obrotu, tak jak w przypadku kredytów hipotecznych – zob. U. Reifner, Die
Deregulierung der Kreditkarte in Deutschland, VuR 5/2009, str. 170.
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Dyrektywa o usługach płatniczych nie zawiera definicji karty płatniczej. Ustawa o
usługach płatniczych postuluje zaś usunięcie tej definicji z prawa bankowego311.
Zwraca się uwagę na podwójny aspekt pojęcia kart płatniczych. Z jednej strony
stanowią one kawałek sztucznego tworzywa, który posiada znormalizowany wymiar,
wytłoczone litery lub cyfry, pasek magnetyczny lub mikroprocesor. Z drugiej strony
kartę płatniczą uważa się za instrument posiadający określony wygląd i treść, który
umożliwia użytkownikowi bezgotówkowe dokonywanie płatności na zasadach
ustalonych w zawartej z wydawcą umowie312. Zwraca się również uwagę na
rozumienie karty płatniczej jako znaku legitymującego lub upoważniającego jego
posiadacza do wykonywania określonych czynności, jako dokumentu, do którego
prawo ma określona osoba oraz środka dowodowego, świadczącego o stosunku
prawnym łączącym posiadacza karty z bankiem313.
Karty płatnicze występują w wielu odmianach. Podejmowane były różne próby
klasyfikacji kart. Przykładowo (podział za M. Smagą):
1) ze względu na ilość podmiotów, które uczestniczą w rozliczeniu transakcji przy
użyciu karty, można wyróżnić karty dwustronne, karty trójstronne, karty
czterostronne;
2) ze względu na status emitenta - karty konsumenckie, karty bankowe, karty
niebankowe;
3) ze względu na stopień sprecyzowania osoby posiadacza - karty imienne,
karty na okaziciela;
4) ze względu na charakter prawny posiadacza karty - karty prywatne, karty
firmowe;
5) ze względu na stopień zaufania banku w stosunku do posiadacza - karty
masowe, karty złote, karty platynowe;
6) ze względu na element kredytowy - karty przedpłatne, karty obciążeniowe,
karty debetowe; karty kredytowe314.

311

Art. 157 pkt 1) ustawy o usługach płatniczych z dnia 6 grudnia 2010 r. postuluje skreślenie art. 4 ust. 1 pkt 4 i

5 Prawa bankowego.
312

W. Szmydt, Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, ARTPRESS Studio Grafiki

Komputerowej sp. j., 2004, str. 37.
313

J. Kukulski, I. Pluta, Karty Płatnicze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 30.

314

M. Smaga, Karty Płatnicze, Zakamycze 1998, str. 15.
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Bardzo istotnym kryterium podziału jest również stopień bezpieczeństwa, jaki
zapewnia karta płatnicza ze względu na technologię użytą do jej produkcji i
zabezpieczenia. W tym zakresie zastosowanie znajduje zasada „najsłabszego
ogniwa” – cały system jest tak bezpieczny jak jego najsłabszy element315. Z tego
punktu widzenia można wyróżnić karty:
 tłoczone (najmniej bezpieczne);
 wyposażone w pasek magnetyczny;
 zbliżeniowe;
 wyposażone w mikroprocesor (najbezpieczniejsze).
Stosowane są również połączenia wskazanych elementów w jednej karcie, np.
tzw. karty combo – łączące pasek magnetyczny i mikroprocesor. Takie karty mogą
również zawierać „moduł” zbliżeniowy.
Do wskazanych wyżej podziałów można byłoby dołączać kolejne. Przykładowo
ze względu na technikę oraz możliwość dokonywania transakcji poprzez Internet
wyróżnić można:
 karty płaskie (z pewnymi wyjątkami wydawcy takich kart co do zasady nie
umożliwiają dokonywania płatności w Internecie);
 karty wypukłe (umożliwiające płatność poprzez Internet);
 tzw. karty wirtualne.
Szczególnie ostatni z zaprezentowanych podziałów jest istotny z punktu
widzenia charakterystyki instrumentów płatniczych, występujących jako przedmiot
materialny lub też zbiór procedur.
Wskazując rodzaje kart płatniczych, należy zwrócić uwagę również na definicję
pieniądza

elektronicznego,

zawartą

w

drugiej

dyrektywie

o

pieniądzu

elektronicznym316. Definicja ta jest zbliżona do definicji karty płatniczej, a zgodnie z
intencją ustawodawcy powinna ona objąć takie sytuacje, gdzie dostawca w zamian
za środki pieniężne wydaje przedpłaconą kartę z zapisaną wartością, służącą do
dokonywania płatności. Stąd brzmienie drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym
może stanowić podstawę do uznania „instrumentów przedpłaconych” uznawanych do
315

R.W. Kaszubski, Ochrona posiadacza karty płatniczej, Dodatek do MoP 23/2008, str. 20.

316

Której termin implementacji upływa 30.04.2011 r.
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tej pory za karty płatnicze - za instrumenty pieniądza elektronicznego317. Ponadto
karty przedpłacone zgodnie z tą dyrektywą wydają się stanowić rodzaj instrumentu
pieniądza elektronicznego.

4.1.1. Wydawanie karty płatniczej
Wydawanie kart płatniczych jest obecnie w Polsce regulowane przede wszystkim
ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ustawa ta bezpośrednio nie
reguluje pojęcia wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych (a więc zarówno
karty płatniczej jak i pieniądza elektronicznego). Status prawny wydawcy wynika z
postanowień ustawy regulujących prawa i obowiązki stron umowy o elektroniczny
instrument płatniczy, oraz obowiązki publicznoprawne wydawców.
Wydawanie kart płatniczych stanowi tzw. czynność bankową sensu largo, co
oznacza iż może ona być również wykonywana przez podmioty inne niż banki 318.
Wtedy nie będzie stanowiła czynności bankowej. W praktyce polskiej wydawcami
kart płatniczych są z reguły banki, pomimo prezentowanych w doktrynie poglądów o
możliwości wydawania kart również przez inne instytucje. Podkreśla się, iż brak jest
podstaw do nakładania na wydawców obowiązków analogicznych jak na banki, jak
również do przyznawania im przywilejów w rodzaju możliwości wystawiania
bankowych tytułów egzekucyjnych319.
Dyrektywa o usługach płatniczych określa wydawanie instrumentów płatniczych
(issuing), a więc również kart płatniczych, jako usługę płatniczą. W rezultacie do
wydawania kart płatniczych będą uprawnieni wszyscy wskazani dyrektywą dostawcy
usług płatniczych, w tym również instytucje płatnicze. Dyrektywa wprost przyznaje
także instytucjom płatniczym prawo do udzielania kredytu, jeżeli pozostaje to w
związku ze świadczeniem usług płatniczych 320. Oznaczać to będzie, iż po wejściu w
życie ustawy o usługach płatniczych karty płatnicze, w tym karty kredytowe będą
317

Zob. szerzej punkt 2.2.1 i 2.6.1.

318

Zob. L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2008, uwagi do art. 5, nb. 6.

319

J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003,

str.35.
320

Art. 16 ust. 3.
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mogły być wydawane przez instytucje pozabankowe. Instytucje płatnicze, na
podstawie tzw. jednolitego paszportu, będą mogły również działać w sposób
transgraniczny na terytorium innych niż Polska państw Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie jest wyłączona również możliwość
wydawania przez instytucje płatnicze kart na terytorium innych państw, po spełnieniu
wymogów prawnych danego państwa.

4.1.2. Wykonywanie transakcji płatniczych na rachunek płatniczy
przy użyciu karty płatniczej
W obecnym stanie prawnym wykonywanie transakcji (operacji) z użyciem kart
płatniczych reguluje ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ustawa ta,
jak było to wskazywane, najprawdopodobniej będzie uchylona przez ustawę o
usługach płatniczych. Wykonywanie transakcji płatniczych przy użyciu karty
płatniczej będzie zaś stanowiło rodzaj usługi płatniczej.
W praktyce sposób wykonywanie transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej
jest uzależnione od wielu czynników natury technicznej. Przede wszystkim istotna
jest liczba podmiotów uczestniczących w takiej transakcji – stąd zasadny jest podział
na dwustronne, trójstronne i czterostronne systemy kart płatniczych 321.
Jak to było wskazywane, z punktu widzenia podziału instrumentów płatniczych
na przedmioty materialne i zbiory procedur, istotny jest podział transakcji płatniczych
na dokonywane przy fizycznym użyciu karty oraz na dokonywane bez fizycznego
użycia karty.
W przypadku fizycznego użycia karty, schemat płatności przedstawia się
najczęściej następująco:
1. Klient (płatnik) z zakupionymi towarami udaje się do kasy sklepu. Przekazuje
sprzedawcy (odbiorcy) kartę płatniczą, który sprawdza
śladów

podrobienia. W

terminalu

POS

czy nie nosi ona

sprzedawca

przeciąga

zaopatrzoną w czytnik magnetyczny przez szczelinę w terminalu.
321

Zob. L. Stecki, Karty kredytowe, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1998, str. 71 i n.
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kartą

2. Dane z karty płatniczej, za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego
(acquirera) są przesyłane do wydawcy karty. Wydawca sprawdza kwotę
dostępnych środków pieniężnych możliwych do wykorzystania przez płatnika,
oraz inne dane takie jak data ważności karty i okoliczność braku zastrzeżenia
karty. W przypadku pozytywnej weryfikacji do terminala odbiorcy jest wysyłany
komunikat o możliwości przeprowadzenia transakcji. Kwota transakcji jest
blokowana na rachunku klienta. W przypadku weryfikacji i odpowiedzi
negatywnej drukowany jest raport o odmowie dokonania transakcji322.
3. Klient zostaje poproszony o potwierdzenie transakcji kodem PIN (lub też
potwierdza transakcję składając podpis na dokumencie obciążeniowym
4. Najczęściej po zakończeniu dnia roboczego terminal odbiorcy łączy się z
centrum autoryzacyjnym (acquirerem) i przekazuje dane o wykonanych
transakcjach.
5. W uzgodnionym umownie terminie acquirer uznaje rachunek odbiorcy kwotą
transakcji, pomniejszoną o opłatę za przeprowadzenie transakcji.
6. Acquirer, za pośrednictwem systemu rozliczeniowego (clearing and settlement
scheme) otrzymuje od banku wydawcy kwotę transakcji. Bank wydawca
obciąża tą kwotą (oraz ewentualną opłatą z tytułu wykonania transakcji)
rachunek płatnika.
7. Acquirer uiszcza na rzecz banku wydawcy opłatę Interchange. Właściciel
systemu rozliczeniowego uzyskuje dochód z tytułu opłat za wydanie karty pod

322

Na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych proces ten był nazywany autoryzacją.

Ustawa o usługach płatniczych określa go mianem uwierzytelnienia. Oprócz opisanego modelu uwierzytelnienia dokonywanego poprzez połączenie terminala z systemem informatycznym wydawcy karty
możliwe jest też uwierzytelnienie głosowe (czyli telefoniczne – kasjer dyktuje za pośrednictwem telefonu nr
karty płatniczej pracownikowi wydawcy i transakcja jest weryfikowana). W przypadku transakcji bez fizycznego
wykorzystania karty uwierzytelnienie jest dokonywana poprzez łącza teleinformatyczne. Możliwe jest także
przeprowadzenie płatność kartą bez dokonywania uwierzytelnienia. W takim przypadku akceptant uzgadnia z
agentem rozliczeniowym tzw. floor limit, który oznacza kwotę, do wysokości której płatność nie wymaga
uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie z reguły nie występuje również w przypadku dokonywania transakcji przy
użyciu obecnie już rzadko spotykanych terminali starego typu – tzw. imprinterów lub żelazek. W takim
przypadku wydawca karty dokonuje transakcji na podstawie podpisanych slipów. Zob. szerzej: M. Grabowski,
Charakter prawny autoryzacji transakcji dokonywanej za pomocą karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 11/2006.
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jego marką oraz opłaty za uwierzytelnienie, uzgodnienie sald i rozliczenie
transakcji (clearing and settlement)323.
Niektóre rodzaje kart płatniczych umożliwiają dokonanie płatności bez fizycznego
wykorzystania karty. Transakcje są dokonywane za pośrednictwem Internetu,
telefonu lub też korespondencyjnie.
W

przypadku

płatności

internetowych

proces

zapłaty

przedstawia

się

następująco:
1. Klient

(płatnik)

internetowego.

dokonuje

zakupu

za

pośrednictwem

Następnie

zostaje

przekierowany

na

witryny
stronę

sklepu
centrum

autoryzacyjnego (acquirera), na której wybiera sposób dokonania zapłaty.
2. W przypadku wyboru dokonania płatności kartą płatniczą klient jest proszony o
wprowadzenie do systemu danych karty, takich jak imię i nazwisko, numer
karty, data ważności jak również kod uwierzytelniający CVC2/CVV2. Klient
naciska guzik oznaczający złożenie zlecenia dokonania płatności.
3. Dane dotyczące karty płatniczej oraz kwoty transakcji są przesyłane przez
acquirera do wydawcy karty, który sprawdza prawidłowość danych i
dostępność środków.
4. Informacja o pozytywnej (lub negatywnej) weryfikacji jest przesyłana za
pośrednictwem acquirera do sklepu internetowego324.
5. W dalszej kolejności transakcja następuje w analogiczny sposób jak przy
płatnościach przy fizycznym wykorzystaniu karty.
Szczególnym

trybem

dokonywania

płatności

kartami

płatniczymi

za

pośrednictwem Internetu jest tzw. 3D Secure. 3D Secure jest to technologia
zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie dla transakcji kartowych dokonywanych w
Internecie. Polega ona na umożliwieniu użytkownikowi nadania karcie płatniczej
specjalnego hasła internetowego. Hasło to jest nadawane za pośrednictwem
dedykowanego serwisu internetowego. Po nadaniu hasła każda transakcja
internetowa wykonywana kartą musi być potwierdzana nadanym hasłem.
323

D. Rambure, A. Nacamuli, Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, Palgrave Macmillan

2008, s. 32 i n.
324

Por. W. Szmydt, Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, ARTPRESS Studio Grafiki

Komputerowej sp. j., 2004, str. 27 i n.
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Dla umożliwienia stosowania 3D Secure jest konieczne wdrożenie tej technologii
przez wydawcę karty, międzynarodową organizację płatniczą oraz przez acquirera325.
Takie dodatkowe zabezpieczenie transakcji zapobiega oszustwom, które w
przypadku płatności internetowych były dość częste. Zwrócić bowiem należy uwagę,
iż „klasyczne” transakcje internetowe kartą są dokonywane poprzez użycie
„widocznych” cech karty oraz nie są zabezpieczone żadnym poufnym hasłem.
Powszechną formą dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych stały się
tzw. „płatności bezstykowe”. Transakcja w tym przypadku następuje również przy
fizycznym użyciu karty. W odróżnieniu jednak od płatności „tradycyjnej” nie następuje
fizyczny kontakt takiej karty z terminalem POS sprzedawcy. Transakcja jest
wykonywana następująco:
1. Po wybraniu towaru sprzedawca (odbiorca) wprowadza kwotę za towar bądź
usługę do terminala POS.
2. Kupujący (płatnik) zbliża swoją kartę płatniczą, wyposażoną w specjalną
antenkę, do czytnika sprzedawcy326. Następuje wymiana informacji pomiędzy
terminalem POS a czipem umieszczonym na karcie.
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji informacji otrzymanych przez terminal
transakcja zostaje dokonana.
4. Transakcje są przeprowadzane z reguły off-line. Oznacza to, iż transakcje
takie są zapisywane na karcie oraz jednocześnie odnotowywane w terminalu
sprzedawcy. Terminal ten, podobnie jak w przypadku transakcji „tradycyjnych”
przesyła informację o transakcjach na koniec dnia roboczego do acquirera.
5. W dalszej kolejności transakcja odbywa się podobnie jak w przypadku
„tradycyjnych” płatności kartą.

325

Usługa taka oferowana w ramach systemu MasterCard nosi nazwę MasterCard Secure Code, zaś w ramach

systemu VISA – Verified by Visa.
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Kary bezstykowe posługują się tzw. technologią RFID (Radio Frequency Identification), czyli wykorzystują

antenę

z

chipem.

Technologia

ta

umożliwia

zdalny

odczyt

informacji

za

pośrednictwem

fal

elektromagnetycznych. Dzięki temu uproszczony jest sposób dokonania transakcji a także skrócony czas jej
dokonania, co się wiąże z usprawnieniem obsługi klienta. Technologia ta umożliwia umieszczenie anteny
również w telefonie komórkowym, zegarku, breloczku itp. Zob. szerzej M. A. Dudek, Karty z antenką, czyli
rewolucja w płatnościach, Gazeta Bankowa z 12.06.2007.
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Płatności zbliżeniowe są oferowane w zakresie tzw. płatności niskokwotowych.
W przypadku przekroczenia dozwolonej kwoty transakcji (z reguły 50 zł) lub też
przekroczenia łącznego limitu karty, transakcja taka wymaga dokonania w trybie online oraz potwierdzenia PIN327.
Aplikacja karty zbliżeniowej może być umieszczona na „tradycyjnej” karcie
płatniczej. Wtedy tego rodzaju karta stanowi samodzielny „byt prawny”, niezależnie
od karty istniejącej.
Rozwój

technologii

determinuje

rozwój

nowych

form

już

istniejących

instrumentów płatniczych. Przykładem mogą być karty płatnicze zaopatrzone w
wyświetlacz. Karty takie są zaopatrzone w małe okienko z wyświetlaczem oraz
klawiaturą dotykową. Wyświetlacz umożliwia odczytywanie informacji w firmie cyfr
oraz tekstu, takich jak kod dostępu, limit wydatków saldo rachunku. Klawiatura
umożliwia wpisywanie i zatwierdzanie kodów PIN, przykładowo podczas transakcji za
pośrednictwem kodu Internet. Karty takie wydaje zarówno organizacja Visa jak i
MasterCard. W Visa za pośrednictwem karty są dokonywane transakcje 3D Secure.
Użytkownik zatwierdzając transakcję online wprowadza za pomocą klawiaturki
jednorazowy kod, który jest wyświetlany na wyświetlaczu karty. Aby uzyskać ten kod
konieczne jest wcześniejsze wpisanie kodu PIN328.
Wykonywanie transakcji kartą płatniczą wymaga świadczenia usługi wydawania
kart płatniczych oraz usługi acquiringu. Obecnie w odniesieniu do kart płatniczych
funkcje aquirera sprawują tzw. agenci rozliczeniowi w rozumieniu ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych.
Agenci ci umożliwiają przedsiębiorcom zwanym akceptantami przyjmowanie
zapłaty przy użyciu elektronicznych usług płatniczych. Po wejściu w życie ustawy o
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Niekiedy mimo braku przekroczenia limitów, procedury bezpieczeństwa wymuszają dokonania transakcji on-

line pomimo zainicjowania transakcji „bezstykowej”.
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Zob. szerzej M. Samcik, Między kartą z klawiaturką, a taką bez PIN-u, czyli o plastikowym bezpieczeństwie,

dostępny na stronach internetowych http://samcik.blox.pl/2010/06/Miedzy-karta-z-klawiaturka-a-taka-bez-PINu-czyli.html przeglądanych 22.01.2010 r.
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usługach płatniczych działalność agentów rozliczeniowych wobec odbiorców będzie
określana mianem acquiringu329.
Odmiennie

niż

w

przypadku

instrumentów

pieniądza

elektronicznego,

występowanie acquirera w procesie dokonywania transakcji przy użyciu kart
płatniczych jest nieodzowne. W przypadku instrumentów pieniądza elektronicznego
możliwe jest bowiem, przy odpowiednim ukształtowaniu schematu zapłaty,
dokonywanie zapłaty również pomiędzy osobami fizycznymi.
Model ukształtowania transakcji przy użyciu kart płatniczych wpływa na ich
ograniczone zastosowanie (w relacji klient – przedsiębiorca lub przedsiębiorca przedsiębiorca) oraz relatywnie wysoką cenę. Jest to uznawane za jedną z przyczyn
rozwoju innych form płatności, takich jak chociażby płatności e-mailowe.
Karta płatnicza stanowi „klasyczny” rodzaj instrumentu płatniczego. Dotychczas
obowiązujące Zalecenie Komisji Europejskiej nr 97/489/WE z dnia 30 lipca 1997 r.
dotyczącego transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych,
zwłaszcza między posiadaczem i wydawcą do elektronicznych instrumentów
płatniczych zaliczało ekspressis verbis kartę płatniczą330. Dyrektywa o usługach
płatniczych nie zawiera bezpośrednich postanowień, w których karta płatnicza byłaby
wskazywana jako instrument płatniczy. Fakt, iż karta płatnicza stanowi instrument
płatniczy wynika jednakże z prawnej konstrukcji instrumentów płatniczych, opisanej w
rozdziale trzecim niniejszej pracy.
Karta płatnicza stanowi instrument płatniczy w postaci bądź to przedmiotu
materialnego (transakcje przy fizycznym użyciu karty oraz transakcje „zbliżeniowe”)
bądź to zbioru procedur (transakcje bez fizycznego użycia karty).
Transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem odbiorcy. Odbiorca
udostępnia terminal POS lub też udostępnia witrynę internetową, za pośrednictwem
której płatnik może zainicjować zlecenie płatnicze. Zainicjowanie zlecenia odbywa się
poprzez „fizyczne” użycie karty (przeciągnięcie karty przez szczelinę terminala,
wsunięcie karty z mikroprocesorem do czytnika lub też poprzez zbliżenie karty do
czytnika) lub też użycie danych zawartych na karcie na stronie internetowej.

329

W art. 3 ust. 1 ppk 5) ustawy acquiring jest określony jako zawieranie umów z przedsiębiorcami o

przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.
330

Zob. rozważania w rozdziale drugim.
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Następuje uwierzytelnienie transakcji – wydawca karty płatniczej sprawdza, czy
do transakcji został użyty prawidłowy instrument płatniczy. Uwierzytelnienie zostaje
dokonane

poprzez

sprawdzenie

indywidualnych

zabezpieczeń

instrumentu

płatniczego. Indywidualnymi zabezpieczeniami mogą być hasło PIN, podpis
posiadacza, kody CVC2/CVV2 lub też dodatkowe hasła używane do transakcji
internetowych w przypadku funkcji 3D Secure.
Karty płatnicze funkcjonują w ramach systemu płatności, rozumianego zarówno
w znaczeniu technicznym jak i prawnym, który umożliwia przeprowadzanie i
rozliczanie transakcji przy ich użyciu.
Przeprowadzanie transakcji przy użyciu kart płatniczych wymaga jednoczesnego
świadczenia trzech usług płatniczych: wydawania instrumentów płatniczych,
acquiringu oraz przeprowadzania transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych.
Płatnik (posiadacz karty płatniczej) w celu jej uzyskania zawiera z wydawcą karty
płatniczej (dostawca usług płatniczych płatnika) umowę ramową o wydanie karty
płatniczej jak również o przeprowadzanie transakcji płatniczych przy jej użyciu. Na
podstawie tej umowy karta płatnicza zostaje uzgodniona i zindywidualizowana.
Umowa ramowa zostaje zawarta również pomiędzy odbiorcą (punktem
handlowo-usługowym, akceptantem) a acquirerem (dostawcą usług płatniczych
odbiorcy, agentem rozliczeniowym). W umowie tej strony uzgadniają zasady, na
jakich odbiorca może oferować przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych.
W przypadku czterostronnych systemów płatności kartą, transakcje są
dokonywane przy udziale instytucji pośredniczących (którymi są międzynarodowe
organizacje płatnicze).
Poszczególne typy kart płatniczych posiadają również fakultatywne elementy,
charakterystyczne dla instrumentów płatniczych. Karta płatnicza może być bowiem
zablokowana, czy to z inicjatywy płatnika, czy to z inicjatywy wydawcy. Jest możliwe
ustalenie

limitów

wydatków

dla

karty

płatniczej,

jak

również

istnienie

„niskokwotowych” kart płatniczych (z reguły karty zbliżeniowe). Karta taka może być
także powiązana z rachunkiem płatniczym. Karta płatnicza jest z reguły przesyłana
płatnikowi przez wydawcę.
Z wydaniem karty płatniczej wiążą się określone obowiązki dla wszystkich
podmiotów uczestniczących w wykonywaniu transakcji taką kartą, również w
pewnych warunkach dla podmiotów trzecich umożliwiających wykonanie transakcji
kartą. Obowiązki te zostały omówione w rozdziale trzecim pracy. Naruszenie
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obowiązków

wiąże

się

z

ponoszoną

przez

uczestników

transakcji

odpowiedzialnością.
Z kartami płatniczymi są związane również charakterystyczne dla instrumentów
płatniczych opłaty. Jest to uiszczana przez odbiorców opłata Interchange oraz
wynagrodzenie acquirera, ponoszona przez płatnika opłata na rzecz wydawcy za
możliwość dokonywania transakcji przy użyciu karty, jak również ukryte opłaty w
postaci tzw. float oraz kursów przeliczeniowych. Charakterystyczna dla kart
płatniczych jest również opłata surcharge, czyli pobierana przez odbiorcę za
możliwość zapłaty przy użyciu karty.

4.1.3. Charakter prawny zapłaty kartą płatniczą
Jak było to wskazane, dyrektywa o usługach płatniczych nie przesądza o
charakterze prawnym zapłaty kartą płatniczą. O charakterze tym nie przesądza
również obowiązująca ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych 331.
Na podstawie ostatniej z wymienionych ustaw w nauce prawa ukształtowało się
kilka koncepcji wyjaśniających charakter prawny zapłaty kartą płatniczą332. Pomimo,
iż nie należy to do zasadniczego tematu niniejszej pracy, który dotyczy karty
płatniczej jako instrumentu płatniczego, nie zaś sposobu dokonania zapłaty, zostaną
one pokrótce przedstawione i omówione.
Zgodnie z jedną z koncepcji, zapłata kartą płatniczą jest oparta na konstrukcji
przelewu wierzytelności333. W prawie polskim podstawą cesji byłby art. 509 kodeksu
cywilnego. Zgodnie z tym modelem akceptant przenosiłby przysługującą mu od

331

Por. uzasadnienie Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, druk sejmowy nr 269 z 22.02.2002 r.,

s. 5.
332

Por. M. Smaga, Karty płatnicze, Zakamycze 1998; A. Sadowska, Charakter prawny zapłaty kartą płatniczą,

PPH nr 7/2000; J. Pisuliński, Cywilnoprawna problematyka kart kredytowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr
2/1996.
333

M. Smaga, Karty Płatnicze, Zakamycze 1998, str. 103; D. Frąckowiak, Uwagi o zapłacie kartą płatniczą i

przejęciu długu, PPH nr 12/2000, T. Czech, Zarzuty przy zapłacie kartą płatniczą, PPH nr 7/2003.
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posiadacza karty wierzytelność o zapłatę za towary lub usługi na wydawcę. Zapłata
następowałaby przez posiadacza na rzecz wydawcy, jako podmiotu uprawnionego.
Zarzutem wobec tej koncepcji jest brak jednoznacznej możliwości określenia
chwili i sposobu zawarcia umowy cesji. Istnieje możliwość, iż umowa dochodzi do
skutku z chwilą zaakceptowania przez wydawcę przesłanego mu pliku zawierającego
zestawienie należnych płatności. W takim przypadku jednak, do momentu
zaakceptowania tego zestawienia, akceptantowi nie przysługiwałoby roszczenie do
wydawcy o zapłatę kwoty wynikającej z rachunków. Z konstrukcji zapłaty karty
płatniczej wynika, iż akceptant nie mógłby także żądać w tym czasie zapłaty od
posiadacza karty334. Zgodnie z drugim poglądem umowa cesji byłaby zawierana w
drodze dwóch czynności: złożenia przez wydawcę w umowie o przyjmowanie zapłaty
przy użyciu kart płatniczych oferty zawierania umowy cesji wszystkich wierzytelności
z rachunków obciążeniowych oraz przyjęcie oferty przez akceptanta poprzez
czynność sporządzenia rachunków obciążeniowych 335. Pogląd ten wydaje się mało
przekonujący ze względu na ograniczenia dotyczące możliwości dokonania tzw. cesji
globalnej. Mianowicie cesja taka obejmowałaby wierzytelności przyszłe. Przelew
wierzytelności przyszłych byłby dopuszczalny, jeśli w chwili przelewu istniałby co
najmniej stosunek prawny, z którego przyszła wierzytelność miałaby wynikać. Trudno
w omawianym przypadku uznać istnienie takiego stosunku prawnego, gdyż
akceptant z oczywistych powodów nie wie kto będzie jego klientem.
Innym zastrzeżeniem jest formułowane na podstawie art. 516 zd. 1 kodeksu
cywilnego. Na jego podstawie akceptant jako zbywcy byłby odpowiedzialny za
istnienie wierzytelności. W

rezultacie jego obciążałby transakcje dokonane

przykładowo kartą utraconą. Kolejnym zastrzeżeniem jest możliwość podnoszenia
przez posiadacza karty wobec nabywcy wierzytelności (wydawcy) wszelkich
zarzutów przysługujących mu wobec akceptanta. Takie zarzuty przysługiwałyby
wobec wydawcy również z tytułu rękojmi i gwarancji336.

334

Por. A. Sadowska, Charakter prawny zapłaty kartą płatniczą, PPH lipiec 2000, str. 23.

335

Ibidem.

336

Ibidem.
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W nauce prawa reprezentowana jest również koncepcja przejęcia długu.
Przejęcie to następowałoby poprzez umowę pomiędzy posiadaczem – dłużnikiem a
wydawcą – osobą trzecią, za zgodą akceptanta – wierzyciela.
W podobny jak przy cesji wierzytelności sposób, przejęcie długu następowałoby
w umowie (ramowej) o kartę płatniczą, zawieranej pomiędzy posiadaczem a
wydawcą. Wierzyciel – akceptant udzielałby zgody na przejęcie długu poprzez
podpisanie z wydawcą umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych.
Tej koncepcji również zarzuca się brak możliwości przejęcie długu przyszłego,
jako nie skonkretyzowanego w sposób wystarczający. Akceptant nie miałby również
możliwości dochodzenia zapłaty od posiadacza karty w przypadku upadłości
wydawcy. Ponadto zgodnie z art. 524 kodeksu cywilnego wydawca mógłby podnosić
przeciwko akceptantowi wszelkie zarzuty jakie miał do niego posiadacz karty, z
wyjątkiem potrącenia z wierzytelności posiadacza karty. Mogłyby więc to być również
zarzuty wynikające z rękojmi i gwarancji, co jest niezgodne z istotą umowy o
przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych (łączącej wydawcę i akceptanta).
Zarzutem jest także konieczność spełnienia wymogów art. 522 kodeksu
cywilnego. Zgodnie z tym artykułem umowa o przejęcie długu powinna mieć formę
pisemną ad solemnitatem. Ustawa o elektronicznych instrumentach w odniesieniu do
umowy o kartę płatniczą wprowadza zaś wymóg formy pisemnej jedynie ad
probationem337, zaś w odniesieniu do umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu
elektronicznych instrumentów płatniczych ustawa w ogóle nie zawiera wymogów co
do formy338.
Innym rodzajem instytucji prawa cywilnego, za pomocą której podejmowano
próby wyjaśnienia charakteru prawnego zapłaty dokonanej przy użyciu karty
płatniczej, jest przekaz339.
Posiadacz

(przekazujący)

przekazuje

akceptantowi

(odbiorcą

przekazu)

świadczenie wydawcy (osoby trzeciej, przekazanego). Upoważnia on zarazem
akceptanta (odbiorcę przekazu) do przyjęcia świadczenia wydawcy (osoby trzeciej,

337

Art. 3 ust. 1.

338

Art. 8 i n.

339

Art. 9211-9215 kodeksu cywilnego.
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przekazanego) a wydawcę (przekazanego) do jego spełnienia na rachunek
posiadacza (przekazującego)340.
Przekaz, w swojej czystej postaci ma charakter abstrakcyjny, tzn. jest niezależny
od stosunków kauzalnych istniejących między stronami. Przekaz może być jednakże
pozbawiony także w całości lub części swojego abstrakcyjnego charakteru,
przykładowo poprzez podanie w treści przekazu stosunku waluty bądź pokrycia, bądź
też dodanie warunku341.
Wydawca (przekazany) może wobec akceptanta (odbiorcy przekazu) podnosić
zarzuty przysługujące mu osobiście oraz te wynikające z treści przekazu. Może on
także podnosić zarzuty związane z nieważnością umowy pomiędzy posiadaczem a
akceptantem342.
W razie zaistnienia sprzeczności z ustawą lub zasadami współżycia społecznego
przy zapłacie przez wydawcę akceptantowi, mogłoby mieć zastosowanie tzw.
podwójne nadużycie prawa. Polegałoby ono na okoliczności, iż wydawca dokonałby
zapłaty na rzecz akceptanta wiedząc, iż żądanie przez akceptanta zapłaty stanowi
nadużycie prawa. Jako podstawa prawna takich zarzutów wskazywany jest art. 5
kodeksu cywilnego343. Podstawą żądania przez wydawcę zwrotu kwoty zapłaconej
na rzecz akceptanta byłyby przepisy art. 405 i n. dotyczące bezpodstawnego
wzbogacenia.
Wynikiem przyjęcia tej koncepcji jest zawężenie zakresu zarzutów, które
mogłyby być podnoszone przez posiadacza przeciwko wydawcy. Powodem tego jest
abstrakcyjny charakter przekazu. Stąd też jako wątpliwość odnośnie tej koncepcji
podawane jest ograniczenie ochrony prawnej posiadacza, w dodatku będącego z
reguły konsumentem.

340

Szerszy katalog zarzutów przewidują już bowiem same

M. Grabowski, Charakter prawny autoryzacji transakcji dokonywanej za pomocą karty płatniczej, Prawo

Bankowe nr 11/2006.
341

A. Szpunar, Kilka uwag o przekazie, PPH nr 1/1997, str. 19.
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Ibidem.
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Zob. W. Hadding, Dopuszczalność zarzutów ze stosunku waluty w przypadku zapłaty kartą płatniczą, Prawo

Bankowe nr 10/200, s. 48; Krytycznie odnośnie tej koncepcji – T. Czech, Zarzuty przy zapłacie kartą płatniczą,
PPH nr 7/2003, s. 42.
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regulacje ustawowe: ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych 344 oraz w
ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów345.
Do innych koncepcji, w zasadzie nie znajdujących szerszego poparcia, należą
koncepcja przystąpienia do długu oraz odnowienia
Jako wyjaśnienie charakteru prawnego zapłaty kartą płatniczą podawana jest
konstrukcja tzw. kumulatywnego przystąpienia do długu. Wydawca przystępuje do
długu, jaki posiadacz karty ma wobec akceptanta, jako dłużnik solidarny.
Zarzuty wobec tej koncepcji są podobne jak przy koncepcji cesji wierzytelności
oraz przejęcia długu, zwłaszcza możliwość powoływania się wydawcy wobec
akceptanta na zarzuty przysługujące posiadaczowi (też z tytułu rękojmi i gwarancji).
Ponadto trudno wskazać moment przystąpienia do długu – może to być moment
zaakceptowania przez wydawcę rachunku obciążeniowego lub też moment jego
sporządzenia przez akceptanta346.
Odnowienie, dokonane w drodze zawarcia między dłużnikiem (posiadaczem
karty) a wierzycielem (akceptantem) umowy, jest podawane jako kolejny przykład na
konstrukcję tłumaczącą charakter prawny zapłaty kartą płatniczą 347. Z umowy takiej
powinien wynikać obowiązek dłużnika spełnienia innego świadczenia w miejsce
dotychczasowego, lub też obowiązek spełnienia tego samego świadczenia lecz na
innej podstawie prawnej348. Skutkiem odnowienia jest wygaśnięcie poprzedniego
zobowiązania.

Przy

przyjęciu

tej

konstrukcji

wygasałoby

dotychczasowe

zobowiązanie posiadacza na rzecz akceptanta do uiszczenia zapłaty. Powstawałoby

344

Art. 5 ustawy stanowi, iż posiadacza nie obciążają operacje dokonane przy użyciu karty płatniczej, których

zlecenia nie potwierdził; zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy osiadacza nie obciążają operacje, jeżeli karta płatnicza
została wykorzystana bez fizycznego przedstawienia i elektronicznej identyfikacji posiadacza lub bez złożenia
przez niego własnoręcznego podpisu na dokumencie obciążeniowym; zgodnie z art. 27 ust. 1 posiadacz ma
obowiązek zgłaszać wydawcy niezgodności w otrzymanym od niego zestawieniu operacji.
345

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze. zm.

Zgodnie z art. 14 tej ustawy

konsument może żądać unieważnienia, na koszt przedsiębiorcy, zapłaty dokonanej kartą płatniczą w razie
niewłaściwego wykorzystania tej karty w wykonaniu umowy zawartej na odległość. Nie uchyla to obowiązku
naprawienia konsumentowi poniesionej przez niego szkody.
346

A. Sadowska, Charakter prawny zapłaty kartą płatniczą, PPH lipiec 2000, str. 23.

347

W. Pelc, Zapłata kartą płatniczą, cz. III, Palestra nr 1-2/1995, str. 21-22.

348

Art. 506 kodeksu cywilnego.
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natomiast zobowiązanie wydawcy wobec akceptanta o spełnienie tego świadczenia.
Tytułem byłaby umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych.
Zarzutem stawianym tej koncepcji jest uzależnienie skuteczności nowacji od
istnienia pierwotnego zobowiązania posiadacza do zapłaty akceptantowi. Takie
założenie jest niezgodne z konstrukcją zapłaty przy użyciu karty, gdzie podmiotem
zobowiązanym od momentu potwierdzenia transakcji przez posiadacza wydaje się
być wydawca349.
Żadna z przedstawionych powyżej na wyjaśnienie charakteru prawnego zapłaty
kartą płatniczą koncepcji nie tłumaczy tego charakteru w sposób zadowalający.
Stosunkowo najbardziej odpowiadająca „istocie” zapłaty kartą płatniczą wydaje się
być konstrukcja przekazu. Jest to model który poddaje się daleko idącym
modyfikacjom umownym i jest stosowany również w wielu innych instytucjach
prawnych350. Zawęża on zakres zarzutów, które wydawca może mieć w stosunku do
akceptanta. Takie zawężenie, nie dopuszczające z góry możliwość podnoszenia
przez wydawcę roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, wydaje się być istotą zapłaty
kartą płatniczą. W takim przypadku skutki zapłaty tą kartą byłyby zbliżone do skutków
zapłaty pieniądzem gotówkowym lub bankowym. Przyjęciu konstrukcji przekazu nie
stałoby na przeszkodzie, iż ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
zawiera ograniczenie zasady abstrakcyjności w stosunku zapłaty kartą (art. 5, 27, 27
ust. 2 i 5). Podobnie w przypadku posiadacza będącego konsumentem zasada
abstrakcyjności byłaby ograniczona przez regulacje prokonsumenckie351. Takie
różnicowanie pozycji prawnej konsumenta i innych podmiotów wydaje się być zgodne
z ogólnymi regułami prawa cywilnego. Ponadto szereg nie uwzględnionych w ustawie
o elektronicznych instrumentach płatniczych zarzutów mogących być podstawą
reklamacji z reguły wynika zarówno z umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart
płatniczych jak i z regulacji międzynarodowych organizacji płatniczych, w przypadku

349
350

A. Sadowska, Charakter prawny zapłaty kartą płatniczą, PPH lipiec 2000, str. 25.
Weksel, czek, akredytywa. Zob. szerzej: P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny.

Komentarz, Wydanie 4, C.H. Beck, Warszawa 2010, komentarz do art. 921 1, nb. 20.
351

Zob. art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Dz. U. nr 22, poz. 271;

T. Czech, Zarzuty przy zapłacie kartą płatniczą, PPH nr 7/2003, J. Pisuliński, Wpływ wadliwości stosunku
waluty na rozliczenia między wystawcą a posiadaczem karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 10/2000.
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systemów czterostronnych352. Inne koncepcje rozszerzają możliwość stawiania
zarzutów przez posiadacza wydawcy oraz przez wydawcę akceptantowi. W takim
przypadku celem przepisów prawa oraz regulacji umownych powinno być zawężenie
tych zarzutów, co faktycznie nie ma miejsca.
Dodać także należy, że wskazane koncepcje odnoszą się do trójstronnych
systemów zapłaty kartą płatniczą. Regułą są zaś systemy czterostronne, obejmujące
(wg nazewnictwa ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych) posiadacza
karty, wydawcę karty, agenta rozliczeniowego oraz akceptanta. Ustawa o
elektronicznych

instrumentach

płatniczych

przewiduje

dwie

odrębne

umowy

regulujące proces zapłaty kartą – umowę o kartę płatniczą oraz umowę o
przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych (kart
płatniczych). Stąd też przy rozpatrywaniu konstrukcji prawnej zapłaty powinny być
brane pod uwagę relacje prawne pomiędzy czterema podmiotami. Również
dyrektywa o usługach płatniczych reguluje stosunki prawne pomiędzy czterema
podmiotami – płatnikiem, dostawcą usług płatniczych płatnika, odbiorcą oraz
dostawcą usług płatniczych odbiorcy. Dlatego charakter prawny zapłaty z użyciem
instrumentu

płatniczego

powinien

być

oceniany

przy

uwzględnieniu

tego

zasadniczego modelu.
Dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa o usługach płatniczych nie
przesądza o charakterze prawnym dokonania zapłaty przy użyciu instrumentu
płatniczego, w tym karty. Regulacja kart płatniczych opiera się na regulacji tzw.
transakcji płatniczych zainicjowanych za pośrednictwem odbiorcy.
Do regulacji objętych ustawą należy umowa o usługi płatnicze, na podstawie
której jest wydawany instrument płatniczy. Wobec precyzyjnej regulacji zawartych w
nowych przepisach można się zastanawiać nad możliwością stosowania już
wypracowanych koncepcji do tych nowych regulacji. Zagadnienia te powinny być
przedmiotem odrębnego opracowania naukowego.

352

Zob. K. Żwiruk, Chargeback, czyli czego boją się sprzedawcy, http://www.kartyonline.net/arty.php?id=144

przeglądane 27.01.2011 r.
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4.2. Instrument pieniądza elektronicznego
Instrument pieniądza elektronicznego jest rodzajem instrumentu płatniczego. W
obecnym stanie prawnym wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego stanowi
tzw. czynność bankową sensu stricto (art. 5 ust. 1 pkt 6a Prawa bankowego).
Jednocześnie ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych wskazuje
instrument pieniądza elektronicznego jako rodzaj elektronicznego instrumentu
płatniczego.
Jako instrument pieniądza elektronicznego wskazuje „urządzenie elektroniczne,
na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę
elektroniczną zasilaną do określonej wartości”. Pieniądz elektroniczny, rozumiany
jako wartość pieniężna będąca odpowiednikiem znaków pieniężnych będzie więc
zapisana na odpowiedni urządzeniu bądź w pliku danych (oprogramowaniu) i będzie
tworzyć tzw. monetę elektroniczną353.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, iż definicja ta w sposób nie
uzasadniony nawiązuje do instrumentu pieniądza elektronicznego w postaci kart z
mikroprocesorem, podczas gdy instrument ten występuje również w przypadku tzw.
pieniądza softwarowego. W takim przypadku instrumentem będzie odpowiednie
oprogramowanie

dostarczone

użytkownikowi

przez

wydawcę

pieniądza

354

elektronicznego

.

Dyrektywa o usługach płatniczych jak również druga dyrektywa o pieniądzu
elektronicznym nie zawierają bezpośredniej regulacji w zakresie definicji instrumentu
pieniądza elektronicznego. Druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym zawiera
natomiast szeroką regulację prawną dotyczącą emitentów pieniądza elektronicznego
oraz definicję pieniądza elektronicznego. W preambule do dyrektywy podkreślono, iż
353

T.R. Smus, Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck, Warszawa

2010, str. 46.
354

T. Targosz [w:] P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 282 i n. Autor ten

wskazuje, iż „w przypadku pieniądza softwarowego można także bronić poglądu, że instrumentem pieniądza
elektronicznego jest sam plik danych generowany przez dostarczone przez wydawcę oprogramowanie i
odpowiadający określonej jednostce pieniężnej”. Wskazuje również iż pieniądz elektroniczny pozostaje w takiej
relacji do instrumentu pieniądza elektronicznego, jak znak pieniężny do jednostki pieniężnej. Porównanie to,
użyteczne w przypadku instrumentu pieniądza elektronicznego, nie wydaje się jednak odpowiednie w
zestawieniu z kartą płatniczą.
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definicja ta powinna być na tyle szeroka ażeby nie utrudniać innowacji
technologicznych oraz obejmować zarówno produkty dostępne obecnie na rynku, jak
też te które mogą pojawić się w przyszłości (zob. wyjaśnienia odnośnie tej definicji w
punkcie 2.6.1. poniżej). Wydawanie pieniądza elektronicznego jest powiązane z
wydawaniem

instrumentu

pieniądza

elektronicznego.

Instrument

pieniądza

elektronicznego umożliwia dokonanie zapłaty z pomocą tego pieniądza.
Instrument pieniądza elektronicznego może przybierać zasadniczo dwojaką
postać, w zależności od rodzaju pieniądza elektronicznego, z którym jest powiązany.

4.2.1. Rodzaje instrumentu pieniądza elektronicznego
Pierwszym z rodzajów pieniądza elektronicznego jest pieniądz zapisany na (w)
urządzeniach określanych elektronicznymi portmonetkami. Są to z reguły karty
magnetyczne lub mikroprocesorowe, służące do przechowywania danych oraz
zaopatrzone w odpowiednie oprogramowanie355.
Karty te zawierają informacje „stanowiące” pieniądz elektroniczny oraz
umożliwiają dokonanie zapłaty tym pieniądzem356.
Intencją wyrażoną w drugiej dyrektywie o pieniądzu elektronicznym było
rozszerzenie definicji pieniądza elektronicznego, w szczególności w postaci
elektronicznej portmonetki. Postuluje się, żeby pojęcie to obejmowało wszystkie
sytuacje, w których dostawca usług płatniczych w zamian za środki pieniężne wydaje
przedpłaconą kartę z zapisaną wartością, która może być wykorzystywana do celów
płatniczych, ponieważ jest akceptowana przez osoby trzecie jako płatność 357. Takie
rozszerzenie wydaje się powodować objęcie pojęciem pieniądza elektronicznego, a
co za tym idzie rozszerzenie pojęcia instrumentu pieniądza elektronicznego, również
na rozmaite karty „pre-paid” które dotychczas traktowane były jako karty płatnicze.
355

A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny – pieniądz przyszłości, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 21 i n.

356

Odnośnie konstrukcji systemów „elektronicznej portmonetki” zob. obszerne opracowanie R.W. Kaszubski, P.

Widawski, Przegląd systemów pieniądza elektronicznego bazującego na kartach mikroprocesorowych oraz
perspektywy

budowy

takiego

systemu

w

Polsce,

dostępne

na

stronach

http://www.zbp.pl/photo/ftb/systemy_pieniadza_na_kartach.pdf, przeglądanych 5.04.2011.
357

Punkt 7 preambuły do drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym.
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internetowych:

Pieniądz serwerowy (inna nazwa – pieniądz sieciowy) stanowi wartość pieniężna
zapisana

na

twardym

dysku

komputera

przy

użyciu

oprogramowania

komputerowego358. Dostęp i płatność za pomocą takiego pieniądza następuje przy
pomocy środków zdalnego porozumiewania się na odległość, z reguły – Internetu.
Zasadnicze podobieństwo pomiędzy dwoma wskazanymi formami polega na
konieczności zapłaty „z góry” za wartość pieniężną umieszczoną na karcie lub
serwerze. Różnica polega głównie na formie nośnika i technice zabezpieczeń 359.
Za systemy dominujące są uważane systemy pieniądza elektronicznego w
postaci elektronicznych portmonetek. Częstokroć systemy te oferują jednakże
dodatkowe funkcje w postaci możliwości płatności za pośrednictwem sieci Internet,
co powoduje zacieranie się różnic pomiędzy dwoma wskazanymi systemami360.
Wskazać również należy, iż zasadniczo definicja pieniądza elektronicznego
zawarta w drugiej dyrektywie o pieniądzu elektronicznym (art. 2 pkt 2) nie dokonuje
rozróżnienia na dwie wskazane formy tego pieniądza. Za pieniądz elektroniczny jest
uważana wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie,
stanowiąca prawo do roszczenia wobec emitenta. Wartość ta jest emitowana w
zamian za środki pieniężne w celu dokonywania transakcji płatniczych i akceptowana
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż emitent pieniądza elektronicznego.
Pieniądz sieciowy wykazuje pewne cechy wspólne z „pieniądzem bankowym”.
Tak jak „pieniądz bankowy” może on być „pobierany” od wydawcy tego pieniądza i
przesyłany do wydawcy w postaci elektronicznych informacji. Może on być także
wprowadzany do obrotu bez pośrednictwa wydawcy, jak również w każdej chwili
wymieniony na ustawowy środek płatniczy, jakim są banknoty i monety361.
Różnica pomiędzy dwoma wskazanymi formami pieniądza elektronicznego
będzie natomiast polegała na różnych co do zasady instrumentach płatniczych,
powiązanych z oboma tymi formami.

358

Zob. też R. W. Kaszubski, P. Widawski, Pieniądz elektroniczny znaczenie pojęcia, Glosa nr 3/2004.

359

Ibidem.

360

Ibidem.

361

A. Stosio, Pieniądz elektroniczny – cywilnoprawna analiza pojęcia (I), PPH nr 5/2002, str. 34.
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4.2.2. Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego
Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, jako jedna z usług
płatniczych, będzie powiązane z emisją pieniądza elektronicznego. Dlatego też do
świadczenia tej usługi płatniczej będą uprawnione wyłącznie instytucje pieniądza
elektronicznego. Nie będzie takiego uprawnienia posiadała instytucja płatnicza,
nawet posiadająca maksymalny przewidziany kapitał (125.000) euro.
Druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym wskazuje następujące kategorie
emitentów:
 instytucje kredytowe oraz w - pewnych warunkach- ich oddziały;
 instytucje pieniądza elektronicznego oraz w - pewnych warunkach- ich oddziały;
 instytucje świadczące żyro pocztowe, które są uprawnione do emisji pieniądza
elektronicznego zgodnie z prawem krajowym;
 Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne, jeżeli nie działają one w
charakterze władz monetarnych lub innych organów publicznych;
 państwa członkowskie albo ich organy regionalne lub lokalne, jeżeli nie działają
one w charakterze organów publicznych.

Instytucje pieniądza elektronicznego będą osobami prawnymi, które uzyskały
zezwolenie na emisję pieniądza elektronicznego. Zgodnie z drugą dyrektywą o
pieniądzu elektronicznym ich kapitał powinien być nie mniejszy niż 350.000 euro.
Dyrektywa reguluje również kwestię wysokości funduszy własnych instytucji
pieniądza elektronicznego, rodzajów działalności dozwolonych tym instytucjom.
Regulowana jest również kwestia ochrony środków pieniężnych otrzymanych w
zamian za wyemitowany pieniądz elektroniczny.
Instytucje pieniądza elektronicznego będą stanowiły kategorię dostawców usług
płatniczych. Jako dostawcy usług płatniczych instytucje te będą uprawnione do
świadczenia usług płatniczych, wskazanych w dyrektywie o usługach płatniczych.
Oznacza to, iż instytucja pieniądza elektronicznego, obok emisji tego pieniądza oraz
wydawania instrumentów pieniądza elektronicznego, będzie mogła przykładowo
wydawać karty płatnicze czy też świadczyć usługi polecenia przelewu.
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Dodatkowo druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym przewiduje dla instytucji
pieniądza elektronicznego wprost możliwość prowadzenia innych niż emisja
pieniądza elektronicznego rodzajów działalności. Art. 6 ust. 1 tej dyrektywy jako
rodzaje tej działalności wskazuje:
 świadczenie usług płatniczych wymienionych;
 udzielania kredytów związanych z usługami płatniczymi;
 świadczenie usług operacyjnych i ściśle powiązanych usług dodatkowych w
odniesieniu do emitowania pieniądza elektronicznego lub świadczenia usług
płatniczych;
 prowadzenie systemów płatności określonych w art. 4 pkt 6 dyrektywy
2007/64/WE;
 działalność gospodarczą innej niż emisja pieniądza elektronicznego.
W przypadku prowadzenia działalności „dodatkowej” instytucje pieniądza
elektronicznego jest ona zobowiązana do oddzielenia środków pieniężnych
posiadaczy pieniądza elektronicznego od środków pieniężnych przeznaczonych na
inne rodzaje działalności.

4.2.3. Wykonywanie transakcji płatniczych na rachunek płatniczy
przy użyciu instrumentu pieniądza elektronicznego
Jeden z rodzajów usług płatniczych stanowi wykonywanie transakcji płatniczych
przy użyciu instrumentu pieniądza elektronicznego. Jak to było podkreślane,
świadczenie tych usług jest powiązane z wydawaniem instrumentów płatniczych oraz
– z acquiringiem.
W przypadku elektronicznej portmonetki, schemat zapłaty przy jej użyciu
przedstawia się następująco:
1. Użytkownik karty (płatnik) ładuje na nią określoną wartość środków
pieniężnych. Odbywa się to w trybie on-line. Wtedy następuje również
weryfikacja

tożsamości

użytkownika

portmonetki.
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przez

wydawcę

elektronicznej

2. Płatnik dokonuje płatności za towary lub usługi w punkcie handlowo –
usługowym (odbiorca). Dokonuje tego poprzez wsunięcie karty do czytnika
sprzedawcy. W

wyniku

tego

z karty

do

terminala

sprzedawcy są

przekazywane impulsy elektroniczne stanowiące odzwierciedlenie określonej
wartości

środków

pieniężnych.

Wartość

środków

na

karcie

podlega

jednocześnie zmniejszeniu o wielkość odpowiadającą kwocie transakcji.
3. Pod koniec dnia roboczego sprzedawca ładuje zgromadzone w ciągu dnia
środki w postaci elektronicznych impulsów na swoją kartę – tzw. kartę
sprzedawcy.
4. Odbiorca przedstawia kartę swojemu dostawcy usług płatniczych, który uznaje
jego rachunek kwotą środków pieniężnych równą zgromadzonym na karcie
impulsów.
Możliwe jest też rozwiązanie, gdzie pod koniec dnia roboczego terminal łączy się
z

centrum

autoryzacyjno-rozliczeniowym

i

przekazuje

dane

o

dokonanych

transakcjach. W wyniku tego zostaje uznany rachunek odbiorcy362.
Jedną z cech charakterystycznych zapłaty przy użyciu elektronicznej portmonetki
jest dokonywanie transakcji off-line. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem oszustw
wynikającym z możliwości fałszowania pieniądza elektronicznego. Stąd też istotnym
zagadnieniem

jest

zapewnienie

przez

wydawców

instrumentu

pieniądza

elektronicznego w tej postaci odpowiedniego poziomu zabezpieczeń363.
W przypadku zapłaty pieniądzem sieciowym, proces ten przedstawia się
następująco:
1. Oprogramowanie zainstalowane na komputerze osobistym użytkownika
generuje pieniądze elektroniczne. Są to zabezpieczone przed kopiowaniem i
wyposażone w numer seryjny pliki.

362

Zob. A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny – pieniądz przyszłości, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 24 i

n. za R. Janowicz, Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach – charakterystyka, główne funkcje i
zastosowanie, Bank i Kredyt 2005 nr 1, s. 87. Przedstawiony schemat dotyczy przypadków typowych. Ze
względu na różnorakość form elektronicznej portmonetki schemat ten w indywidualnych przypadkach może
znacznie odbiegać od przedstawionego wzorca.
363

Zob. J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003,

str. 71.
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2. Pliki te są przesyłane do wydawcy pieniądza elektronicznego w celu
weryfikacji. Tak zweryfikowane pliki są przesyłane z powrotem do komputera
użytkownika i umieszczane w tzw. portfelu elektronicznym na twardym dysku.
Mogą one być użyte w celu dokonania płatności364.
3. W przypadku kiedy użytkownik zamierza dokonać zakupu wydawca sprawdza
fakt posiadania przez użytkownika oraz ważność plików. Określona przez
użytkownika kwota jest zarejestrowana jako wydana365. Pliki są przesyłane do
odbiorcy, który również posiada rachunek prowadzony przez wydawcę.
Odbiorca

może

zażądać

od

wydawcy

zamiany

plików

pieniądza

elektronicznego na pieniądz „rzeczywisty”366.
Wskazany schemat, podobnie jak w przypadku elektronicznej portmonetki, może
w poszczególnych przypadkach podlegać znacznym modyfikacjom.
Przykładowo w usługach oferowanych również na rynku polskim przez firmę
PayPal367 proces dokonywania zapłaty przedstawia się następująco:
1. Użytkownik dokonuje rejestracji w systemie firmy PayPal za pośrednictwem
Internetu. Użytkownik podaje e-mail (który może również stanowić nazwę
użytkownika) oraz hasło.
2. Użytkownik dokonuje zakupu pieniądza elektronicznego za pomocą przelewu
bankowego, karty debetowej lub kredytowej. Pieniądz elektroniczny jest
rejestrowany na rachunku prowadzonym przez PayPal, dostępnym dla
użytkownika za pośrednictwem Internetu.
3. W celu dokonania płatności użytkownik loguje się do systemu PayPal za
pośrednictwem strony internetowej podając login oraz hasło. Następnie
potwierdza PayPal zlecenie dokonania przelewu pieniądza elektronicznego na
konto sprzedawcy, poprzez klikniecie w odpowiedni „guzik” na stronie www.

364

S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin,

Warszawa 2010, str. 51.
365

Zob. A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny – pieniądz przyszłości, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, str. 29.

366

Ibidem.

367

PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. jest spółką zarejestrowaną w Luksemburgu, posiadającą zezwolenie na

działalność instytucji kredytowej. Na terenie innych państw Unii Europejskiej świadczy usługi na podstawie tzw.
jednolitego paszportu (informacje ze strony internetowej https://cms.paypal.com/pl/cgi-bin/?cmd=_rendercontent&content_ID=ua/ServiceDescription_full&locale.x=pl_PL; przeglądanej 3.01.2010.
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4. Odbiorca również posiada rachunek prowadzony przez PayPal. Odbiorca
akceptuje płatność. Następnie PayPal przekazuje określoną przez kupującego
ilość środków na rachunek odbiorcy368.
W przypadku wykonywania transakcji płatniczych przy wykorzystaniu pieniądza
elektronicznego

może

również

dochodzić

do

świadczenia

usługi

płatniczej

acquiringu. Niezależnie bowiem od rodzaju pieniądza elektronicznego (zapisany na
karcie czy też pieniądz sieciowy), do istoty tych transakcji należy przeprowadzenie
rozliczenia pomiędzy płatnikiem a odbiorcą. Stąd też profesjonalni odbiorcy zapłaty
pieniądzem elektronicznym, w celu umożliwienia odbioru takiej zapłaty, podpisują
stosowną umowę z dostawcą usług płatniczych będącym acquirerem.
Zgodnie z obowiązującą definicją pieniądza elektronicznego umieszczoną w art.
4 prawa bankowego, elementem koniecznym do zaistnienia tego pieniądza jest jego
przyjmowanie jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do
dyspozycji. W konsekwencji w obecnym stanie prawnym niezbędnym elementem
zaistnienia pieniądza elektronicznego, a co się z tym wiąże instrumentu pieniądza
elektronicznego

jako

elektronicznego

instrumentu

płatniczego,

jest

jego

akceptowanie przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci, w rozumieniu ustawy o
elektronicznych

instrumentach

płatniczych

są

akceptantami,

zaś

podmiot

umożliwiający im przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych –
agentem rozliczeniowym369.
Ustawa o usługach płatniczych jako acquiring określa „zawieranie umów z
przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych”. Tak
transponowana definicja wskazuje również na jeden z wyznaczników usługi
acquiringu, która polega na umożliwieniu przyjmowania zapłaty instrumentami
płatniczymi podmiotom prowadzącym profesjonalną działalność.
Odbiorcami płatności za pomocą pieniądza elektronicznego mogą jednakże być
również też osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Sama
płatność może zaś być nie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
368

Umowa z użytkownikiem usługi PayPal, dostępna na stronie internetowej https://cms.paypal.com/pl/cgi-

bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/UserAgreement_full&locale.x=pl_PL#4.

Receiving

Money,

przeglądanej 3.01.2010.
369

Por. T.R. Smus, Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck,

Warszawa 2010, str. 79 i n.
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Na możliwość przyjmowania zapłaty pieniądzem elektronicznym przez podmioty
nie będące przedsiębiorcami wydaje się wskazywać również druga dyrektywa o
pieniądzu elektronicznym. Modyfikuje ona pojęcie pieniądza elektronicznego.
Zgodnie z nową definicją, pieniądz elektroniczny musi być akceptowany przez osoby
fizyczne lub prawne inne niż emitent pieniądza elektronicznego370.
W przypadku instrumentu pieniądza elektronicznego w postaci karty, acquirer
przyjmuje od odbiorcy impulsy stanowiące pieniądz elektroniczny, a następnie uznaje
jego rachunek bankowy środkami pieniężnymi.
W przypadku pieniądza sieciowego, acquirer może prowadzić dla odbiorcy
rachunek płatniczy, na którym są zapisywane odebrane przez niego jednostki
pieniądza elektronicznego.
Wydawca instrumentu pieniądza elektronicznego i emitent tego pieniądza mogą
być jednocześnie podmiotami świadczącymi usługę acquiringu.
Pieniądz elektroniczny, jak to wskazano, może występować zasadniczo w dwóch
postaciach – zapisanej na karcie lub innym urządzeniu lub też jako tzw. pieniądz
sieciowy. Obu wskazanym formom pieniądza elektronicznego odpowiada instrument
płatniczy – w postaci karty (lub też innego urządzenia) lub też w postaci instrumentu
pieniądza sieciowego.
W przypadkach obu rodzajów instrumentu pieniądza elektronicznego występuje
procedura, która służy zainicjowaniu zlecenia płatniczego oraz uwierzytelnieniu. W
zależności, czy jest to instrument w postaci karty czy też instrument pieniądza
sieciowego, jak również w zależności od ukształtowania konkretnego instrumentu,
proces dokonania inicjacji i uwierzytelnienia może kształtować się w różny sposób.
W przypadku instrumentu w postaci karty, transakcja płatnicza jest inicjowana za
pośrednictwem odbiorcy. Płatnik inicjuje zlecenie płatnicze poprzez wsunięcie karty
do czytnika sprzedawcy (który pośredniczy w przekazaniu zlecenia płatniczego
dostawcy płatnika). Następuje uwierzytelnienie – w transakcjach typu online
odpowiednie informacje są przesyłane do wydawcy, który sprawdza ich poprawność,
natomiast w transakcjach typu offline, prawidłowość instrumentu pieniądza
elektronicznego i tego pieniądza jest weryfikowana wyłącznie przez odbiorcę za
pomocą dostępnych jemu urządzeń.
370

Art. 2 pkt 2 drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym.
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W przypadku instrumentu pieniądza sieciowego, transakcje przeprowadzane są
w trybie online. Również w tym przypadku zainicjowanie transakcji następuje za
pośrednictwem odbiorcy – pod dokonaniu zakupu na stronie www odbiorcy (lub też
stronie dostawcy technicznego odbiorcy) płatnik jest przekierowywany do witryny
internetowej swojego dostawcy usług płatniczych. Za pośrednictwem tej witryny, w
drodze podania hasła i potwierdzenia płatności poprzez kliknięcie odpowiedniego
„guzika” płatnik dokonuje autoryzacji transakcji.
Instrumenty

pieniądza

elektronicznego

funkcjonują

ponadto

w systemie

technicznych i prawnych rozwiązań stanowiących system płatności.
Świadczona jest usługa płatnicza wydawania instrumentu płatniczego. Usługa ta
jest powiązana z emisją pieniądza elektronicznego. Zasadniczo jest również
świadczona usługa acquiringu. Pieniądz elektroniczny – w odróżnieniu od kart
płatniczych – może umożliwiać także przekazywanie jednostek tego pieniądza
również pomiędzy osobami fizycznymi, zasadniczo bez pośrednictwa dostawcy usług
płatniczych. W takim przypadku brak jest usługi acquiringu371.
W celu umożliwienia dokonania zapłaty pieniądzem elektronicznym świadczona
jest usługa płatnicza wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu instrumentu
pieniądza elektronicznego.
Zasady wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego i rozliczania transakcji
dokonywanych przy jego użyciu są określone w umowie ramowej o świadczenie
usług płatniczych. W umowie tej następuje uzgodnienie instrumentu pieniądza
elektronicznego. Instrument pieniądza elektronicznego może być powiązany z
rachunkiem płatniczym, w takim przypadku zasady prowadzenia tego rachunku mogą
być przedmiotem umowy ramowej. Umowa ramowa określa prawa i obowiązki stron
związane z używaniem instrumentu pieniądza elektronicznego, w tym obciążające
użytkowników opłaty.
Umowa ramowa jest zawierana z płatnikiem, jak również z odbiorcą. W
przypadku kiedy odbiorca jest podmiotem prowadzącym profesjonalną działalność,
umowa ramowa zawarta pomiędzy nim a dostawcą usług płatniczych określa zasady
świadczenia usług acquiringu.
371

Tego typu transakcje będą jednakże objęte regulacją ustawy o usługach płatniczych. Dyrektywa o usługach

płatniczych, w art. 3 lit a, przewiduje bowiem wyłączenie spod regulacji tylko transakcji płatniczych
dokonywanych bezpośrednio od płatnika do odbiorcy bez udziału pośredników, jeżeli transakcje takie są
dokonywane w gotówce.
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Umowa ramowa wraz z tzw. informacjami i warunkami, określa sposób
wykonywania usługi płatniczej, prawa i obowiązki stron, oraz odpowiedzialność stron
transakcji. Możliwe jest przy tym wyodrębnienie cech umowy związane z używaniem
instrumentów płatniczych. Mogą to być:
 zasady

związane

ze

sposobem

przekazania

instrumentu

płatniczego

użytkownikowi;
 indywidualne cechy instrumentu płatniczego, w tym ustalenie indywidualnych
zabezpieczeń tego instrumentu;
 sposób korzystania z instrumentu płatniczego, w tym zasady dokonywania
inicjacji zlecenia płatniczego i uwierzytelnienia dokonywanego przez dostawcę.
 obowiązki użytkownika w zakresie zabezpieczenia instrumentu płatniczego
przed utratą lub też wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną, jak również
przed naruszeniem indywidualnych zabezpieczeń;
 zasady blokowania przez wydawcę instrumentu płatniczego;
 zasady

przyjmowania

nieuprawnionym

przez

dostawcę

wykorzystaniem

zgłoszeń

instrumentu

o

utracie

płatniczego

oraz

lub

też

zasady

dokonywania tych zgłoszeń;
 określenie odpowiedzialności stron na wypadek utraty lub też nieuprawnionego
użycia instrumentu płatniczego;
 wskazanie opłat za korzystanie z instrumentu płatniczego;
Zarówno w przypadku instrumentu pieniądza elektronicznego w postaci karty, jak
też instrumentu pieniądza sieciowego z reguły możliwe jest jego zablokowanie,
ustalenie limitu wydatków, jak również skonstruowanie instrumentu niskokwotowego.
Jak to wskazano powyżej, z używaniem instrumentu pieniądza elektronicznego
wiążą się określone prawa i obowiązki stron. Dotyczy to w szczególności dostawcy
usług płatniczych, na którym ciąży obowiązek zapewnienia technicznego i prawnego
„środowiska” świadczenia usług wykorzystujących instrument płatniczy. Oznacza to
konieczność udziału tego dostawcy w systemie płatności, bądź też prowadzenia
takiego systemu we własnym imieniu. Może też oznaczać konieczność korzystania z
pomocy dostawców usług technicznych wspomagających świadczenie usług
płatniczych.
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Z wydaniem i używaniem instrumentu pieniądza elektronicznego będzie wiązało
się powstanie określonej odpowiedzialności stron. Dostawca będzie ponosił pełną
odpowiedzialność w przypadku transakcji nieautoryzowanych, jeżeli nie zabezpieczył
należycie przesłanego instrumentu płatniczego lub jego zabezpieczeń, jak również w
przypadku braku zapewnienia możliwości zgłaszania utraty lub nieuprawnionego
użycia tego instrumentu. W przypadku transakcji nieautoryzowanych użytkownik
będzie

ponosił

zasadniczą

odpowiedzialność

do

kwoty

150

euro.

Pełną

odpowiedzialność będzie ponosił w przypadku naruszenia ciążących na nim
obowiązków w wyniku działania umyślnego lub też rażącego niedbalstwa.
Z używaniem instrumentu pieniądza elektronicznego może wiązać się pobieranie
przez odbiorców płatności tym instrumentem opłaty surcharge. O opłacie tej płatnik
powinien być poinformowany, pod rygorem utraty przez odbiorcę prawa do jej
pobrania.
Dostawca usług płatniczych może pobierać od użytkownika (zarówno płatnika jak
i odbiorcy) opłatę za korzystanie z danych instrumentów płatniczych. Dostawca
płatnika może pobierać od płatnika opłatę zarówno w wysokości stałej, jak również
uzależnioną od kwoty lub ilości transakcji. Z kolei dostawca odbiorcy w przypadku
świadczenia usług acquiringu może pobierać od odbiorcy opłatę równoważną
Interchange fee, czyli opłatę za umożliwienie dokonania zapłaty instrumentem
pieniądza elektronicznego. Opłatę tą, po zatrzymaniu będzie przekazywał wydawcy
instrumentu pieniądza elektronicznego.
Ponadto użytkownicy mogą ponosić na rzecz dostawców opłaty ogólnie
związane ze świadczeniem usług płatniczych, czyli m. in. podstawową opłatę za
świadczenie tych usług i opłaty dodatkowe - za przesyłanie dodatkowych informacji
dotyczących

świadczenia

tych

usług

czy

też

za

podejmowane

środków

zapobiegawczych lub naprawczych.

4.2.4. Charakter prawny pieniądza elektronicznego i zapłaty
pieniądzem elektronicznym
Podobnie jak w przypadku karty płatniczej, praca niniejsza koncentruje się na
przedstawieniu pieniądza elektronicznego w kontekście instrumentu pieniądza
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elektronicznego, jako rodzaju instrumentu płatniczego. Wskazać jednak należy, iż
zarówno charakter prawny samego pieniądza elektronicznego jak i zapłaty
pieniądzem elektronicznym był przedmiotem zainteresowania nauki prawa. Dlatego
w niniejszej pracy zostanie przedstawiony również zarys koncepcji odnoszących się
do tych zagadnień, które prezentowane były „pod rządami” ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych.
W doktrynie były podejmowane próby określenia natury prawnej pieniądza
elektronicznego. Szczególnie była rozpatrywane jego podobieństwa z wyróżnianymi
dotychczas formami pieniądza – pieniądzem gotówkowym i bezgotówkowym. W tym
kontekście wskazywane były następujące funkcje pieniądza gotówkowego i
bezgotówkowego:
 miernik wartości;
 środek cyrkulacji;
 środek akumulacyjny;
 środek płatniczy.
Ponadto wskazywano, iż pojęcie pieniądza zawiera w sobie trzy elementy:
jednostkę pieniężną, sumę pieniężną i znak pieniężny. Jednostka pieniężna stanowi
abstrakcyjną miarę wartości, zaś suma pieniężna stanowi właściwe prawo
podmiotowe do dokonywania zapłat w drodze przeniesienia na wierzyciela
abstrakcyjnej wartości372
Wskazywano także, iż funkcją pieniądza ujmowanego w węższym znaczeniu jest
nadanie mu mocy umarzania zobowiązań373.
Decydującą dla określenia charakteru prawnego pieniądza elektronicznego jest
jego ustawowa definicja. W obecnym stanie prawnym definicja taka umieszczona
jest w art. 4 ust. 5 Prawa bankowego. Pieniądz elektroniczny jest określony jako
wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która
spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych;
2) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki
pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość;
372

W. Srokosz, Istota prawna pieniądza elektronicznego, Prawo bankowe nr 12/2002, str. 68 i n.
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Zob. rozważania w rozdziale trzecim.
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3) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż
wydający ją do dyspozycji;
4) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne;
5) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.
Definicja ta została przyjęta w wyniku implementacji pierwszej dyrektywy o
pieniądzu elektronicznym, co było przedmiotem rozważań w rozdziale pierwszym
pracy374.
Definicja pieniądza elektronicznego wskazuje, iż jedną z podstawowych funkcji
pieniądza elektronicznego jest funkcja umarzania zobowiązań. Pieniądz ten pod tym
względem wykazywałby znaczne podobieństwo do pieniądza. Inne cechy pieniądza
elektronicznego umożliwiają porównanie go przede wszystkim do pieniądza
bezgotówkowego. Ma on bowiem postać zdematerializowaną, a zapłata tym
pieniądzem w ostateczności następuje poprzez przekazanie informacji, stanowiącej
przeniesienie określonych jednostek pieniężnych. Stąd też w doktrynie pojawiały się
głosy o możliwości zaliczenia pieniądza elektronicznego do rodzaju pieniądza
bezgotówkowego375.
Ponadto wskazuje się, iż w konstrukcji pieniądza elektronicznego możliwe byłoby
wyodrębnienie elementów takich jak znak pieniężny, jednostka pieniężna czy suma
pieniężna. Za taką interpretacją przemawia szczególnie art. 4 ust. 5 lit e Prawa
bankowego, zgodnie z którym pieniądz elektroniczny przedstawia wartość wyrażoną
w jednostkach pieniężnych376.
W związku z posiadaniem przez pieniądz elektroniczny funkcji umarzania
zobowiązań wydaje się, iż są przesłanki za zaliczeniem tej formy do pieniądza w
węższym znaczeniu. Podkreślić jednakże należy, że o ile pieniądz w ścisłym
znaczeniu posiada powszechną moc umarzania zobowiązań na terytorium danego
kraju, o tyle pieniądz elektronicznych jest akceptowany jedynie w ramach
określonego systemu zapłaty, na postawie umowy z jego wydawcą.
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Zob. też R.W. Kaszubski, P. Widawski, Pieniądz elektroniczny – znaczenie pojęcia, Glosa nr 3/2004, str. 11.
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J. Grodzicki, Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny a pieniądz gotówkowy, Glosa nr 1/2002, str. 11.
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W. Srokosz, Istota prawna pieniądza elektronicznego, Prawo bankowe nr 12/2002, str. 70.
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Druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym posługuje się zmienioną definicją
pieniądza elektronicznego. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 2 tej dyrektywy pieniądz
elektroniczny oznacza:
 wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie;
 stanowiącą prawo do roszczenia wobec emitenta;
 emitowaną w zamian za środki pieniężne w celu dokonywania transakcji
płatniczych określonych w art. 4 pkt. 5 dyrektywy 2007/64/WE;
 akceptowaną przez osoby fizyczne lub prawne inne niż emitent pieniądza
elektronicznego.
W nowej definicji zwraca uwagę szczególnie brak sformułowania, iż pieniądz
elektroniczny jest środkiem płatniczym, środkiem płatniczym akceptowanym przez
przedsiębiorstwa inne niż emitent. Definicja natomiast odnosi się do transakcji
płatniczej w rozumieniu dyrektywy o usługach płatniczych, rozumianej jako lokowane,
transfer lub wycofanie środków, niezależnie od rodzaju pierwotnych zobowiązań
między płatnikiem

a odbiorcą377.

Takie

ujęcie

funkcji płatniczej pieniądza

elektronicznego wydaje się dostarczać argumentów, iż „zapłata” dokonana
pieniądzem elektronicznym umarza zobowiązanie dopiero w momencie wykupu tego
pieniądza przez wydawcę (lub też innego dostawcę odbiorcy), nie zaś w momencie
transferu impulsów przez płatnika na rzecz odbiorcy.
W przypadku pieniądza gotówkowego oraz pieniądza bankowego zasadą jest, iż
wygaśnięcie zobowiązania następuje w chwili otrzymania przez odbiorcę płatności
odpowiednich środków pieniężnych. W odniesieniu do pieniądza bezgotówkowego
jest to chwila uznania środkami pieniężnymi rachunku odbiorcy378. W przypadku

377

Zob. rozdział trzeci.

378

Takie stanowisko jest prezentowane w doktrynie – zob. A. Janiak, Wykonywanie zobowiązań pieniężnych za

pośrednictwem banków, MoP 2002 nr 11, str. 504. Uchwała SN z 4.01.1995 r. III CZP 164/94, OSNC 1995 z. 4,
poz. 62. Zob. szerzej T. Targosz [w:] P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 307.
Zob. też postanowienie SN z 26.9.2008 r., V CZ 54/08 niepubl., zgodnie z którym dniem uiszczenia opłaty
sądowej wnoszonej za pośrednictwem instytucji lub osoby zajmującej się działalnością polegającą na transferze
pieniędzy (np. parabanki, pośrednicy, instytucje doręczeniowe) nie jest dzień powierzenia temu podmiotowi
funduszy niezbędnych do uiszczenia opłaty, lecz dzień uznania rachunku bankowego prowadzonego dla sądu.
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zobowiązań podatkowych (a więc publicznoprawnych) decydująca jest chwila
obciążenia rachunku podatnika379.
W przypadku zapłaty pieniądzem elektronicznym odnośnie chwili umorzenia
zobowiązania wskazywane są dwie koncepcje.
Według pierwszej umorzenie zobowiązania następuje dopiero z momentem
zamiany pieniądza elektronicznego na pieniądz bankowy oraz uznania pieniądzem
bankowym rachunku odbiorcy. Takie określenie momentu spełnienia świadczenia
implikuje uznanie pieniądza elektronicznego za podobną konstrukcję, jaką stanowią
karty płatnicze.
Według drugiej koncepcji spełnienie świadczenia następuje już w chwili transferu
jednostek pieniądza elektronicznego od płatnika do odbiorcy380. Przyjęcie tej
koncepcji wydaje się świadczyć przeciwko możliwości wyjaśniania konstrukcji
prawnej zapłaty pieniądzem elektronicznym na zasadzie przelewu bądź przekazu.
Bowiem w przypadku obu tych koncepcji odbiorca płatności nabywa tylko roszczenie
o „wykup” pieniądza elektronicznego od wydawcy, co w efekcie dopiero prowadzi do
umorzenia zobowiązania. Przyjęcie tej koncepcji dostarcza jednakże dodatkowego
argumentu na odróżnienie karty płatniczej od pieniądza elektronicznego 381. Druga z
wskazanych

koncepcji

odpowiada

także

zamiarom

twórców

pieniądza

elektronicznego, aby stanowił on elektroniczny surogat banknotów oraz monet, a w
dalszej perspektywie rodzaj pieniądza bezgotówkowego 382. Kierunek regulacji na
szczeblu europejskim wydaje się jednak sprzyjać pierwszej z wymienionych
koncepcji.
`
W odniesieniu do koncepcji zapłaty za pomocą pieniądza elektronicznego
ukształtowało się kilka koncepcji prawnych. Jedną z nich jest koncepcja przelewu383.
W takim przypadku proces zapłaty polegałby na dokonaniu przez posiadacza na
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Art. 60 § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej.

380

Np. W. Srokosz, Istota prawna pieniądza elektronicznego, Prawo bankowe nr 12/2002, str. 72.
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Zob. szerzej, J. Grodzicki, Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny – różnice i cechy wspólne, Glosa nr

4/2001, str. 8 i n.
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Zob. szerzej R.W. Kaszubski, P. Widawski, Pieniądz elektroniczny – znaczenie pojęcia, Glosa nr 3/2004, str.

9 i n.
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M. Świerczyński, Ni srebro, ni złoto. Czy nastąpi supremacja pieniądza elektronicznego?, Prawo i Życie nr

7/2001, str. 7.
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rzecz akceptanta cesji wierzytelności przysługującej posiadaczowi wobec emitenta
pieniądza elektronicznego. Treść wierzytelności polegałaby na możliwości żądania
od emitenta „wykupu” pieniądza elektronicznego, czyli zamiany go na pieniądz
bankowy bądź też gotówkowy384.
Zarzutem wobec tej koncepcji jest przysługiwanie emitentowi wszelkich roszczeń
wobec nabywcy wierzytelności (akceptanta), które przysługiwały posiadaczowi, a
więc także z tytułu rękojmi i gwarancji. To stawiałoby akceptanta w niekorzystnej
sytuacji

prawnej,

gdyż

skuteczność

i

ostateczność

zapłaty

pieniądzem

elektronicznym mogłaby być podważana. Mogłoby to oznaczać barierę dla rozwoju
pieniądza elektronicznego, który w zamierzeniu twórców miał stanowić zbliżony do
pieniądza gotówkowego czy też bankowego środek zapłaty. W dodatku w pewnych
„anonimowych” systemach pieniądza elektronicznego, gwarantujących anonimowość
posiadacza zarówno wobec akceptanta jak i wydawcy, scedowana wierzytelność
byłaby niemożliwa do zidentyfikowania. W przypadku przedstawienia takiej
wierzytelności emitentowi do wykupu, niemożliwe byłoby określenie z jakiego tytułu
ona przysługuje, w konsekwencji niemożliwe byłoby podnoszenie przez emitenta
jakichkolwiek zarzutów „scedowanych” na niego przez posiadacza.
Kolejnym zarzutem jest, iż w przypadku systemu czterostronnego, akceptantowi
przysługuje jego własna wierzytelność wobec agenta rozliczeniowego, o uznanie
jego

rachunku

środkami

pieniężnymi.

W

takim

przypadku

akceptantowi

przysługiwałyby równolegle dwie wierzytelności – wobec emitenta oraz wobec agenta
rozliczeniowego385.
Analogicznie jak w przypadku kart płatniczych rozważana jest także inna
koncepcja opierająca się na cesji. Cedentem byłby akceptant, który przelewałby
swoją wierzytelność wobec posiadacza na wydawcę lub też agenta rozliczeniowego.
Te podmioty zaś realizowałyby tą wierzytelność w stosunku do posiadacza. W
przypadku pieniądza elektronicznego nie da się jednak należycie uzasadnić tej
koncepcji. Tak jak w przypadku „anonimowego” pieniądza elektronicznego wydawca
nie byłby najczęściej w stanie zidentyfikować posiadacza, któremu przysługiwałaby
wierzytelność. Ponadto z istoty pieniądza elektronicznego wynika konieczność
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T. Targosz [w:] P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 301.
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T. Targosz [w:] P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 301.
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uprzedniej zapłaty za emitowany pieniądz, stąd też „roszczenie o wykup” byłoby
bezprzedmiotowe.
Inną koncepcją wyjaśniającą charakter zapłaty pieniądzem elektronicznym,
podobnie jak w przypadku zapłaty kartą płatniczą, jest koncepcja odwołująca się do
konstrukcji prawnej przekazu.
Przekazującym byłby posiadacz instrumentu pieniądza elektronicznego, emitent
pieniądza elektronicznego byłby przekazanym, natomiast akceptant – odbiorcą
przekazu.
Przekazywanym akceptantowi świadczeniem byłaby możliwość żądania od
przekazanego

(emitenta

pieniądza

elektronicznego)

„wykupu”

pieniądza

elektronicznego. W takim przypadku stosunek pokrycia odpowiadałby zawieranej
pomiędzy przekazującym (posiadaczem) a przekazanym (wydawcą pieniądza
elektronicznego) umowie o instrument pieniądza elektronicznego 386. Stosunek waluty
odpowiadałby stosunkowi prawnemu pomiędzy przekazującym (posiadaczem) a
odbiorcą przekazu (akceptantem), wynikającym najczęściej z zakupu określonych
dóbr i usług.
Z konstrukcji przekazu nie wynika, żeby do niezbędnych elementów przekazu
należał stosunek prawny pomiędzy przekazanym (wydawcą) a odbiorcą przekazu
(akceptantem). W systemach trójstronnych podmioty te będzie jednakże łączyła
umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentu pieniądza elektronicznego.
W przypadku systemów czterostronnych, umowa taka będzie łączyła akceptanta oraz
agenta rozliczeniowego.
Jeżeli przekazany oświadczył odbiorcy przekazu że przekaz przyjmuje, jest on
obowiązany

względem

odbiorcy

przekazu

do

spełnienia

przekazanego

świadczenia387. Przyjęcie przekazu powoduje, że zobowiązanie przekazanego wobec
odbiorcy przekazu staje się zobowiązaniem abstrakcyjnym, niezależnie od stosunku
pokrycia i stosunku waluty.
Przyjęcie przekazu przez przekazanego mogłoby następować poprzez uprzednie
zawarcie z akceptantem umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentu
pieniądza elektronicznego.

386

Art. 55 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.

387

Art. 9212 kodeksu cywilnego.
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Z prawnej konstrukcji przekazu wynika, iż w przypadku przyjęcia przekazu
przekazanemu służą przeciwko odbiorcy przekazu jedynie zarzuty wynikające z
treści przekazu oraz te przysługujące mu wobec dłużnika. Uznając, iż w konstrukcji
zapłaty pieniądzem elektronicznym dochodzi do przyjęcia przekazu, takie zawężenie
zarzutów odpowiadałoby istocie zapłaty pieniądzem elektronicznym.
Jako zaleta koncepcji wyjaśniających zapłatę pieniądzem elektronicznym jako
opartej na przekazie jest wymieniana okoliczność, iż tak jak w przypadku przekazu, z
zapłaty pieniądzem elektronicznym wynika podwójne upoważnienie. Z jednej strony
jest to upoważnienie dla wydawcy do spełnienia określonego świadczenia, w postaci
dokonania wymiany jednostek pieniądza elektronicznego na pieniądz bankowy lub
też banknoty i monety. Z drugiej strony jest to upoważnienie dane akceptantowi do
przyjęcia świadczenia wydawcy388. Stąd też jedna czynność powoduje zarachowanie
jednego świadczenia na poczet dwóch odrębnych stosunków prawnych. Konstrukcję
taką można porównać również z opartą na konstrukcji przekazu instytucją czeku 389,
gdzie remitent również posiada wobec trasata roszczenie o wykup czeku.
Do wad konstrukcji przekazu należy określenie chwili spełnienia świadczenia. W
przypadku, kiedy przekazany jest dłużnikiem odbiorcy przekazu (a ta okoliczność
wynika z faktu zawarcia przez akceptanta umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu
instrumentu pieniądza elektronicznego) będzie to mianowicie chwila, w której
przekazany (wydawca) spełnia swoje świadczenie wobec odbiorcy przekazu
(akceptanta)390. Stąd też zapłata przez posiadacza pieniądzem elektronicznym nie
miałaby charakteru definitywnego, co wydaje się sprzeczne z postulatem zbliżenia
zapłaty pieniądzem elektronicznym do zapłaty pieniądzem gotówkowym, oraz jego
funkcją natychmiastowego umarzania zobowiązań. Moment dokonania zapłaty może
być jednakże w inny sposób uregulowany w sposób umowny. Wtedy samo
przekazanie jednostek pieniądza elektronicznego mogłoby powodować umorzenie
zobowiązania. Skutkowałoby to przejęciem ryzyka przez odbiorcę przekazu, że
przekazany przyjmie przekaz391. Ryzyko to nie wydaje się wielkie, uwzględniając iż
obowiązek emitenta do „wykupu” pieniądza elektronicznego jest elementem
388

A. Stosio, Pieniądz elektroniczny – cywilnoprawna analiza pojęcia (II), PPH nr 6/2002, str. 21.
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P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Wydanie 4, C.H. Beck, Warszawa

2010, komentarz do art. 9211, nb. 20.
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Art. 9215 kodeksu cywilnego.
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A. Stosio, Pieniądz elektroniczny – cywilnoprawna analiza pojęcia (II), PPH nr 6/2002, str. 21.
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konstrukcyjnym pieniądza elektronicznego i jest regulowany ustawowo. Ponadto w
przypadku braku „wykupu” pieniądza elektronicznego przez wydawcę, akceptant
posiadałby

roszczenie

zwrotne

przeciwko

posiadaczowi

na

zasadach

odpowiedzialności subsydiarnej392. Roszczenie to mogłoby być oparte również na
bezpodstawnym wzbogaceniu393 lub też odnowieniu394 w przypadku zawarcia
odpowiednich postanowień w umowie395.
Wadą jest ponadto, iż w przypadku anonimowych systemów zapłaty pieniądzem
elektronicznym nie będzie wiadomo, którego ze stosunków prawnych dotyczyć
będzie świadczenie wydawcy spełnione na poczet akceptanta. Taka konstrukcja
systemu zapłaty pieniądzem elektronicznym ponadto uniemożliwia określenie
momentu upoważnienia wydawcy do świadczenia akceptantowi, jak również
okoliczność przyjęcia przekazu przez wydawcę (jako że musi to być oświadczenie
wydawcy w stosunku do akceptanta).
W kontekście oparcia konstrukcji prawnej zapłaty pieniądzem elektronicznym na
instytucji przekazu wskazuje się, iż podobną konstrukcję posiadają również czek
podróżny oraz akredytywa396. W przypadku tych instrumentów dochodzi bowiem do
wystawienia przez bank określonych dokumentów, które przez posiadacza mogą być
przedstawione w innych bankach do zapłaty za towary lub usługi. Te inne banki
uzyskują określone świadczenie od banku wystawiającego dokument. Konstrukcja ta
może przypominać rozliczenia pomiędzy wydawcą pieniądza elektronicznego a jego
akceptantami.
Podejmowane były również próby określenia charakteru prawnego zapłaty
pieniądzem elektronicznym jako opartego na gwarancji397.
Gwarantem byłby wydawca (agent rozliczeniowy) a beneficjentem byłby
akceptant, zaś zawarta pomiędzy nimi umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu
instrumentu pieniądza elektronicznego byłaby umową gwarancji. Nie ma bowiem
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przeszkód, żeby zgodnie z zasadą swobody umów, strony w tej umowie jako łączący
je stosunek prawny ustaliły gwarancję. W przypadku banku mogłaby być to
dodatkowo gwarancja bankowa.
Podstawowym zarzutem wobec tej koncepcji jest konieczność wyinterpretowania
gwarancji z oświadczenia wydawcy, a ponadto wątpliwa możliwość udzielenia
gwarancji

podmiotowi

nieoznaczonemu.

Ponadto

gwarancję

charakteryzuje

odpowiedzialność abstrakcyjna, co zbytnio ograniczałoby możliwość powoływania się
przez wydawcę wobec akceptanta na zarzuty z innych stosunków prawnych 398.
Wydawca powinien bowiem mieć możliwość podnoszenia wobec akceptanta również
zarzutów jakie przysługują mu z umowy pomiędzy nim a posiadaczem.
Podobnie jak w przypadku koncepcji wyjaśniających charakter zapłaty kartą
płatniczą, koncepcje odnoszące się do zapłaty pieniądzem elektronicznym były
zasadniczo konstruowane w odniesieniu do trójstronnych systemów zapłaty. Jak to
już wskazywano, również w przypadku pieniądza elektronicznego regułą są systemy
czterostronne. Również dyrektywa o usługach płatniczych (nie dokonująca
zasadniczego normatywnego rozróżnienia pomiędzy transakcją dokonywaną przy
użyciu karty płatniczej oraz przy użyciu instrumentu pieniądza elektronicznego), jako
regułę ustanawia system czterostronny. Nie wyklucza to oczywiście możliwości
połączenia funkcji dostawcy usług płatniczych płatnika (wydawcy pieniądza
elektronicznego) oraz dostawcy usług płatniczych odbiorcy (agent rozliczeniowy) w
jednym podmiocie. Ponadto również w systemie czterostronnym agent rozliczeniowy
może działać w imieniu wydawcy, co faktycznie zbliżałoby taką konstrukcję do
systemu jednostronnego.
Odnosząc się do przedstawionych konstrukcji wskazać należy, iż tak jak w
przypadku zapłaty kartą płatniczą, istocie tej zapłaty wydaje się odpowiadać
konstrukcja przekazu. Główną zaletą tej konstrukcji, obok jej elastyczności, jest
zawężenie zarzutów przysługujących akceptantowi wobec wydawcy. Konstrukcja ta
jednak, jak wskazano powyżej, nie jest wolna od mankamentów, w szczególności
dotyczących momentu spełnienia świadczenia pieniądzem elektronicznym oraz
możliwości wykazania przyjęcia przekazu przez odbiorcę.
Jednakże podzielić również należy pogląd T. Targosza wyrażony w odniesieniu
do konstrukcji przekazu, iż zastosowanie tej konstrukcji do zapłaty pieniądzem
398

T. Targosz [w:] P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 305.
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elektronicznym nie wydaje się wnosić do tej tematyki wiele wartościowego399.
Obowiązek bowiem zapłaty wydawcy za wyemitowany pieniądz elektroniczny wynika
bowiem z umowy zawartej przez niego z akceptantem, oraz przepisów prawa 400.
Istotą tej umowy jest zobowiązanie wydawcy (lub agenta rozliczeniowego) do
zamiany jednostek pieniądza elektronicznego na jednostki pieniężne, z czego wynika
że zarzuty wydawcy tak czy inaczej dotyczyć mogą w zasadzie jedynie kwestii
ważności pieniądza elektronicznego. W takim przypadku okoliczności wynikające z
umowy pomiędzy posiadaczem a wydawcą (odpowiadające w przekazie stosunkowi
pokrycia) oraz pomiędzy posiadaczem a akceptantem (w przekazie – stosunek
waluty) nie wpływają na ważność umowy pomiędzy wydawcą a akceptantem.
Uwagę powyższą można zasadniczo odnieść do wszelkich prób generalnego
tłumaczenia charakteru zapłaty zarówno kartą płatniczą jak i instrumentem pieniądza
elektronicznego. Zasady dokonywania tej zapłaty po wejściu w życie ustawy o
usługach płatniczych będą bowiem poddane szczegółowej regulacji prawnej.
Ponadto

techniczny

charakter

karty

płatniczej

i

instrumentu

pieniądza

elektronicznego wymaga ścisłej standaryzacji, zaś uwarunkowania biznesowe
wymagają posiadania przez każdego wydawcę szerokiego grona podmiotów
akceptujących płatność przy użyciu tych instrumentów. W konsekwencji zasady
dokonywania płatności będą regulowane, obok ustawy o usługach płatniczych,
umowami o usługi płatnicze oraz (podobnie jak to się dzieje w chwili obecnej)
porozumieniami pomiędzy dostawcami usług płatniczych 401.

4.3. Aplikacje bankowości elektronicznej

4.3.1. Pojęcie bankowości elektronicznej

399

T. Targosz [w:] P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 305.

400

Art. 8 ust. 2 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.

401

Porozumienia takie w szczególności są zawierane w ramach międzynarodowych organizacji płatniczych

oferujących płatność kartami kredytowymi. Są to kompleksowe regulacje obowiązujące członków i uczestników
tych systemów, co nie zmienia faktu iż są to porozumienia o charakterze prywatnoprawnym.

233

W przypadku banków, najczęściej świadczenie usług umożliwiających dokonanie
płatności takich jak polecenia przelewu, polecenia zapłaty czy też transakcje przy
użyciu kart płatniczych jest połączone z oferowaniem „zdalnego” do nich dostępu.
Ów „zdalny” dostęp umożliwia również bankowi świadczenie szeregu innych, obok
usług płatniczych, usług.
Świadczenie tego typu usług przez banki jest powszechnie nazywane
bankowością elektroniczną, która począwszy od lat 80 ubiegłego stulecia
charakteryzuje się szybkim rozwojem402.
W literaturze przedmiotu podkreśla się jednakże, iż w zakresie pojęcia
bankowości elektronicznej panuje duża różnorodność definicji.

Można wyróżnić

zasadniczo trzy ich typy. Bankowość elektroniczną można mianowicie definiować
jako:
1) środki techniczne umożliwiające dostęp do usług banku;
2) usługi banku;
3) działalność banku prowadzona w specyficznej formie403.
Kluczowy elementem bankowości elektronicznej stanowi elektroniczna wymiana
informacji, tzw. EDI (ang. Electronic Data Interchange). Oznacza ona elektroniczną
wymianę standardowo sformatowanych danych między procedurami realizowanymi
komputerowo i zakłada minimalny udział obsługi ludzkiej. Realizowana pomiędzy
systemami komputerowymi transmisja danych obejmuje tekst, grafikę itp. 404
Bankowość

elektroniczną

charakterystycznych

można

obszarów

również

zdefiniować

wykorzystania

poprzez

środków

określenie

informatycznych

i

telekomunikacyjnych.
Dla celów niniejszej pracy nie jest celowym charakteryzowanie każdego ze
wskazanych rodzajów definicji. Taka charakterystyka ponadto musiałaby być bardzo
402

Zob. W. Szpringer, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, od e-commerce do e-businessu,

Difin, Warszawa 2005, str. 105 i n.
403

Zob. M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota, stan, perspektywy, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009,

str. 11 i n.
404

R. W. Kaszubski, A. Szymańska, Standardy prawne procesów związanych z wiarygodnością informacji

otrzymywanych przez systemy bankowości elektronicznej, tekst wykładu wygłoszonego w ramach XII Forum
Bankowości

Elektronicznej,

21

–

22

września

2006

r.,

dostępny

http://www.zbp.pl/site.php?s=MjIzODYxMA==#, przeglądanych 3.10.2010.

234

na

stronach

internetowych:

obszerna. Istotna natomiast jest relacja bankowości elektronicznej do usług
płatniczych oraz instrumentów płatniczych. Dlatego decydujące dla niniejszej pracy
znaczenie ma rozumienie bankowości elektronicznej jako sposobu umożliwienia
dostępu do usług płatniczych. W szczególności będzie to dotyczyło powszechnie
wykonywanej przy użyciu bankowości elektronicznej usługi płatniczej jaką jest
polecenie przelewu.
Definicja bankowości internetowej jako środków technicznych umożliwiających
zdalny dostęp do usług bankowych kładzie nacisk na aspekt technologiczny. Dostęp
do usług płatniczych może być bowiem realizowany poprzez wykorzystanie
możliwości technicznych.

Działanie to zakłada wykorzystanie systemów

informatycznych i telekomunikacyjnych w celu zapewnienia uzyskania takiego
zdalnego dostępu.
Jako środki techniczne w bankowości elektronicznej mogą być wykorzystywane:
 komputer;
 telefon stacjonarny i komórkowy;
 inne urządzenia techniczne (jako przykład podawane są elektroniczne
urządzenia do przyjmowania kart405).
Bankowość

elektroniczna

wykorzystuje

obok

urządzeń

również

kanały

komunikacji. Stąd wyróżnić można:
 bankowość internetową (poprzez strony www);
 dedykowaną bankowość komputerową (dostępną poprzez oprogramowanie
zainstalowane na komputerze klienta, tzw. home banking);
 bankowość telefoniczną (dostępną poprzez komunikację głosową z call center
oraz IVR);
 bankowość przenośną (wykorzystującą komunikację niegłosową – technologie
WAP, SMS, aplikacje klienckie)406;
 bankowość terminalową (bankomaty, kioski samoobsługowe, POS-y407);

405

Zob. B. Świecka, Bankowość elektroniczna, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004, str. 8.

406

W ramach tego rodzaju bankowości oferowane są przede wszystkim proste usługi takie jak sprawdzenie salda

i historii rachunku, dokonywanie przelewów, spłacanie zadłużenia na karcie kredytowej, zerwanie depozytów
czy też doładowanie telefonu komórkowego – zob. M. Krześniak, Konto bankowe w komórce, Rzeczpospolita z
20.01.2010.
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 bankowość telewizyjną (dostępną poprzez telewizję cyfrową) 408.
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów bankowości
elektronicznej jest bankowość wykorzystująca telefon komórkowy. Związane jest to
przede wszystkim z rozwojem technologii i powszechnemu obecnie używaniu
telefonów komórkowych do łączenia za pośrednictwem Internetu. Ukształtowały się
dwa zasadnicze modele „bankowości mobilnej”:
1) bazujący na tzw. lekkich stronach internetowych;
2) bazujący na wgrywanych do telefonu specjalnych aplikacjach.
W pierwszym z modeli udostępniają posiadaczom telefonów komórkowych
dostęp do specjalnych, „lekkich” stron internetowych, dostępnych przy użyciu
telefonów komórkowych. Strony te zawierają jedynie podstawowe, niezbędne
użytkownikowi informacje. Dlatego też umożliwiają użytkownikowi łatwiejsze niż
„zwykłe” strony przeglądanie treści, a także w niektórych przypadkach dokonywanie
transakcji409. Model ten, przy zróżnicowaniu dostępnych za jego pomocą funkcji, jest
oferowany obecnie przez znaczną część polskich banków410.
Drugi model polega na przygotowaniu konkretnych aplikacji dla konkretnych
modeli telefonów komórkowych. Użytkownik może taki program wgrać w podobny
sposób w jaki może ściągać dzwonki do aparatów i podobne usługi. Program jest
najczęściej opracowywany dla tzw. smartfonów przykładowo Blackberry, iPhone czy
aparaty wyposażone w system Android. Model ten uważany jest za bezpieczniejszy,
gdyż wyłącza niektóre metody oszustw jak np. pishing411. Jako zalety tego rodzaju
bankowości podaje się również przystosowanie aplikacji do korzystania z telefonu
komórkowego, a więc przyjazny interfejs i specjalne funkcje, takie jak możliwość
nagłego zerwania lokaty czy doładowania telefonu komórkowego 412.

407

Terminal POS – ang. Point Of Saile – urządzenie zawierające czytnik magnetyczny, przy pomocy którego w

„tradycyjnych” transakcjach dokonywana jest zapłata kartą.
408

Zob. też szerzej W. Szpringer, Handel elektroniczny, Difin, Warszawa 2001, str. 52-57.

409

M. Ostrowski, Bank zmieści się w Komórce, Rzeczpospolita Moje Pieniądze z 24.02.2011 r.

410

Np. Alior Bank, BZ WBK, Citibank, ING, mBank, Bank Pekao.

411

M. Ostrowski, Bank zmieści się w Komórce, Rzeczpospolita Moje Pieniądze z 24.02.2011 r.

412

Ibidem. Jako podmioty oferujące ten typ dostępu są wymienione Citibank, Millenium, Raiffeisen.

Wprowadzenie tego typu aplikacji do współpracy z iPhone planuje również Alior Bank.
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Bankowość elektroniczna jest pojęciem używanym przez obowiązującą ustawę o
elektronicznych instrumentach płatniczych.

Ustawa ta bankowość elektroniczną

wprost definiuje jako usługę. Art. 29 tej ustawy zawiera bowiem regulację dotyczącą
umowy o usługi bankowości elektronicznej.
Na umowę taką składają się dwa podstawowe elementy:
1) zobowiązanie banku do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych
zgromadzonych

na

rachunku

za

pośrednictwem

urządzeń

łączności

przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez posiadacza, a
także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez
posiadacza;
2) upoważnienie banku przez posiadacza do obciążania jego rachunku kwotą
dokonanych operacji oraz należnymi bankowi opłatami i prowizjami albo
zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez bank, w
określonych terminach.
Jak to już zostało wskazane, ustawa o usługach płatniczych dokonuje uchylenia
rozdziału czwartego ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych w całości 413.
Stąd też z systemu prawa polskiego zniknie ustawowe określenie „bankowość
elektroniczna”. Pojęcie to będzie natomiast nadal używane, gdyż niezależnie od jego
istnienia w systemie prawa polskiego, występuje ono w innego rodzaju aktach
stanowiących

źródła

prawa

bankowego

na

poziomie

tak krajowym

jak

i

414

Europejskim

. Ponadto w użyciu znajduje się ekonomiczne rozumienie pojęcia

bankowości elektronicznej, kładące nacisk na potrzebę wyodrębnienia usług
bankowości elektronicznej ze względu na szczególne potrzeby czy to nadzorcze, czy
to sprawozdawcze.

4.3.2. Usługi bankowości elektronicznej jako elektroniczny
instrument płatniczy
413

Art. 163 pkt 14 ustawy.

414

Bankowości elektronicznej dotyczy przykładowo dokument Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego

– Zasady zarządzania ryzykiem w bankowości elektronicznej, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Maj
2001.
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W nauce prawa sporne było do tej pory uznawanie usług bankowości
elektronicznej (elementu usług bankowości elektronicznej?) za elektroniczny
instrument płatniczy415.
Jednym z powodów tego sporu było źródło regulacji dokonanej w ustawie,
mianowicie

prawo

Unii

Europejskiej.

Regulacja

bankowości

elektronicznej

zamieszczona w rozdziale czwartym ustawy wprowadzona została bowiem wskutek
dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do
Zalecenia Komisji Europejskiej nr 97/489/WE z dnia 30 lipca 1997 r. dotyczące
transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych, zwłaszcza między
wydawcą a posiadaczem416. Wspomniane zalecenie w punkcie 3 preambuły jako
elektroniczne instrumenty płatnicze wskazuje instrumenty umożliwiające zdalny
dostęp do rachunku klienta. Jako takie wymienia karty płatnicze, aplikacje
bankowości telefonicznej i domowej. Wskazuje, iż transakcje dokonywane za
pomocą karty płatniczej obejmują zarówno płatności w formie elektronicznej jak
również w „zwykłej” formie. Transakcje takie obejmują proces który wymaga podpisu
i w wyniku którego otrzymywane jest potwierdzenie. Jako środki instrumentów
płatniczych wskazuje również doładowywalne instrumenty pieniądza elektronicznego
w

formie

kart

z

zapisaną

wartością,

jak

również

elektroniczne

„tokeny”

przechowywane w pamięci komputera podłączonego do sieci417.
Stąd też wielu autorów do elektronicznych instrumentów płatniczych zaliczało
bądź to samą „bankowość elektroniczną” bądź to aplikacje umożliwiające zdalny
dostęp używane w tej bankowości.
Wydaje się, iż ustawa o usługach płatniczych poprzez derogację ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych usunie przyczynę wskazanego sporu.

415

Zob. rozważania w rozdziale drugim.

416

Zob. uwagi w rozdziale pierwszym.

417

“Whereas this recommendation covers transactions effected by electronic payment instruments; whereas, for

the purposes of this recommendation, these include instruments allowing for (remote) access to a customer's
account, notably payment cards and phone- and home-banking applications; whereas transactions by means of a
payment card shall cover electronic and non-electronic payment by means of a payment card, including
processes for which a signature is required and a voucher is produced; whereas, for the purposes of this
recommendation, means of payment instruments also include reloadable electronic money instruments in the
form of stored-value cards and electronic tokens stored on network computer memory…”.
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Aktualnym natomiast stanie się zagadnienie, czy w przypadku oferowania
takiego „zdalnego dostępu” do usług płatniczych pod postacią „bankowości
elektronicznej”

będzie dochodzić do powstania i wykorzystywania instrumentów

płatniczych.

4.3.3. Aplikacje stosowane w bankowości elektronicznej a
instrument płatniczy
Jak to wskazano, poprzez wykorzystanie tzw. bankowości elektronicznej możliwe
jest uzyskanie zdalnego dostępu do usług, w tym usług płatniczych. Dzieje się to
poprzez wykorzystanie środków technicznych oraz kanałów telekomunikacyjnych.
Praktycznie w każdym wypadku uzyskiwania i wykorzystywania zdalnego
dostępu możemy mówić o pewnej procedurze, czy też zbiorze procedur.
Przykładowo

w

przypadku

najczęściej

spotykanej

usłudze

płatniczej

dokonywanej w sposób zdalny – poleceniu przelewu, procedura ta wygląda
następująco:
1. Klient przy wykorzystaniu tzw. login oraz hasła loguje się na stronie www.
2. Klient za pomocą kilku „kliknięć” myszką otwiera formularz polecenia
przelewu.
3. Klient wypełnia formularz, umieszczając w nim dane odbiorcy, tytułu przelewu
oraz kwotę.
4. Klient potwierdza zlecenie wykonania przelewu poprzez kliknięcie myszką.
5. Klient

potwierdza

transakcję

tzw.

kodem

jednorazowym

lub

kodem

otrzymanym poprzez SMS.
Taki zbiór procedur funkcjonuje w ramach określonej infrastruktury technicznej,
która umożliwia wykonanie zlecenia płatniczego.
Ponadto płatnik dokonuje inicjacji zlecenia płatniczego. Od strony technicznej
dzieje się to w momencie, kiedy po wypełnieniu formularza następuje kliknięcie
potwierdzające wydanie dyspozycji polecenia przelewu. Następuje złożenie zlecenia
płatniczego.
Wskazana procedura służy także uwierzytelnieniu. Dzieje się to poprzez
zweryfikowanie przez dostawcę (bank) login oraz hasła użytkownika (indywidualne
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zabezpieczenie),

oraz

ostatecznie

sprawdzenie

prawidłowego

wykorzystania

jednorazowego hasła. Dostawca sprawdza więc, czy zlecenie płatnicze pochodzi od
uprawnionego użytkownika.
Stąd też wydają się być spełnione warunki techniczne, które umożliwiają uznanie
procedurę wykorzystywaną do zlecenia przelewu w bankowości elektronicznej jako
instrument płatniczy.
Badaniu powinno ulec także spełnienie wymogów prawnych do zaistnienia
instrumentu płatniczego.
Niewątpliwie samo polecenie przelewu funkcjonuje w ramach systemu płatności,
rozumianego w sensie prawnym. Prowadzącym system płatności będzie podmiot
umożliwiający dokonanie uzgodnienia sald (tzw. clearing) oraz ostateczne rozliczenie
transakcji (tzw. settlement). Można byłoby uznać, iż pewien „dodatek” do polecenia
przelewu, mianowicie aplikacja służąca zdalnemu dokonywaniu polecenia przelewu,
również funkcjonuje w ramach tego systemu płatności.

4.3.4. Bankowość elektroniczna a wydawanie instrumentów
płatniczych oraz acquiring
Warunkiem zaistnienia danego instrumentu płatniczego jest jego „wydanie” przez
dostawcę usług płatniczych. Musi więc zaistnieć usługa płatnicza, na podstawie
której wydawca instrumentów płatniczych zobowiązuje się wobec użytkownika, iż
przekaże bądź udostępni temu użytkownikowi określony instrument płatniczy.
Zobowiązuje się on również iż będzie umożliwiał dokonywanie transakcji płatniczych
przy użyciu tego instrumentu.
W przypadku udostępnienia użytkownikowi (na podstawie umowy) aplikacji
bankowości elektronicznej nie dochodzi jednakże do powstania „nowej” usługi
płatniczej. Użytkownik ten uzyskuje natomiast pewną „modyfikację” innych usług
płatniczych – a więc przykładowo polecenia przelewu, polecenia zapłaty czy karty
płatniczej. Aplikacje bankowości elektronicznej, jak wskazywano stanowią tylko
kanały dostępu do innych usług, w tym usług płatniczych. Umożliwiają one również
dostęp do instrumentów płatniczych, takich jak karta płatnicza. Przykładem może być
możliwość zdalnego zwiększania lub zmniejszania limitu wydatków na karcie
płatniczej. W przypadku uznania iż aplikacje bankowości elektronicznej stanowią
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„wydany” instrument płatniczy, musiałoby dojść do sytuacji kiedy jeden instrument
płatniczy (aplikacja) służy uzyskaniu dostępu do innego instrumentu płatniczego
(karta płatnicza).
Natomiast otwarta pozostaje możliwość uznania pewnych aplikacji używanych w
bankowości elektronicznej, w połączeniu z daną konkretną usługą płatniczą, jako
instrument płatniczy. Przykładem może być oferowanie płatności „wirtualną” kartą
płatniczą, o ile taką usługę zaliczymy do usług oferowanych w ramach bankowości
elektronicznej.
W przypadku aplikacji bankowości elektronicznej trudno też uznać istnienie
usługi płatniczej acquiringu. Jak już bowiem wskazywano, jej istotą jest umożliwienie
odbiorcy przyjęcia zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego za sprzedawane
towary lub usługi. W przypadku aplikacji bankowości elektronicznej użytkownik
zawiera

ze swoim

dostawcą standardową umowę o dostęp do kanałów

elektronicznych, umożliwiającą przykładowo korzystanie z rachunku bankowego. Nie
jest to zawarta z przedsiębiorcą umowa o wykonywanie transakcji płatniczych
przyjmowania zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.
W

bankowości

elektronicznej

brakuje

również

kolejnego

elementu

umożliwiającego uznanie istnienia instrumentu płatniczego. Brak jest bowiem usługi
płatniczej w której wykorzystywano by instrument płatniczy. Nie można bowiem
uznać, iż samą usługą płatniczą jest usługa bankowości elektronicznej. Bankowość
elektroniczna może być oczywiście jak to wskazywano uznana za usługę, nie będzie
to jednak usługa płatnicza. Jak to wskazywano bowiem obowiązuje numerus clausus
usług

płatniczych

i

nie

ma

wśród

nich

wymienionych

usług

bankowości

elektronicznej. Bankowość elektroniczna może być zaś uznana jako sposób dostępu
do usług płatniczych, ale nie za usługę płatniczą samą w sobie.
Jeżeli usługi bankowości elektronicznej zapewniają dostęp do usług płatniczych,
można w przypadku umowy o takie usługi mówić o elementach umowy ramowej.
Warunkiem jest, żeby taka umowa o usługi bankowości elektronicznej zawierała
niezbędne elementy dotyczące świadczenia usług płatniczych. Taka umowa powinna
więc określać podstawowe cechy i warunki świadczenia tych usług, zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy o usługach płatniczych.
W przypadku aplikacji bankowości elektronicznej trudno też uznać za możliwe
pewnych

innych

fakultatywnych,

tym

nie

mniej

charakterystycznych

cech

instrumentów płatniczych. Mianowicie dla aplikacji tych nie jest stosowane ustalenie
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limitu wydatków. Taki limit może być ustalony dla karty płatniczej za pośrednictwem
kanałów elektronicznych, ale nie dla samych tych kanałów. Nie jest też możliwe
uzgodnienie instrumentu „niskokwotowego” w odniesieniu do tych kanałów. W
przypadku aplikacji bankowości elektronicznej nie ustala się także opłaty Interchange
oraz surcharge. Możliwe jest natomiast ustalenie opłat za korzystanie z kanałów
elektronicznych w zakresie dostępu do usług płatniczych, jak również opłat w
przypadku podjęcia środków zapobiegawczych lub naprawczych.
Odnośnie zaliczenia bankowości elektronicznej do instrumentów płatniczych
wypowiedział się K. Korus

418

. Autor ten – jak można wnioskować -opowiada się za

zaliczeniem bankowości elektronicznej do instrumentów płatniczych w przypadku,
kiedy jest ona wykorzystywana do wykonywania transakcji płatniczych. K. Korus
proponuje podział instrumentów płatniczych na dwa typy („kategorie empiryczne”).
Pierwszy z nich obejmowałby wszelkie urządzenia i systemy bankowości
elektronicznej (tokeny, karty mikroprocesorowe, uzgodnione zachowania typu
identyfikacja przez login, hasło, kod jednorazowy), które przykładowo służą do
zlecenia polecenia przelewu przez płatnika, zlecenia agentowi rozliczeniowemu
wypłaty środków przez akceptanta, a których zasadniczym celem jest zapewnienie
dostępu. Te instrumenty są wydawane i obsługiwane jako część składowa innej,
głównej usługi płatniczej, zaś transakcje tymi instrumentami nie stanowią odrębnych
transakcji płatniczych. Do drugiej grupy autor ten zalicza instrumenty „transakcyjne”,
które są przeznaczone do transakcji inicjowanych z jakąś formą udziału odbiorcy, np.
karta płatnicza czy płatności pay by link419. Instrumenty takie wiążą się zasadniczo z
otrzymaniem przez odbiorcę zapłaty lub gwarancji zapłaty, zaś transakcje takimi
instrumentami stanowią zazwyczaj odrębne, właściwe dla tych instrumentów
transakcje płatnicze. Tego typu instrumenty mogą nie być rozłączne, zaś transakcje
nimi zlecane mogą służyć obu celom – bankowość elektroniczna służy zarówno do
418

K. Korus, Pojęcie usługi płatniczej w ustawie o usługach płatniczych, Monitor Prawa Bankowego nr 7-

8/2012, s. 37.
419

Jeden ze sposobów płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przy zastosowaniu której podczas

zakupu w sklepie internetowym kupujący otrzymuje specjalnie wygenerowany link, za pomocą którego
dokonuje płatności w swoim banku. Wykorzystywana przez sklepy internetowe i serwisy aukcyjne. Warunkiem
istnienia możliwości płatności poprzez Pay – By –Link jest posiadanie przez kupującego rachunku w banku
udostępniającym taką usługę.
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wydawania zleceń pośrednio dostawcy jak i być instrumentem do zlecania płatności
za pośrednictwem pay by link. Zdaniem autora obie „kategorie empiryczne” należą
do pojęcia instrumentu płatniczego.

4.4. Usługi płatnicze wpłat i wypłat gotówkowych,
polecenia przelewu, polecenia zapłaty, przekazów
pieniężnych oraz usługi operatorów

4.4.1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Usługę płatniczą stanowią wpłaty gotówkowe na rachunek płatniczy, wypłaty
gotówkowe z rachunku płatniczego oraz wykonywanie operacji wymaganych do
prowadzania rachunku płatniczego420
Wyróżnikiem wskazanej usługi płatniczej jest prowadzenie rachunku płatniczego.
Jest on zdefiniowany jako „rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby
użytkowników usług płatniczych służący do wykonywania transakcji płatniczych”.
Dla istnienia rachunku płatniczego konieczne jest zawarcie pomiędzy dostawcą a
użytkownikiem umowy ramowej, która określa warunki prowadzenia takiego
rachunku. Ponadto celem prowadzenia tego rachunku ma być umożliwienie
wykonywania transakcji płatniczych.
Rachunek płatniczy będzie mógł być prowadzony przez również inne niż banki
kategorie dostawców usług płatniczych. Stąd też umowa rachunku bankowego (czyli
której stroną jest bank oraz podmioty wymienione w art. 49 ust. 2 i 3 Prawa
bankowego) będzie z reguły zawierać elementy statuujące istnienie rachunku
420

W ustawie implementującej dyrektywę o usługach płatniczych usługa ta została określona jako

„przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania
niezbędne do prowadzenia rachunku”. W wersji anglojęzycznej dyrektywy o usługach płatniczych czynności te
są określone jako: „Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations
required for operating a payment account” oraz “Services enabling cash withdrawals from a payment account as
well as all the operations required for operating a payment account”.
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płatniczego. Natomiast rachunek płatniczy prowadzony przez instytucję płatniczą nie
będzie rachunkiem bankowym.
W praktyce mogą pojawiać się problemy w uznaniu danego konta za rachunek
płatniczy. Przykładowo zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, rachunkiem
płatniczym nie będzie rachunek służący jedynie do przyjmowania regularnych wpłat z
tytułu zadłużenia hipotecznego. Jeżeli jednak taki rachunek będzie połączony z
dodatkowymi usługami służącymi dokonywaniu płatności, np. w celu optymalizacji
całkowitego zadłużenia, rachunek ten będzie rachunkiem płatniczym 421. Podobnie
rachunkiem płatniczym nie będzie rachunek służący do przyjmowania lokat
terminowych. W tym bowiem przypadku posiadacz lokaty nie ma możliwości do
wpłaty dodatkowych środków lub ich wycofywania przez okres trwania lokaty 422 Za
rachunek płatniczy będzie natomiast uważane konto oszczędnościowe, na które
posiadacz może wpłacać środki według własnego uznania bez podpisywania
odrębnej umowy jak również może wycofywać te środki bez ponoszenia ujemnych
skutków, takich jak kary umowne za przedterminowe zerwanie umowy lub opłaty
administracyjne423.
Podobnie za rachunki płatnicze nie będą mogły być uważane rozmaite „konta
wewnętrzne” służące przeprowadzaniu przez dany podmiot rozliczeń wewnętrznych.
W tym bowiem przypadku brak będzie więzi zobowiązaniowej pomiędzy dostawcą a
użytkownikiem usług płatniczych. Tego typu rozliczenia nie będą mogły być
kwalifikowane jako usługi płatnicze.
Rachunek płatniczy może być powiązany również z usługami o charakterze prepaid. W takim przypadku rachunek płatniczy jest utworzony w momencie
„indywidualizacji” karty pre-paid, czyli rejestracji. Dokonanie rejestracji powoduje
powiązanie użytkownika z dostawcą usług płatniczych i powstanie rachunku
płatniczego424.
Jako usługa płatnicza są określone dwa rodzaje czynności:
 umożliwienie dokonywania wpłat na rachunek płatniczy i czynności wymagane
do prowadzenia rachunku płatniczego;

421

European Commission, Your questions…, Question no 11, 262

422

European Commission, Your questions…, Question no 25, 31

423

European Commission, Your questions…, Question no 150, zob. też Question 187, 262.

424

Zob. European Commission, Your questions…, Question no 325.
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 umożliwienie dokonywania wypłat z rachunku płatniczego i czynności
niezbędne do prowadzenia tego rachunku.
Warunkiem w przypadku tej usługi płatniczej (obok powiązania z rachunkiem
płatniczym) jest, żeby wpłaty i wypłaty dokonywane były w gotówce.
W praktyce często zarówno umożliwienie wpłat i wypłat gotówkowych będzie
połączone w jednej usłudze. Jako przykład można podać typowy rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy.
Nie jest jednakże wykluczone, iż dany dostawca może oferować jedynie
dokonywanie wpłat (lub też wyłącznie wypłat) gotówkowych, natomiast środki z
rachunku płatniczego (lub też na rachunek płatniczy) będą mogły być wypłacane
(wpłacane) jedynie w formie elektronicznej.
Od strony technicznej wpłata będzie polegała na fizycznym przekazaniu
banknotów lub monet przez użytkownika, upoważnioną przez niego osobę lub też
osobę trzecią

(tzw. wpłata obca) dostawcy. Przekazaniu środków pieniężnych

towarzyszy przekazanie informacji niezbędnych do wykonania wpłaty, w tym
dotyczących rachunku płatniczego beneficjenta. Dostawca następnie odnotowuje
ilość środków, datę i ewentualnie inne informacje na rachunku płatniczym.
W przypadku wypłaty, wykonanie usługi płatniczej rozpoczyna udzielenie przez
płatnika dostawcy usług płatniczych określonych informacji i instrukcji odnośnie
wypłaty (udzielenie zlecenia płatniczego). Następnie dostawca (po identyfikacji
odbiorcy) przekazuje wskazane środki odbiorcy i dokonuje
odnotowania

tego faktu

na

odpowiedniego

rachunku płatniczym. Wypłata może

nastąpić

użytkownikowi posiadającemu rachunek płatniczy, bądź też osobie trzeciej.
Do dokonania wypłat (potencjalnie także wpłat) gotówkowych mogą być
używane również określone instrumenty, takie jak karty płatnicze. Instrumenty te
muszą być jednak uprzednio wydane przez określonego dostawcę na podstawie
umowy ramowej. Ponadto do istoty usługi płatniczej wpłat i wypłat gotówkowych oraz
prowadzenia rachunku płatniczego nie należy wykorzystywanie instrumentów
płatniczych.
Usługa wpłat i wypłat gotówkowych wykazuje podobieństwa z usługą przekazu
pieniężnego. Zasadniczą różnicą jest, iż usługa przekazu jest wykonywana bez
użycia

rachunku

płatniczego.

Ponadto

w

przypadku

przekazu

uczestniczą

obligatoryjnie co najmniej trzy podmioty – płatnik, dostawca i odbiorca, które są
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odrębnymi osobami. Wpłaty i wypłaty gotówkowe mogą zaś być dokonywane już z
udziałem tylko dwóch osób – użytkownika (który jest jednocześnie płatnikiem i
odbiorcą) oraz dostawcy.
Istotnym przy tym wydaje się również wskazanie wyłączenia z zakresu
obowiązywania ustawy o usługach płatniczych. Mianowicie usługami płatniczymi nie
będą usługi umożliwiające wypłatę gotówki przez tzw. niezależnych operatorów
bankomatów. Są to podmioty działające na rzecz co najmniej jednego wydawcy
instrumentów płatniczych, które nie posiadają podpisanej umowy ramowej z
użytkownikiem dokonującym wypłaty. Na podmiotach tych mogą ciążyć określone
obowiązki, mimo iż nie posiadają statusu dostawcy i nie świadczą usług płatniczych.
Przykładowo w przypadku pobierania opłaty surcharge

są one zobowiązane do

poinformowania o tym użytkownika. Warunkiem wyłączenia jest brak świadczenia
przez wskazane podmioty innych (niż wypłaty gotówkowe) usług płatniczych
wskazanych w ustawie.
Zwrócić należy również uwagę, iż tego typu podmioty nie prowadzą dla
użytkowników rachunków płatniczych, lecz umożliwiają za pomocą swoich usług
dokonanie wypłaty z rachunków płatniczych prowadzonych przez innych dostawców.
Również z tego powodu trudno w przypadku tych „niezależnych operatorów
bankomatów” mówić o usłudze płatniczej umożliwiania wypłat gotówkowych z
rachunku płatniczego oraz wykonywania operacji wymaganych do prowadzania
rachunku płatniczego. Podmioty te bowiem takich rachunków nie prowadzą.
W przypadku usługi wpłat i wypłat gotówkowych można mówić o pewnej
procedurze, która służy wykonaniu tej usługi. Może ona polegać na dokonaniu
określonych czynności, takich jak przykładowo – w przypadku wpłaty gotówkowej –
wypełnienie odpowiedniego formularza, złożenie podpisu, okazanie dowodu
tożsamości, przekazanie pieniędzy i formularza. Można by było też uznać, iż
czynności te służą zainicjowaniu zlecenia płatniczego oraz uwierzytelnieniu, czyli
weryfikacji użycia takiej procedury przez uprawnioną osobę (chociażby weryfikacja
dowodu tożsamości). Stąd też na podstawie definicji legalnej można by było uznać
taką procedurę za instrument płatniczy.
Nie są jednakże spełnione warunki prawne zaistnienia instrumentu płatniczego.
Brak jest w tym usługi „wydawania” instrumentu płatniczego, który by posiadał
indywidualne zabezpieczenia, mógłby być zagubiony, utracony czy też zostać
powiązany z rachunkiem płatniczym. Brak jest również usługi umożliwiania
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przyjmowania zapłaty przy użyciu omawianej procedury (acquiring). Przy użyciu
wpłat i wypłat gotówkowych mogą być bowiem dokonywane płatności (umarzane
zobowiązania) ale możliwość taka nie wynika z umowy ramowej zawartej pomiędzy
dostawcą usług płatniczych, a odbiorcą, co stanowi konstytutywną cechę acquiringu.
W przypadku omawianej usługi

nie może być mowy również o innych

elementach charakterystycznych dla usług płatniczych, takich jak przykładowo opłata
Interchange fee.
Konstrukcja usługi płatniczej wpłat i wypłat gotówkowych nie wydaje się ponadto
generować szczególnego ryzyka dokonania transakcji nieautoryzowanych poprzez
chociażby utratę lub przełamanie zabezpieczeń procedur używanych w takich
usługach.
Nie jest wykluczone jednak oferowanie usług płatniczych polegających na
umożliwieniu wpłat oraz wypłat gotówkowych przy wykorzystaniu instrumentu
płatniczego.
Będzie to jednakże miało miejsce dopiero, kiedy dany instrument zostanie
„wydany” przez tego samego bądź też innego dostawcę usług płatniczych. Do
zaistnienia instrumentu płatniczego musi więc być spełniony warunek świadczenia
usługi płatniczej wydawania instrumentów płatniczych.
Przykładem używania instrumentu płatniczego do wypłaty gotówki może być
umożliwienie przez danego dostawcę usług płatniczych dokonywania tej wypłaty w
należących do niego bankomatach. Owa wypłata gotówki może następować zarówno
przez klientów (użytkowników) tego dostawcy, jak też klientów innego dostawcy.
W przypadku tego typu usług wydaje się iż usługa acquiringu nie występuje.
Usługa ta polega bowiem na zawieraniu, we własnym imieniu i na własny rachunek,
umów z przedsiębiorcami o wykonywanie transakcji płatniczych przyjmowania
zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych. W przypadku wpłat i wypłat
gotówkowych nie jest wykluczone dokonywanie rozliczeń z tytułu zakupu towarów lub
usług, również pomiędzy przedsiębiorcami. Nie należy to jednak do istoty tych usług.
Bez znaczenia jest status prawny podmiotów dokonujących wpłat oraz wypłat, jak
również tytuł tych transakcji.
Innym często obecnie stosowanym rodzajem połączenia usługi płatniczej
umożliwiania

wypłat

gotówkowych

z

użyciem

instrumentu

płatniczego

jest

dokonywanie wypłaty gotówki w punktach przemysłowo-handlowych akceptujących
zapłatę kartą płatniczą. Klient takich punktów (płatnik), nabywając określone
247

towary/usługi od przedsiębiorcy (odbiorcy) może jednocześnie dokonać wypłaty
gotówki od tego przedsiębiorcy (tzw. usługa cash back).
W przypadku tego rodzaju „wypłaty gotówki” nie dochodzi jednakże do
świadczenia usługi płatniczej. Świadczenie usług cash back jest bowiem objęte
wyłączeniem spod regulacji dyrektywy o usługach płatniczych425.

4.4.2. Polecenie przelewu
Zarówno dyrektywa o usługach płatniczych jak i ustawa o usługach płatniczych
stanowią, iż usługą płatniczą jest wykonywanie transakcji płatniczych (włączając
transfer środków na rachunek płatniczy użytkownika prowadzonego przez tego
samego dostawcę lub innego dostawcę). Jako rodzaje tej usługi jest wskazane
wykonywanie polecenia przelewu (w tym stałych poleceń przelewu), transakcji przy
użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu i polecenia zapłaty (w tym
jednorazowych poleceń zapłaty).
Transakcje te mogą być wykonywane również „w ciężar środków udostępnionych
użytkownikowi z tytułu kredytu lub pożyczki”426.
Nie wydaje się, żeby intencją ustawodawcy było nakazanie świadczenia
wszystkich wskazanych usług jednocześnie. Łączne ich świadczenie będzie
jednakże częstym przypadkiem. Jako przykład można podać powszechnie
świadczone

usługi

tzw.

kont

osobistych,

czyli

bankowych

rachunków

oszczędnościowo-rozliczeniowych. Prowadzenie tych rachunków (których elementem
będzie rachunek płatniczy), najczęściej jest połączone ze świadczeniem innych usług
– polecenia przelewu, polecenia zapłaty, wydania karty płatniczej.
425
426

Art. 3 pkt e dyrektywy o usługach płatniczych.
Ze względu na tematykę niniejszej pracy kwestia udzielania kredytu przez dostawcę związanego z

wykonywaniem transakcji płatniczych stanowi zagadnienie poboczne. Wskazać jedynie należy, iż do kredytów
udzielanych przez dostawców usług płatniczych będą miały zastosowanie także wszelkie inne przepisy
dotyczące udzielania kredytów, w tym transponujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE
z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady
87/102/EWG, która została ogłoszona w Dz. U. UE w dniu 22.05.2008. Odnośnie transpozycji unijnych
regulacji konsumenckich w prawie polskim zob. W. Szpringer, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na
rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, 2005.
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Wykonywanie transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej oraz instrumentu
pieniądza elektronicznego zostało opisane w rozdziale czwartym. Przedmiotem
niniejszych rozważań będzie więc jedynie analiza transakcji płatniczych polecenia
przelewu, pod kontem wykorzystywania w tej usłudze płatniczej instrumentów
płatniczych.
Polecenie przelewu zaliczane jest w obecnym stanie prawnym do rodzaju
rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków. Zgodnie z
przepisem art. 63c Prawa bankowego, polecenie przelewu stanowi udzieloną
bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą
kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób
przewidziany w umowie rachunku bankowego.

Ustawa o usługach płatniczych

utrzymuje w mocy tą definicję427.
W aktualnym stanie prawnym polecenie przelewu funkcjonuje na podstawie
stosunku prawnego łączącego bank z klientem. Źródłem tego stosunku prawnego są
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo bankowe oraz łącząca strony umowa
rachunku bankowego428. Umowa ta przewiduje możliwość dokonywania rozliczeń
pieniężnych za pośrednictwem banku, w drodze polecenia przelewu, polecenia
zapłaty czy też przy wykorzystaniu karty płatniczej.
Według ustawy o usługach płatniczych, wykonywanie poleceń przelewu jest
rodzajem usług płatniczych. Usługi płatnicze, jak to już wskazywano, świadczyć
mogą na terytorium UE/EOG jedynie dostawcy usług płatniczych.
Ponadto polecenie przelewu będzie mogło być świadczone wyłącznie na
podstawie umowy o usługi płatnicze, jednakże określającej również zasady
prowadzenia rachunku płatniczego na rzecz użytkownika. Faktycznie więc, w
przypadku umowy rachunku bankowego, część tej umowy dotychczas regulująca
kwestię poleceń przelewu i innych usług płatniczych będzie stanowiła umowę
ramową o usługi płatnicze.
Polecenie przelewu jest inicjowane przez płatnika, który składa swojemu
dostawcy usług płatniczych zlecenie płatnicze obciążenia rachunku płatniczego.

427

Art. 157 pkt 3 ustawy.

428

Zob. Z. Woźniak, Polecenie przelewu w bankowości elektronicznej, Prawo mediów elektronicznych 3/2005.
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Zlecenie to może być złożone w formie papierowej lub też elektronicznej 429.
Zlecenie powinno zawierać informacje potrzebne do jego wykonania, w tym
unikatowy identyfikator odbiorcy.
Dostawca płatnika sprawdza prawidłowość danych zawartych w zleceniu oraz
dostępność środków na rachunku płatniczym. Następnie przesyła informacje do izby
rozliczeniowej lub też bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych odbiorcy.
Dostawca usług płatniczych odbiorcy uznaje rachunek odbiorcy kwotą przelewu.
W wykonywaniu polecenia przelewu może brać udział również więcej
podmiotów. Ma to miejsce przykładowo w przypadku, kiedy płatnik zleca jego
dokonanie w walucie innej niż prowadzony rachunek płatniczy. Rozliczenie wtedy
następuje przy wykorzystaniu tzw. bankowości korespondenckiej.
Ponadto oferowane jest polecenie przelewu wykorzystujące rachunek płatniczy,
który zasadniczo jest używany do przeprowadzania transakcji przy użyciu karty
płatniczej. W takim wypadku w wyniku złożenia zlecenia płatniczego dokonania
polecenia przelewu obciążany jest nie rachunek płatniczy przeznaczony do
dokonywania „ogólnych rozliczeń” (rachunek bankowy) lecz rachunek kredytowy
powiązany z kartą płatniczą (kredytową).
Podobnie jak w przypadku usługi wpłat i wypłat gotówkowych, można byłoby
uznać istnienie pewnej procedury (zbioru procedur) służących zainicjowaniu zlecenia
płatniczego oraz uwierzytelnienia. Dochodzi bowiem do poinformowania użytkownika
o pewnej procedurze, której wykonanie prowadzi do wydania dostawcy dyspozycji
przelewu określonej kwoty pieniężnej. W przypadku formy „papierowej” polecenia
przelewu uwierzytelnienie z reguły następuje poprzez weryfikację podpisu bądź też
dokumentu tożsamości płatnika. W przypadku zaś zdalnego dostępu do polecenia
przelewu (czy to poprzez telefon czy poprzez Internet) weryfikacji podlegają rozmaite
indywidualne zabezpieczenia w postaci haseł jednorazowych, kodów SMS, kodów
generowanych przy użyciu tokenów itp. Tego typu „procedury” podobnie jak
„klasyczne” (materialne) instrumenty płatnicze mogą być blokowane, posiadać limit
wydatków czy też ostatecznie być udostępniane jako instrumenty niskokwotowe.
Wydaje się jednak, iż w przypadku polecenia przelewu brak jest usługi
acquiringu. Zarówno w przypadku płatnika jak i odbiorcy podmioty te zawierają
429

Odnośnie składania poleceń przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej zob. szerzej Z. Woźniak,

Polecenie przelewu …, op. cit.
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umowy ramowe ze swoimi dostawcami usług płatniczych. Umowy te regulują
prowadzenie rachunku płatniczego oraz – w zakresie polecenia przelewu – zasady
wykonywania tej usługi zarówno w przypadku przelewów tzw. „wychodzących” jak i
„przychodzących”. Umowy te nie są więc ze swej istoty „jednostronne” – w sensie że
umożliwiają jedynie odbieranie płatności, co wydaje się być cechą konstytutywną
acquiringu.
Dokonywanie polecenia przelewu nie wiąże się również z pobieraniem przez
dostawcę usług płatniczych płatnika opłaty podobnej do Interchange fee. Interchange
fee jest bowiem zasadniczo pobierana przez dostawcę usług płatniczych płatnika
(wydawcę instrumentu) od dostawcy usług płatniczych odbiorcy (acquirer odbiorcy).
W przypadku polecenia przelewu opłata za przelew nie jest zaś pobierana
zasadniczo od dostawcy odbiorcy. Możliwe są tzw. trzy opcje kosztowe:
1) opcja BEN (beneficjent), która oznacza że koszt przelewu pokryje odbiorca;
2) opcja SHA (share), która oznacza że koszt przelewu będzie dzielony – płatnik
pokryje koszty swojego dostawcy usług płatniczych zaś odbiorca koszty
swojego dostawcy;
3) opcja OUR – koszty pokrywa płatnik.
Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych opłata za wykonanie transakcji
płatniczej nie może być

pobierana z kwoty dokonywanej transakcji płatniczej.

Zasada ta dotyczy zarówno dostawcy usług płatniczych płatnika jak i instytucji
pośredniczących. Z kwoty „przelewu przychodzącego” odpowiednią opłatę może
jednakże pobrać dostawca usług płatniczych odbiorcy od odbiorcy, o ile tak z
odbiorcą uzgodnił na podstawie umowy ramowej.
Polecenie przelewu, zwłaszcza dokonywane za pośrednictwem zdalnych
kanałów dostępu, wydaje się generować podobne ryzyko i w związku z tym podobną
potrzebę ochrony jak karta płatnicza czy instrument pieniądza elektronicznego.
Przekazane bowiem użytkownikowi indywidualne zabezpieczenia (w postaci haseł
lub innego rodzaju) jak również inne informacje wymagane do dostępu do tej usługi
płatniczej mogą być również przez użytkownika utracone lub też dostęp do nich
mogą uzyskać do nich dostęp osoby nieuprawnione. To z kolei implikuje po stronie
dostawcy m. in. obowiązek umożliwiania zgłoszeń takich okoliczności w celu
zablokowania możliwości dokonania transakcji nieautoryzowanych. Uzasadnia
również wprowadzenia dla użytkownika „zachęty” w postaci obciążenia go kwotą do
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150 euro w przypadku niezachowania należytej staranności. Ta argumentacja wydaje
się przemawiać za uznaniem polecenia przelewu dokonywanego w sposób zdalny za
usługę płatniczą wykorzystującą instrument płatniczy.

4.4.3. Polecenie zapłaty
Polecenie zapłaty stanowi w aktualnym stanie prawnym rodzaj rozliczenia
pieniężnego przeprowadzanego za pośrednictwem banków. Wdrożenie dyrektywy o
usługach płatniczych spowoduje możliwość świadczenia tej usługi przez również inne
kategorie dostawców usług płatniczych. Dotyczyć to będzie w szczególności instytucji
płatniczych, których kapitał nie będzie mógł być niższy od 125.000 euro.
Dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa o usługach płatniczych,
zawiera definicję polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty zostało określone jako usługa
płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika,
na skutek zainicjowania transakcji płatniczej przez odbiorcę na podstawie zgody
udzielonej przez płatnika odbiorcy, dostawcy usług płatniczych odbiorcy lub dostawcy
usług płatniczych płatnika.
W aktualnym stanie prawnym polecenie zapłaty jest zdefiniowane w art. 63d
Prawa bankowego. Ponieważ jak wskazano dyrektywa o usługach płatniczych
zawiera

nową

definicję

polecenia

zapłaty,

została

dokonana

odpowiednia

modyfikacja art. 63d, która de facto powoduje współistnienie dwóch rodzajów
polecenia zapłaty – przewidzianego prawem bankowym oraz przewidzianego ustawą
o usługach płatniczych430.
Polecenie zapłaty stanowi usługę płatniczą, która jest inicjowana przez odbiorcę.
Ta inicjacja następuje na podstawie zgody na obciążenie rachunku udzielanej przez
płatnika. Zgodnie z definicją zgoda ta może być udzielona odbiorcy, dostawcy
odbiorcy lub też dostawcy płatnika. W przypadku tzw. polecenia zapłaty SEPA zgoda
jest udzielana jednocześnie odbiorcy (upoważnienie do zainicjowania transakcji) oraz
dostawcy usług płatniczych płatnika (polecenie obciążenia rachunku na podstawie

430

Art. 157 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych.
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informacji otrzymanej od odbiorcy). Zgoda może być przez płatnika udzielona w
formie pisemnej bądź też elektronicznej.
W przypadku polecenia zapłaty także można mówić o istnieniu pewnej
procedury, która funkcjonuje w ramach środowiska technicznego, służącego do
dokonania płatności. Ponadto można uznać, iż procedura taka służy zainicjowaniu
zlecenia płatniczego. Na przeszkodzie nie stoi fakt, iż zainicjowania dokonuje
odbiorca, gdyż dokonuje on tego na podstawie zgody udzielonej przez płatnika.
Płatnik więc dokonuje pewnego rodzaju „delegacji” swojego uprawnienia na rzecz
odbiorcy.
Instrument płatniczy musi być wydawany na podstawie umowy ramowej.
Instrument płatniczy jest wydawany płatnikowi (co nie wydaje się stać na
przeszkodzie, aby zainicjowania transakcji dokonywał za jego pomocą odbiorca).
Podobnie można uznać, iż następuje uwierzytelnienie – w postaci sprawdzenia
zgodności podpisu płatnika na zgodzie na polecenie zapłaty lub też poprzez
elektroniczną identyfikację tego użytkownika.
Podobnie w przypadku procedury służącej zainicjowaniu polecenia zapłaty nie
jest stosowane (co nie znaczy że nie jest potencjalnie możliwe) blokowanie takiej
procedury. Zgoda na dokonanie polecenia zapłaty może być natomiast w każdym
czasie cofnięta przez płatnika, zarówno co do konkretnej transakcji jak i „na
przyszłość” – czyli wszelkich transakcji na które dana zgoda była udzielona.
W przypadku polecenia zapłaty również nie jest stosowane ustalanie limitu
wydatków czy też tworzenie tzw. instrumentu niskokwotowego. Omawiana procedura
nie jest również „przesyłana” użytkownikowi, choć jak to wskazano jest z nim w
pewien sposób ustalana przy zawieraniu umowy ramowej.
W przypadku polecenia zapłaty brak jest również typowych dla instrumentów
płatniczych opłat surcharge i Interchange fee.
Podobnie jak w przypadku polecenia przelewu, polecenie zapłaty może być
udostępnione w ramach bankowości internetowej lub też mobilnej. W takim wypadku
wydaje się, iż ryzyko związane z możliwością utraty dostępu do tej usługi i
wykonywania transakcji nieuprawnionych może uzasadniać uznanie potrzeby
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ochrony stron transakcji na analogicznych zasadach jak w przypadku karty płatniczej
czy instrumentu pieniądza elektronicznego431.

4.4.4. Przekaz pieniężny
Rodzajem usług płatniczych będą usługi przekazu pieniężnego.
Za pomocą przekazów pieniężnych z reguły dokonywane są płatności o niskich
kwotach. Są one świadczone przede wszystkim przez instytucje pozabankowe.
Oferowane są zarówno przekazy w ramach jednej waluty, jak również transgraniczne
- wykorzystujące przeliczenie waluty. Jako źródło tej formy rozliczenia pieniężnego
są uważane usługi przeznaczone dla pracowników migrujących poza granice danego
kraju, a które umożliwiały przy niewysokich kosztach przesyłanie zarobionych kwot
członkom rodziny pozostającym w tym kraju432.
Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie o usługach

płatniczych usługa

przekazu pieniężnego:
 jest świadczona bez wykorzystania rachunku płatniczego;
 polega na odbioru środków od płatnika w celu ich przekazania odbiorcy lub
dostawcy usług płatniczych działającemu w jego imieniu;
 umożliwia odbiór środków odbiorcy lub ich udostępnienie działającemu w
imieniu odbiorcy jego dostawcy usług płatniczych.
Ustawa o usługach płatniczych433 modyfikuje definicję ustaloną w dyrektywie o
usługach płatniczych. Stanowi on, iż usługa przekazu pieniężnego może polegać na
431

Zob. jednakże uzasadnienie do niemieckiej ustawy implementującej publicznoprawne postanowienia

dyrektywy o usługach płatniczych: Wykorzystanie instrumentu płatniczego nie następuje, jeżeli tak jak podczas
usługi elektronicznego polecenia zapłaty zczytywane są jedynie informacje o rachunku z karty kredytowej i w
ten sposób jest generowana zgoda na obciążenie rachunku. W takim przypadku płatnik nie udziela zlecenia
płatniczego i informacji tych nie wykorzystuje jako instrumentu płatniczego. też uzasadnienie do niemieckiej
ustawy implementującej <Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der
Zahlungsdiensterichtlinie (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz), Deutscher Bundestag, Drucksache 16/11613>.
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D. Rambure, A. Nacamuli, Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, Palgrave Macmillan

2008, s. 49 i n.
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Art. 3 ust. 3.
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wpłacie gotówki na rachunek płatniczy odbiorcy. Taka regulacja jest zgodna z
dyrektywą o usługach płatniczych. W przypadku przekazu pieniężnego istotny jest
bowiem brak rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę usług płatniczych
dla płatnika.
Płatnik może natomiast wpłacać środki swojemu dostawcy celem ich
przekazania w dowolny sposób. Z reguły będą to wpłaty gotówkowe, ale
dopuszczalne może być również polecenie przelewu czek, weksel czy też zapłata
kartą płatniczą434. Przyjęcie przez bank środków pieniężnych w celu realizacji
przekazu może polegać także na dokonaniu przelewu stosownej kwoty na rachunek
własny banku mającego wykonać zlecenie płatnicze435.
W praktyce pewną trudność może powodować rozróżnienie usługi płatniczej
wpłat gotówkowych od usługi przekazu pieniężnego. Istotną różnicą jest, jak się
wydaje, iż w przypadku wpłat gotówkowych niezbędnym elementem jest - obok
przyjmowania

wpłat

-

prowadzenie

rachunku

płatniczego

przez

dostawcę

umożliwiającego wpłaty. W przypadku zaś przekazu pieniężnego, dostawca usług
płatniczych płatnika przyjmujący wpłatę nie prowadzi z reguły rachunku płatniczego
dla odbiorcy. Rachunek ten prowadzi dostawca odbiorcy. Ponadto prowadzenie tego
rachunku nie jest niezbędnym elementem przekazu pieniężnego.
Za usługi przekazu pieniężnego będą uważane również usługi świadczone przez
supermarkety czy punkty przemysłowo-handlowe umożliwiające płatność za rachunki
i inne stałe opłaty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Dotyczy to
jednakże tylko tych punktów, które świadczą daną usługę, nie zaś tylko udostępniają
pomieszczenia do świadczenia takiej usługi436.
Usługi płatniczej, ze względu na wyłączenie przewidziane w dyrektywie o
usługach płatniczych, nie będzie stanowiło oferowanie realizacji przekazów
pocztowych sporządzonych w dokumentach papierowych, określonych przez
Światowy Związek Pocztowy437.

434

Zob. European Commission, Your questions…, Question no 180.

435

Tak W. Pyzioł A. Walaszek-Pyzioł, Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków
pieniężnych, PPH nr 3/2012, uw. 4.3.
436
Zob. pkt. 7 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
437

Art. 6 pkt 7 g dyrektywy o usługach płatniczych.
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Przekaz pieniężny jest inicjowany przez płatnika. Inicjacja ta z reguły następuje
w placówce dostawcy usług płatniczych, lub poprzez osobę działającą w imieniu
dostawcy.
Płatnik wypełnia papierowy formularz, zawierający dane wymagane do
przekazania gotówki. Te dane to przede wszystkim oznaczenie odbiorcy. Płatnik
przekazuje gotówkę swojemu dostawcy usług płatniczych oraz potwierdza swoją
tożsamość za pomocą dokumentów.
Gotówka ta jest udostępniana odbiorcy przez tego samego dostawcę usług
płatniczych, lub też przez innego dostawcę usług płatniczych.
Odbiorca w celu odebrania przekazanej kwoty podaje podstawowe informacje
dotyczące przekazu (dane płatnika, kwota przekazu) oraz legitymuje się poprzez
przedstawienie dokumentów. Podane informacje muszą być zgodne z informacjami
podanymi przez płatnika. Niektórzy dostawcy umożliwiają legitymację odbiorcy
poprzez podanie hasła438. Usługa ta jest oferowana przykładowo na wypadek
zagubienia przez odbiorcę dokumentów tożsamości.
Nie jest wykluczone również inicjowanie przekazów pieniężnych w drodze
elektronicznej439. W praktyce tego typu przekazy mogą powodować wątpliwości
interpretacyjne,

odnośnie

odróżnienia

takiej

usługi

od

zapłaty

pieniądzem

elektronicznym.
W

przypadku wykonywania usług przekazu pomiędzy dwoma różnymi

dostawcami usług płatniczych, z reguły przekazywana nie będzie kwota pieniężna
(wpłacona przez płatnika), lecz tylko informacja o tej kwocie. Nie jest jednak
zabronione „fizyczne” przekazywanie gotówki440. Jak było to już wskazywane, relacje
pomiędzy dostawcami usług płatniczych nie będą objęte regulacją ustawy o usługach
płatniczych.

438

Usługę taką oferuje np. Western Union, informacje ze strony internetowej www.westernunion.com.pl,

przeglądanej 28.11.2010.
439

Usługę zlecania przekazów pieniężnych za pośrednictwem Internetu czy telefonu oferuje np. Citi Bank

Handlowy

(usługa

„wyślij

gotówkę”,

informacje

dostępne

na

stronach

internetowych

http://www.online.citibank.pl/page.do?content=e_send_cash, przeglądanych 30.11.2010).
440

Zob. Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der

Zahlungsdiensterichtlinie (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz), Drucksache 16/11613, uw. do § 1 ust. 2 pkt. 6.
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Jako przekazy pieniężne, w rozumieniu dyrektywy o usługach płatniczych oraz
ustawy o usługach płatniczych będą traktowane usługi świadczone przez
supermarkety, akceptantów i innych dostawców detalicznych na rzecz klientów,
umożliwiające płacenie rachunków za media oraz płacenie innych stałych opłat
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego441.
W przypadku usług przekazów pieniężnych, jak również usług płatniczych
świadczonych

przy

użyciu

urządzenia

telekomunikacyjnego,

cyfrowego

lub

informatycznego (punkt 7 załącznika do dyrektywy o usługach płatniczych),
odpowiedzi na pytanie czy przy tych usługach dochodzi do wydawania instrumentów
płatniczych, dostarcza w pewien sposób analiza powiązania możliwości świadczenia
danych usług płatniczych z wymaganym kapitałem instytucji płatniczych.
Instytucje płatnicze zamierzające wykonywać usługi przekazów pieniężnych
będą zobowiązane do posiadania kapitału o wysokości nie niższej niż 20.000,- euro.
W

przypadku

operatorów

urządzeń

telekomunikacyjnych,

cyfrowych

lub

informatycznych kwota ta wynosi 50.000 euro. W przypadku zaś wydawców
instrumentów płatniczych wymagany jest kapitał w wysokości 125.000 euro. Stąd też
ze wskazanych regulacji wynika, iż przy świadczeniu usług przekazów pieniężnych
oraz

usług

świadczonych

przez

operatorów

urządzeń

telekomunikacyjnych,

cyfrowych lub informatycznych nie dochodzi do wydania instrumentów płatniczych.
Analogicznie jednak jak w przypadku innych usług płatniczych, w przypadku
przekazu pieniężnego również można uznać istnienie pewnej procedury służącej
zainicjowaniu zlecenia płatniczego oraz uwierzytelnieniu.
Zlecenie płatnicze w przypadku przekazu jest inicjowane z reguły przy użyciu
papierowego formularza. Identyfikacja (uwierzytelnienie) płatnika odbywa się na
podstawie dowodu tożsamości. W przypadku przekazów inicjowanych w formie
elektronicznej możliwe jest uwierzytelnienie również w innych formach, przykładowo
poprzez podanie hasła.
W przypadku usług przekazu można byłoby więc mówić o istnieniu pewnego
zbioru procedur, służących do zainicjowania zlecenia płatniczego oraz do
uwierzytelnienia.
O braku instrumentu płatniczego wydają się jednak przesądzać inne cechy
przekazu pieniężnego. Usługi przekazu pieniężnego są świadczone, jak każde usługi
441

Zob. pkt 7 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
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płatnicze, na podstawie umowy o usługę płatniczą. W przypadku tych usług z reguły
będzie to umowa o pojedynczą usługę płatniczą. Uzgodnienie i indywidualizacja
instrumentów płatniczych następuje na podstawie umowy ramowej, nie na podstawie
umowy o pojedynczą usługę płatniczą. Jest to kolejna okoliczność, świadcząca o
braku występowania cech instrumentu płatniczego. Ponadto treścią tej umowy nie są
regulacje dotyczące sposobu używania instrumentu płatniczego, zasady jego
ochrony oraz kwestie odpowiedzialności na wypadek utraty.
W przypadku przekazów pieniężnych brak jest również usługi acquiringu.
Gotówka jest bowiem bezpośrednio, lub za pośrednictwem innego dostawcy usług
płatniczych wypłacana odbiorcy lub wpłacana na jego rachunek płatniczy. Umowa
pomiędzy odbiorcą a jego dostawcą o prowadzenie rachunku płatniczego nie jest zaś
umową o acquiring, której istotą nie jest prowadzenie dla odbiorcy rachunku
płatniczego.
W przypadku procedur używanych do zainicjowania przekazu pieniężnego brak
jest także charakterystycznych dla instrumentów płatniczych opłat – opłaty
Interchange oraz surcharge.
Natomiast do świadczenia usługi płatniczej przekazów pieniężnych może być
wykorzystany instrument płatniczy wydany w ramach innej usługi płatniczej. Jak to
już

wskazywano,

w

przypadku

przekazów

pieniężnych

płatnik

dokonuje

„przekazania” środków swojemu dostawcy usług płatniczych (które jednakże nie
mogą być dalej przez tego dostawcę przekazane z rachunku płatniczego
prowadzonego dla płatnika). Środki te mogą być natomiast przekazywane dostawcy
w rozmaity sposób, w tym za pomocą instrumentów płatniczych – karty płatniczej
oraz (potencjalnie) instrumentu pieniądza elektronicznego. W tym sensie do
wykonania usługi przekazu pieniężnego mogą też być używane instrumenty
płatnicze.

4.4.5. Usługi operatorów urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych
lub informatycznych
Zgodnie z dyrektywą o usługach płatniczych, usługami płatniczymi będzie
wykonywanie transakcji płatniczych (wymóg łącznego spełnienia przesłanek):
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1) wobec których zgoda płatnika na wykonanie transakcji płatniczej udzielana
jest

przy

użyciu

urządzenia

telekomunikacyjnego

cyfrowego

lub

informatycznego;
2) płatność przekazywana jest operatorowi systemu telekomunikacyjnego,
informatycznego lub operatorowi sieci;
3) jeśli operator systemu telekomunikacyjnego, informatycznego lub operatorowi
sieci działa jedynie jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem a odbiorcą
świadczenia wzajemnego.
Za świadczenie usług płatniczych nie uważa się wykonywania
płatniczych

przy

użyciu

urządzeń

telekomunikacyjnych,

transakcji
cyfrowych

lub

informatycznych, w ramach których nabywane towary lub usługi dostarczane są do
urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego i mają być
wykorzystywane przy pomocy tego urządzenia. Warunkiem jest, żeby operator
telekomunikacyjny lub operator systemu informatycznego nie działał jedynie jako
pośrednik między użytkownikiem usług płatniczych a dostawcą towarów i usług.
Przedmiotem takich transakcji może być w szczególności dostarczanie narzędzi
dostępu, dystrybucji lub wyszukiwania.
Operator nie będzie działał jako pośrednik, jeżeli będzie dodawał swoje usługi do
usług zasadniczych, nabywanych od innego podmiotu. Poza zakresem stosowania
ustawy będą też podstawowe usługi, oferowane przez operatorów, a więc
udostępnianie sygnału telewizyjnego i radiowego oraz usług dostępu do sieci
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w zamian za uiszczanie opłat. W tym
przypadku dostawcy takich usług nie świadczą usług płatniczych, których celem jest
umożliwienie dokonania płatności.
Nie będzie stanowić więc świadczenia usług płatniczych oferowania rozmaitych
usług i towarów w celu ułatwienia zakupu towarów lub usług cyfrowych. Przykładem
mogą być towary i usługi takie jak dzwonki do telefonów komórkowych czy też usługi
konfiguracji telefonu, udostępnianie tapet, gier, muzyki, prasy, usług GPS, wysyłanie
SMS za pośrednictwem bramek SMS. Wyłączone będą również np. usługi budzenia
czy usługi informacyjne (infolinii) świadczone przez operatora danego systemu442.

442

Por. pkt. 6 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
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Wskazanych usług nie będą również takie usługi techniczne, w których dany
operator w ogóle nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych.
Do dokonywania transakcji płatniczych mogą być wykorzystywane rozmaite
urządzenia techniczne (telekomunikacyjne, cyfrowe lub informatyczne). Będą to np.
komputery stacjonarne, przenośne, tzw. „palm-topy”, odbiorniki telewizji interaktywnej
(iTV), telefony stacjonarne i komórkowe.
W przypadku uznania usług świadczonych przy pomocy takich urządzeń za
usługi płatnicze, istniałaby konieczność rozważenia zakwalifikowania danego
urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego lub też procedury
używanej do dokonywania płatności jako ewentualnego instrumentu płatniczego.
Istotne jest przy tym odróżnienie usług płatniczych oferowanych przez
operatorów od innych usług oferowanych w ramach usług telekomunikacyjnych.
Dlatego przykładowo samo użycie telefonu komórkowego do uwierzytelnienia
użytkownika i potwierdzenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego, czy usługi
doładowania konta pre-paid telefonu komórkowego nie powoduje, że usługi
świadczone przez operatora są usługami płatniczymi443.
Odnosząc się do kwestii możliwości uznania w przypadku usług płatniczych
świadczonych przez operatorów urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub
informatycznych, powtórzyć należy argumentację zaprezentowaną podczas analizy
usług przekazów pieniężnych. Mianowicie instytucje płatnicze wydające instrumenty
płatnicze są zobowiązane posiadać kapitał w wysokości nie niższej niż 125.000 euro.
Natomiast instytucje płatnicze świadczące usługi operatorów są zobowiązane jedynie
do posiadania kapitału w wysokości 20.000 euro.
Z powyższego wynika, iż w przypadku świadczenia tych usług nie dochodzi do
wydania instrumentu płatniczego.
Uzupełniając powyższą argumentację można jednak wskazać, iż również w
przypadku tych usług płatniczych użytkownik jest „wyposażany” w pewną procedurę.
Procedura ta służy zainicjowaniu zlecenia płatniczego (przykładowo poprzez
wysłanie SMS premium lub też połączenie z płatnym numerem telefonicznym).
Następuje uwierzytelnienie, z reguły poprzez weryfikację numeru przydzielonego
użytkownikowi. W odniesieniu do SMS i mms premium oraz dodatkowo płatnych
443

Zob.

Perimeter

Guidance

(Payment

Services

http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/What/International/psd/).
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Scope)

Instrument

2009,

pkt

15.2.Q21,

połączeń telefonicznych trudno mówić o wyposażaniu procedury w indywidualne
zabezpieczenie. Powtórzyć jednak trzeba, iż dyrektywa o usługach płatniczych
stanowi ramy prawne, ponadto jest oparta na zasadzie neutralności technologicznej.
Dlatego też nie można wykluczyć pojawiania się nowych form usług płatniczych
oferowanych przez operatorów, gdzie występować będzie element indywidualnego
zabezpieczenia.
Dodatkowo w przypadku usług świadczonych przez operatorów, do realizacji
tych usług jest konieczne zawarcie pomiędzy odbiorcami płatności a tymi
operatorami specjalnych umów dotyczących obsługi płatności. Ta działalność
operatorów posiada pewne podobieństwa do usług acquiringu, których istotą jest
właśnie umożliwienie odbiorcy skorzystanie z pewnych form płatności. Na uznanie, iż
ten fragment usługi operatorów komórkowych stanowi acquiring także nie pozwala
jednak wykładnia systemowa. Mianowicie instytucje płatnicze świadczące acquiring
muszą mieć kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 125.000 euro, nie zaś 20.000
euro jak ma to miejsce w przypadku usług operatorów.
W

przypadku

usług

operatorów

potencjalnie

także

istnieje

możliwość

zablokowania lub ustalenia limitów wydatków dla tej formy płatności. Wydaje się, iż
procedura służąca dokonaniu płatności nie może być co prawda „przesłana”
użytkownikowi, ale z pewnością może być utracona czy „sprzeniewierzona”.
Usługi świadczone przez operatorów urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych
lub informatycznych obejmują z reguły dokonywanie mikropłatności. Z tego powodu
m. in. dopuszczono do świadczenia takich usług przez instytucje płatnicze o
najniższym z dopuszczalnych kapitale. Wydaje się również, iż specyfika tych usług
nie uzasadnia objęcia ich szczególną regulacją, przewidzianą dla instrumentów
płatniczych.

4.5. Inne nowatorskie sposoby płatności
Obok usług spełniających definicję usług płatniczych, wskazanych w załączniku
do dyrektywy o usługach płatniczych, istnieje szereg innych usług, które są
powiązane z dokonywaniem płatności. Usługi te z reguły stanowią pewnego rodzaju
dopełnienie usług zasadniczych – usług płatniczych, często stanowiąc ich
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modyfikację. Mogą one być niekiedy kwalifikowane jako tzw. usługi techniczne
wspomagające świadczenie usług płatniczych.
Do usług płatniczych nie będzie bowiem można zaliczyć usług świadczonych
przez dostawców usług technicznych, wspierających świadczenie usług płatniczych,
jeśli nie będą oni wchodzić w posiadanie środków będących przedmiotem transakcji
płatniczej444. Usługi takie mogą być świadczone w obszarze IT oraz telekomunikacji i
służyć

uwierzytelnieniu,

ochronie

prywatności,

czy

też

udostępniania

sieci

teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Będą to również usługi udostępniania
infrastruktury służącej do dokonywania usług płatniczych, w tym udostępniania
terminali POS.
Dostawcą usług technicznych w rozumieniu art. 3 lit. j dyrektywy o usługach
płatniczych będzie podmiot który świadczy takie usługi na rzecz dostawcy usług
płatniczych, które wspierają świadczenie tych usług. Podmiot ten zasadniczo nie
wchodzi w bezpośrednie relacje prawne z użytkownikami usług płatniczych, stąd też
jego działalność jest co do zasady wyłączona z regulacji dyrektywy.
Przy tym dostawca usług płatniczych może oczywiście świadczyć usługi
techniczne wskazanego rodzaju we własnym zakresie, bez potrzeby korzystania z
usług podmiotów trzecich.
W niniejszym punkcie zostaną przedstawione w zarysie usługi świadczone przez
tzw. dostawców usług technicznych, tzw. m-płatności, tzw. płatności internetowe oraz
inne główne rodzaje tzw. innowacyjnych sposobów płatności.
Nawet w przypadku uznania ich za usługi płatnicze, wymienione usługi nie
stanowią odrębnych rodzajów usług płatniczych. Wynika to z okoliczności, iż katalog
usług płatniczych zawarty w załączniku do dyrektywy o usługach płatniczych jest
katalogiem zamkniętym. Stąd też z punktu widzenia analizy prawnej instytucji
instrumentów płatniczych, które mogą wystąpić w odniesieniu do danego typu usług
płatniczych, analiza ta została dokonana w punktach poprzedzających. Niniejszy
rozdział ma na celu zarysowanie najbardziej popularnych z tych usług, których
analiza prawna powinna stanowić odrębne opracowanie.
444

Przykładowo zdaniem Komisji Europejskiej usługi polegające na fakturowaniu i dokonywaniu uzgodnienia

sald (settlement) na rzecz agencji turystycznych, jeżeli sam transfer środków dokonywany jest przez instytucję
kredytową, nie stanowią usług płatniczych. Warunkiem jest żeby usługodawca nie wchodził w posiadanie
transferowanych środków(European Commission, Your questions…, Question no 120).
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4.5.1. M- płatności
Nazwa m-płatności445 jest używana na określenie płatności dokonywanych z
wykorzystaniem telefonu komórkowego lub też innych urządzeń mobilnych 446.
Telefon komórkowy lub inne urządzenie może być przy tym używany w rozmaity
sposób. Płatności takie podzielić można na kilka grup:
1) płatności, w których telefon komórkowy lub inne urządzenie jest używany jako
urządzenie zapewniające dostęp do innych usług płatniczych świadczonych
przez dostawców usług płatniczych innych niż operator telefonii (dostęp do
rachunku bankowego w ramach tzw. bankowości telefonicznej, transakcje
kartą płatniczą dokonane w drodze telefonicznej, również używanie telefonu
komórkowego jako narzędzia umożliwiającego dostęp przez Internet;
2) płatności,

w

których

usługi

płatnicze

przy

wykorzystaniu

telefonów

komórkowych świadczy operator telefonii (usługi wskazane w pkt. 7 załącznika
do dyrektywy o usługach płatniczych);
3) płatności, w których operator telefonii nie świadczy usług płatniczych, a
sprzedaje jedynie usługi dodane do usług telekomunikacyjnych;
4) płatności stanowiące usługi płatnicze, do dokonania których jest używany
telefon komórkowy, jako przedmiot materialny będący nośnikiem określonych
danych.
Pierwsza ze wskazanych grup obejmuje używanie telefonu jako rodzaju
urządzenia zapewniającego dostęp do usług płatniczych świadczonych przez innego
niż operator telefonii dostawcę usług płatniczych. W tym wypadku brak jest podstaw
do traktowania telefonu komórkowego jako instrumentu płatniczego. Najczęściej
używanymi funkcjami telefonu w odniesieniu do usług płatniczych będzie możliwość
składania zleceń w formie głosowej lub też przy użyciu klawiatury urządzenia.
445

Ang. m-payments, mobile payments.

446

Dla ogólnego określenia handlu mobilnego, który stanowi raczej pojęcie ekonomiczne, przyjęło się używać

określenia m-commerce (w odróżenieniu od e-commerce). Odnośnie m-commerce i e-commerce zob. W.
Szpringer, e-commerce, e-banking, wyzwania globalizacji, Difin, Warszawa 2002, szczególnie str. 63 i n.
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Powszechnie stosowane jest też potwierdzanie zleceń płatniczych przy użyciu SMS.
Telefon może być także używany do dokonania płatności przy użyciu pieniądza
sieciowego447.
Druga

grupa

komórkowych

jako

tzw.

obejmuje

m-płatności

urządzeń

umożliwiających

wykorzystywanie
składanie

zleceń

telefonów
płatniczych

operatorowi telefonii komórkowej. Operator telefonii jest w tym przypadku dostawcą
usług płatniczych świadczącym usługi

płatnicze. Poprzez dokonanie

przez

użytkownika zapłaty rachunku telefonicznego (lub też obciążenia konta pre-paid)
operator wchodzi w posiadanie środków będących przedmiotem transakcji płatniczej.
Trzecia grupa obejmuje usługi, które są co prawda świadczone przez operatora
telefonii komórkowej, a wynagrodzenie za te usługi jest płacone bezpośrednio temu
operatorowi,

ale

są

to

usługi

„dodane”

do

usług

podstawowych

–

telekomunikacyjnych448. Takie usługi nie stanowią usług płatniczych.
Czwarta grupa obejmuje usługi, gdzie telefon komórkowy jest używany jako
narzędzie umożliwiające zamieszczenie aplikacji karty płatniczej lub też instrumentu
pieniądza elektronicznego. Telefon komórkowy posiada w tym przypadku zapisany
obraz paska magnetycznego karty (na karcie SIM lub też w chipie wzbudzanym
drogą radiową) albo osobny mikroprocesor z zapisaną aplikacją449.
Odnośnie strony technicznej, zamieszczenie kar chipowych w telefonie
komórkowym może nastąpić zasadniczo w dwojaki sposób:
 poprzez wyposażenie telefonów w dwa otwory na kartę (tzw. double slot), w
wyniku czego karta płatnicza lub też instrument pieniądza elektronicznego jest
umieszczany na karcie chipowej obok karty SIM (przykładem może być tzw.
system Carte bancaire oferowany przez France Telecom Mobile we Francji);

447

Przykładowo mPay S.A. oferuje możliwość płatności przy użyciu telefonu komórkowego za bilety

komunikacji miejskiej oraz za parkingi. Kwestią otwartą pozostaje zaliczenie tych usług do usług płatniczych, ze
względu na wyłączenie zamieszczone w art. 3 lit. k dyrektywy o usługach płatniczych.
448

Np. usługa oferowana przez Vodafone pod nazwą M-Pay Bill, umożliwiająca użytkownikom pobieranie

takich usług jak dzwonki czy gry – D. S. Evans, R. Schmalensee, Paying with Plastic, The Digital Revolution in
Buying and Borrowing, Second edition, Massachusetts Institute of Technology 2005, str. 309.
449

A. Borcuch, Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, CeDeWu, Warszawa 2009, str. 142.
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 poprzez połączenie instrumentu pieniądza elektronicznego lub też karty
płatniczej z kartą SIM (system wprowadzony przez Mobilix w Danii), możliwe
jest przy tym również stosowanie kart wymiennych450.
Obok możliwości zamieszczania w telefonie komórkowym instrumentu pieniądza
elektronicznego w postaci karty wydaje się, iż nie ma technicznych przeszkód w
używaniu telefonu komórkowego do zapłaty przy wykorzystaniu instrumentu
pieniądza sieciowego.
W urządzeniu mobilnym być zapisane również inne aplikacje, przeznaczone do
świadczenia również innych niż płatnicze usług. Przykładem może być tzw. mobile
ticketing – czyli zapisanie biletu w urządzeniu mobilnym. Wykorzystanie biletu
następuje poprzez połączenie takiego biletu z odpowiednim urządzeniem – np.
czytnikiem biletu. Bilet taki nie musi się znajdować na urządzeniu mobilnym – może
znajdować się na serwerze podmiotu świadczącego usługi451.
Zauważyć należy również, iż nośnikiem instrumentu płatniczego w formie karty
płatniczej czy też instrumentu pieniądza elektronicznego mogą być również inne niż
telefon komórkowy urządzenia. Rozwiązania takie często stosowane są w połączeniu
z zegarkiem, breloczkiem, czy też w formie naklejek możliwych do połączenia z
dowolnym przedmiotem. Istnieją również miejsca takie jak klub Baja Beach na Costa
Brava w Barcelonie, w których za wejście oraz napoje można płacić za pomocą chipu
zaszytego pod skórą452.

4.5.2. Płatności „internetowe”

450

T. Targosz [w:] P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2004, str. 294.

451

M. Kisiel [w:] D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,

str. 267. Autor ten jako przykład m-płatności podaje również możliwość wykorzystania telefonu komórkowego
jako EFTPOS akceptanta, co potencjalnie wydaje się możliwe, aczkolwiek ze względu na konieczność
odpowiedniego ukształtowania relacji prawnych znacznie utrudnione.
452

J. Górka, Konkurencyjność Pieniądza i Instrumentów Płatniczych, CeDeWu, Warszawa 2009, str. 7.
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Podobnie jak usługi telefonii komórkowej i telefon komórkowy, do świadczenia
usług płatniczych mogą być również używane połączenia internetowe oraz
urządzenia zasadniczo służące do komunikacji poprzez Internet.
Stąd też w odniesieniu do dokonywania płatności Internet powinien być
traktowany jako jeden z kanałów dostępu do usług płatniczych (zob. rozważania
odnośnie bankowości elektronicznej w rozdziale czwartym). Za pomocą Internetu
może być oferowany dostęp zarówno do usługi polecenia zapłaty, polecenia
przelewu, przekazów pieniężnych jak i w szczególności do zapłaty kartą płatniczą i
przy użyciu instrumentu pieniądza elektronicznego.
W kontekście używania Internetu do świadczenia usług płatniczych wymieniane
są przede wszystkim usługi kart wirtualnych, płatności P2P, elektronicznej prezentacji
i płatności rachunków, oraz agregacji rachunków internetowych453. Zostaną one
poddane krótkiej charakterystyce.

4.5.2.1. Karty wirtualne
Określenie karty wirtualne jest używane w odniesieniu do kart płatniczych
przeznaczonych wyłącznie do transakcji za pośrednictwem korespondencyjnym,
telefonicznym lub internetowym454. Karty takie są wydawane użytkownikom w formie
plastikowej, mimo iż wykonywane transakcje stanowią tzw. transakcje bez fizycznej
obecności karty. Na karcie umieszczane są dane posiadacza, numer karty, data
ważności karty oraz kody cvc/cvv. Karta nie jest wyposażona ani w pasek
magnetyczny ani w mikroprocesor. Karty takie nie mogą być wykorzystane do
płatności w terminalu POS czy też do wypłaty gotówki w bankomacie.
Podstawowym

celem

wydawania

kart

wirtualnych

jest

zwiększenie

bezpieczeństwa użytkownika (a faktycznie przede wszystkim bezpieczeństwa
wydawcy takiej karty).

453

M. Kisiel [w:] D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,

str. 261 i n.
454

Przykładem mogą być eKarta lub też karty „afiliate” eKarta Interia.pl oraz ekarta Onet.pl wydawane przez

mBank. Karty te umożliwiają również w płatności w EUR oraz USD (waluta rozliczeniowa karty).
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Karty takie są bowiem najczęściej powiązane z konkretnym subkontem, na które
są przelewane środki pieniężne przed wykonaniem transakcji. Zapłata kartą
powoduje pobranie środków z takiego konta. W przypadku przechwycenia danych
takiej karty, posiadacz jest narażony jedynie na utratę środków zgromadzonych na
subkoncie.
Schemat zapłaty kartą wirtualną przedstawia się w analogiczny sposób jak np.
kartą kredytową z funkcją zapłaty przez Internet. Mianowicie:
 posiadacz kupując dany towar lub usługę w Internecie zaznacza opcję płatności
kartą płatniczą;
 na wyświetlonym formularzu posiadacz wpisuje dane karty płatniczej –datę
ważności karty oraz numer karty, jak również najczęściej swoje imię i nazwisko
oraz adres zamieszkania;
 w niektórych przypadkach transakcja jest potwierdzana poprzez wpisanie kodu
CVC/CVV;
 po potwierdzeniu transakcji następuje obciążenie rachunku posiadacza karty i
uznanie rachunku odbiorcy na analogicznych zasadach jak w przypadku zapłaty
kartą płatniczą.
Na określenie kart wirtualnych używane jest również określenie wirtualnego
portfela. Nie wydaje się to zasadne, ponieważ zasadniczo usługi wirtualnych portfeli
stanowią odmiany instrumentu pieniądza sieciowego, a więc dotyczą odrębnych od
wydawania kart płatniczych usług płatniczych455.

4.5.2.2. Płatności P2P (za pośrednictwem e-maila)
Jako rodzaj „płatności internetowych” wskazywane są tzw. płatności P2P
(Person-to-Person), czyli płatności dokonywane za pośrednictwem e-maila.
Systemy

takie

niskokwotowych,

umożliwiają
przy

przede

wykorzystaniu

wszystkim
istniejącej

dokonywanie

płatności

infrastruktury

rozliczeń

międzybankowych, kart płatniczych oraz usług pocztowych. Podstawową zaletą
455

Pojęcia te są traktowane jako tożsame przez M. Kisiela [w:] D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, str. 261 oraz A. Borcucha, Społeczności wirtualne a wirtualny
obieg pieniądza, CeDeWu, Warszawa 2009, str. 129.
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płatności e-mailowych jest ich niewielki – w porównaniu z innymi usługami
płatniczymi – koszt456. W szczególności pod względem kosztów płatności te są
porównywane z kartami płatniczymi.
Jako zalety wskazanych płatności wskazuje się:
 możliwość rozliczeń bezgotówkowych;
 zwiększone bezpieczeństwo, gdyż użytkownik nie podaje przy każdej transakcji
swoich danych finansowych oraz sam określa sumę będącą do dyspozycji na
jego koncie w danym systemie;
 efekt „kuli śnieżnej” – ponieważ w systemie muszą uczestniczyć zarówno
dostawca jak i odbiorca, każdy nowy użytkownik przyciąga innych uczestników;
 dostępność systemu dla większości użytkowników – środki na konto
użytkownika w systemie mogą być przelewane przy użyciu polecenia przelewu
lub karty płatniczej, zaś płatności są oferowane praktycznie w większej części
świata (przykład PayPal)457.
Jako wady wskazywane są:
 przymus rejestracji obu stron transakcji w systemie;
 konieczność przystąpienia odbiorców (punktów handlowych) do systemu;
 spore koszty obsługi systemu przez firmę go obsługującą458.
Za zaletę sytemu P2P uważane jest stworzenie faktycznej możliwości do
akceptacji płatności kartą płatniczą przez osoby fizyczne. W praktyce w sensie
prawnym samo pojęcie płatności P2P wymaga klaryfikacji. W opisanym schemacie
płatności te stanowią bowiem rodzaj usług oferowania zapłaty pieniądzem
sieciowym, a podmiot udostępniający takie usługi (np. PayPal) jest wydawcą
instrumentu pieniądza elektronicznego – pieniądza sieciowego (zob. uwagi w pkt
IV.2). Odmienność w stosunku do innych systemów pieniądza sieciowego stanowi
sposób korzystania z tych usług, który opiera się na identyfikacji użytkowników za
pomocą e-maila. Na marginesie trzeba zaznaczyć, iż podobne usługi (również
456

A. Borcuch, Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, CeDeWu, Warszawa 2009, str. 139.

457

A. Borcuch, Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, CeDeWu, Warszawa 2009, str. 139.

458

A. Borcuch, Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, CeDeWu, Warszawa 2009, str. 139.
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wykorzystujące adres e-mail) mogą być świadczone bez konieczności posiadania
rachunku płatniczego przez płatnika. Będą wtedy stanowić usługi przekazów
pieniężnych.
Trzeba jednakże zauważyć również iż konstrukcja płatności, w której rolę
identyfikacyjną pełniłby adres e-mail, może wykorzystywać także polecenie przelewu
jako podstawowy rodzaj świadczonej usługi płatniczej. W szczególności usługi
polecenia przelewu będą mogły być świadczone przez instytucje płatnicze.

4.5.2.3. Elektroniczna prezentacja i płatność rachunków (EBPP459)
Do zasadniczych elementów usługi Elektronicznej prezentacji i płatności
rachunków należy zastąpienie papierowych rachunków przez ich formę elektroniczną
(elektroniczna prezentacja) oraz umożliwienie ich płatności za pośrednictwem sieci
Internet (elektroniczna płatność).
Do rachunków płaconych we wskazany sposób należą najczęściej rachunki
wystawiane przez podmioty będące w długotrwałych stosunkach umownych z
użytkownikami, takie jak zakłady energetyczne, operatorzy telefonii komórkowej,
dostawcy internetowi, ale również podmioty takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy.
Wskazany sposób płatności jest relatywnie łatwy dla użytkownika a dla dostawcy
usług oznacza brak kosztów związanych z przesyłką faktur.
Usługa EBPP występuje w kilku postaciach: bilingu bezpośredniego, blilingu
skonsolidowanego oraz w postaci modeli hybrydowych460.
W usłudze bilingu bezpośredniego, wystawca rachunków zamieszcza je na
własnej stronie internetowej oraz umożliwia użytkownikom dokonanie za nie zapłaty.
Użytkownicy, po zalogowaniu do systemu, mogą przeglądać poszczególne płatności,
w tym bieżące i historyczne – w postaci zarchiwizowanej. Użytkownik może dokonać
płatności tych rachunków – najczęściej oferowana jest płatność kartą oraz przelewem
bankowym. System może oferować również inne funkcjonalności, takie jak podgląd
459

Angielska nazwa - Electronic Bill Presentment and Payment. Podobna usługa świadczona dla klientów

biznesowych nosi nazwę Electronic Invoice Presentment and Payment, czyli Elektroniczna Prezentacja i
Płatność Faktur.
460

M. Kisiel [w:] D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,

str. 270-271.
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stanu wykorzystanych minut w usłudze telefonicznej. System bilingu bezpośredniego
może być oferowany zarówno przez wystawcę rachunków jak i przez usługodawcę
zewnętrznego461.
Biling

skonsolidowany

jest

świadczony

przez

podmiot

określany

jako

konsolidator. Podmiot ten gromadzi rachunki różnych usługodawców na jednej
stronie internetowej i umożliwia zapłatę tych rachunków. Prezentacja i płatność
rachunków jest dokonywana na podstawie umów zawartych przez konsolidatora z
poszczególnymi dostawcami. Jego usługi mogą obejmować również odpowiednie
przetwarzanie danych dotyczących rachunków462.
Usługa EBPP może być świadczona również w wersji hybrydowej – jako
połączenie bilingu bezpośredniego oraz bilingu skonsolidowanego 463. W takim
wypadku podmiot oferujący takie usługi zbiera dane z poszczególnych stron
wystawców rachunków (nawet bez wiedzy tych wystawców), zaś użytkownik jest
przenoszony ze strony takiego operatora na stronę wystawcy. Prezentacja i zapłata
rachunków następuje ze strony wystawcy.
W Polsce usługa EBPP w wersji bilingu skonsolidowanego jest świadczona
przez KIR S.A. pod nazwą „BILIX”464.
Schemat płatności w usłudze BILIX prezentuje się następująco:
1. Dostawca (który może być operatorem telekomunikacyjnym, zakładem
energetycznym lub gazowniczym, dostawcą Internetu lub telewizji kablowej,
itp.) dostarcza do KIR S.A. rachunek lub fakturę i inne materiały tradycyjnie
drukowane w formie elektronicznej.
2. Przesłane dane są przetwarzane i grupowane przez KIR S.A. będący
operatorem BILIXA które następnie zebrane dane udostępnia bankowi.
3. Bank dokonuje prezentacji klientowi otrzymanych poprzez BILIX danych za
pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
4. Klient za pośrednictwem systemu bankowości internetowej zapoznaje się z
prezentowanymi danymi i może złożyć zlecenie zapłaty rachunków i faktur.

461

Ibidem.

462

Ibidem.

463

Ibidem.

464

Podobną usługę oferuje również spółka BillNet S.A., informacja ze strony internetowej http://www.billnet.pl/,

przeglądanej 20.01.2011.
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5. Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym
czy płatność została zlecona czy też nie.
6. Otrzymane z banków informacje są następnie drukowane oraz przekazywane
dostawcom usług w ustalonej przez nich formie.
Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do
banku

dostawcy

usług

jest

przeprowadzany

w

standardowy

sposób,

za

pośrednictwem systemu ELIXIR® lub jako przelew wewnętrzny465.
Jak wynika z przedstawionego schematu, usługi świadczone przez KIR w
ramach BILIX ograniczają się do przetwarzania i udostępniania danych. Sama
płatność

jest

dokonywana

w

drodze

polecenia

przelewu

składanego

za

pośrednictwem bankowości elektronicznej a ułatwienie w dokonaniu tej płatności
polega na automatycznym wypełnieniu pól przelewu takich jak nazwa i rachunek
bankowy odbiorcy oraz kwota przelewu.
Reguła, iż płatność za usługi jest dokonywana przy użyciu „tradycyjnych” usług
płatniczych ma generalnie zastosowanie w przypadku EBPP
EBPP występuje często w wersji „okrojonej” – oferowana jest jedynie usługa
prezentacji rachunków (faktur) w wersji elektronicznej, bez udostępniania przez
podmiot oferujący usługę ułatwień w dokonywaniu płatności za tą usługę 466. Płatność
takich rachunków następuje również przy wykorzystaniu „tradycyjnych” metod.

4.5.2.4. Agregacja płatności internetowych
Kolejną usługą związaną ze świadczeniem usług płatniczych jest usługa tzw.
agregacji płatności internetowych467.
Usługa ta polega na umożliwieniu przez jednego usługodawcę korzystania z
wielu sposobów płatności. Do standardowych metod należą:
465

Informacje ze strony internetowej http://www.kir.com.pl/main.php?p=usluga_bilix_ebpp przeglądanej

11.01.2010 r.
466

Przykładowo usługa pod nazwą ekofaktura świadczona przez Polską Telefonię Komórkową Centertel lub też

eFaktura świadczona przez KIR S.A.
467

Usługę ta określa się również innymi nazwami, przykładowo jako Zintegrowany serwis płatności

internetowych.
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 przelew bankowy;
 tzw. szybki przelew bankowy;
 płatność kartą płatniczą;
 płatność za pomocą SMS- premium;
 płatności kuponami internetowymi;
 płatności w kasie sklepu.
Usługodawca taki podpsuje umowy z podmiotami świadczącymi usługi lub
sprzedającymi towary za pośrednictwem sieci Internet. Podmioty takie otrzymują
możliwość korzystania z bezpiecznego i wielofunkcyjnego serwisu umożliwiającego
przyjmowanie płatności za towary i usługi. W zamian podmioty takie uiszczają na
rzecz usługodawcy opłaty w formie prowizyjnej lub abonamentowej. Kupujący
dokonuje zapłaty poza witryną internetową sprzedawcy, co ma wpływ na
bezpieczeństwo transakcji. Pozostaje on również dla sprzedawcy anonimowy.
Jako przykładowy model dokonania transakcji przez kupującego można podać:
1. Po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym użytkownik zaznacza
udostępnianą przez sklep metodę płatności poprzez zintegrowany system
płatności. Z reguły podawana jest też nazwa agregatora płatności.
2. Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu agregatora.
3. Na stronie serwisu agregatora Klient wybiera jedną z wielu dostępnych metod
płatności, które obsługuje serwis.
4. W zależności od konkretnej metody płatności realizowana jest transakcja
płatnicza.
5. Po dokonaniu płatności agregator płatności informuje sklep o jej realizacji. W
kolejnych dniach na rachunek bankowy sklepu są przekazywane środki468.
Do najważniejszych agregatorów płatności internetowych na rynku polskim
należą eCard SA, PayU (serwis Płatności.pl, BLUEPAY, Dotpay (firma brytyjska
działająca dawniej jako AllPay) oraz Przelewy24469. Ilość transakcji dokonywanych za
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pośrednictwem Internetu, w szczególności tzw. szybkich przelewów bankowych stale
rośnie470.
W zależności od rodzaju zagregowanych usług płatniczych, działalność
określonego podmiotu będzie mogła być zakwalifikowana jako usługi płatnicze. W
szczególności znaczenie będzie miała okoliczność, czy dany agregator świadczy
jedynie usługi techniczne wspomagające świadczenie usług płatniczych, czy też
wchodzi w posiadanie środków będących przedmiotem transakcji471.

4.5.2.5. Agregacja rachunków
Usługę związaną ze świadczeniem usług płatniczych stanowi również tzw.
agregacja rachunków. Usługa ta polega na gromadzeniu informacji dotyczących
klienta, umieszczonych na wielu stronach internetowych, oraz prezentowaniu tych
informacji w zwartej formie temu klientowi.
Usługa ta umożliwia użytkownikowi za pomocą jednego logowania dostęp do
kilku dostawców usług finansowych, w tym płatniczych. Daje to użytkownikom
podstawową korzyść w postaci braku konieczności zapamiętywania wielu numerów
identyfikacyjnych oraz haseł. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu, wynikająca z
braku konieczności kilkukrotnego logowania się w wielu systemach. Usługa ta jest
szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych 472.
Od strony technicznej, użytkownik loguje się w serwisie internetowym agregatora
i przekazuje potrzebne do logowania na innych serwisach informacje (loginy, hasła).
Dane te mogą być przechowywane na serwerze agregatora, bądź też zabezpieczone
na komputerze użytkownika473.
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Agregacja odbywa się zasadniczo na dwa sposoby: poprzez tzw. screen
scraping lub też w drodze tzw. direct feed.
Screen scraping (dosłownie „zdzieranie ekranu”), polega na kopiowaniu danych
wyświetlanych na ekranie poszczególnych serwisów przez aplikację agregatora.
Uzyskuje on wszelkie informacje klienta dotyczące stanu jego rachunków, a także
haseł i numerów identyfikacyjnych. Od strony technicznej, agregator loguje się na
wskazanych serwisach jako użytkownik. Zebrane informacje są zabezpieczane na
serwerze agregatora lub też komputerze osobistym użytkownika. Zwraca się uwagę,
iż w taki sposób następuje ujawnienie przez klienta osobie trzeciej informacji
poufnych, co może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności banku w przypadku
transakcji nieuprawnionych.
Drugą stosowaną metodą jest direct feed. Polega ona na zawarciu przez
agregatora z poszczególnymi dostawcami usług bezpośrednich porozumień,
określających zasady udostępniania, zbierania i gromadzenia informacji. Jest to
metoda pod względem prawnym i technicznym pewniejsza, do jej minusów należy
czasochłonność i kosztowność jej stosowania. W przypadku tej metody agregatorzy
nie mają dostępu do kodów dostępowych klientów i mają obowiązek wdrożenia
standardów takich jak amerykańskie protokoły komunikacji finansowej OFC (Open
Financial Exchange) oraz IFX (Interactive Financial Exchange). Jest to metoda
lobbowana przez banki, ze względu na bezpieczeństwo. W celu przeciwdziałania
metodzie screen scraping banki oferują usługę agregacji również we własnym
zakresie, czy też zawierają odpowiednie porozumienia z agregatorami, których stają
się pośrednikami474.
Usługa agregacji jest również świadczona w ramach udostępniania Internetu
mobilnego475. Agregacji ulegają różne strony www w ramach jednej strony dostawcy
tego Internetu. Usługa ta nie stanowi usługi płatniczej.
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4.5.3. Usługi płatności z wykorzystaniem kuponów, szybkie
płatności internetowe, wykorzystanie konstrukcji rachunku
zastrzeżonego oraz elektroniczna obsługa wypłaty wynagrodzeń
Techniczno-gospodarcze środowisko dokonywania płatności charakteryzuje się
dużym dynamizmem i innowacyjnością. Stąd też pojawiają się coraz to nowe formy
dokonywania płatności, lub też ułatwienia dokonywania takich płatności za pomocą
„tradycyjnych” metod.
Przykładem mogą być płatnicze kupony pre-paid, przeznaczone do płatności za
zakup towarów i usług w Internecie476. Składają się one z numeru oraz informacji o
wartości kuponu. Mogą mieć zarówno formę papierową jak i elektroniczną (są
przykładowo przesyłane do użytkownika poprzez e-mail). Kupony takie mogą być
nabywane przy zastosowaniu innych form płatności, przykładowo za pomocą
przelewu bankowego lub też karty płatniczej, ale także w kasie sklepu na podstawie
wydrukowanego rachunku. Zapłata kuponem dokonywana jest poprzez wpisanie
jego numeru w formularzu płatności w witrynie sklepu internetowego oraz wpisaniu
wartości, w jakiej ma być uiszczona zapłata. W przypadku, kiedy wartość kuponu jest
wyższa niż cena za towar lub usługę, klient otrzymuje nowy kupon na wartość nie
objętą ceną. Kupony mogą być przez użytkowników dzielone na mniejsze wartości.
Akceptanci kuponów płacą prowizję w wysokości 3-7% transakcji477.
Zaletą kuponów płatniczych jest zasadniczo anonimowość ich użytkowników
wobec sprzedawców. Do wad należy zabezpieczenie tych kuponów, gdyż w
przypadku poznania numeru kuponu jest możliwe dokonanie płatności. Konstrukcja
płatności za pomocą kuponów powinna być przedmiotem analizy pod względem
podobieństwa do zapłaty pieniądzem elektronicznym, szczególnie w świetle
postanowień drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym.
Jako innowacyjną metodę płatności wskazuje się tzw. szybkie płatności
internetowe, nazywane też e-płatnościami. Są to usługi świadczone z reguły przez
agregatorów płatności internetowych. Korzystając z e-płatności, po dokonaniu
476
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zakupu, klient sklepu internetowego jest przekierowywany na stronę banku w którym
posiada rachunek. Tam po zalogowaniu wyświetlany jest gotowy formularz wpłaty,
zawierający dane odbiorcy i kwotę przelewu. Klient zleca dokonanie przelewu. Środki
z rachunku klienta przelewane są na rachunek bankowy agregatora płatności
internetowych, prowadzony w tym samym banku co rachunek klienta. Przelew
następuje natychmiastowo, a sklep (odbiorca) jest informowany poprzez SMS lub email o zaksięgowaniu wpłaty na rachunku agregatora. W ciągu kilku dni roboczych
środki z rachunku agregatora są przelewane na rachunek sklepu.
Rodzaj szybkich płatności, pod nazwą, PayByNet, oferuje KIR S.A 478. Polega
ona na umożliwieniu klientom dokonywania natychmiastowych przelewów bez
konieczności posiadania rachunku w tym samym banku, a w związku z tym bez
konieczności korzystania z usług pośrednika (takiego jak agregator płatności
internetowych). Po realizacji przelewu informacja o płatności jest przesyłana
natychmiastowo do sklepu internetowego, jeszcze zanim środki są zaksięgowane na
rachunku sklepu. KIR udziela gwarancji płatności tak zleconych przelewów479.
Relatywnie nową usługą jest wykorzystanie konstrukcji rachunku zastrzeżonego
(escrow)

do

dokonywania

płatności

internetowych.

Zasadą

funkcjonowania

tradycyjnego escrow jest wpłata przez powierzającego określonych środków na
rachunek bankowy, z zastrzeżeniem że po spełnieniu pewnych warunków środki te
zostaną wypłacone beneficjentowi. Escrow stosowany w obrocie bankowym jest
umową trójstronną, w której występują powierzający, bank oraz beneficjent.
Rachunek bankowy jest z reguły prowadzony na rzecz powierzającego480.
Rachunek escrow wykorzystywany w

płatnościach internetowych stanowi

trójstronną umowę pomiędzy kupującym, sprzedającym oraz pośrednikiem –
serwisem płatniczym. Kupujący i sprzedawca uzgadniają warunki transakcji oraz
wykorzystanie escrow jako sposobu zapłaty. Kupujący otwiera rachunek escrow oraz
określa kwotę zapłaty. Informację o otwarciu rachunku i kwocie otrzymuje
sprzedający, który zatwierdza te dane. Następnie kupujący dokonuje wpłaty na
rachunek escrow. Środki są zablokowane tak dla sprzedającego jak i kupującego.
478
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przez

KIR
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system
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rozliczeń,
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Sprzedawca otrzymuje potwierdzenie, że środki zostały zablokowane. Sprzedawca
wysyła towar lub spełnia inne świadczenie na rzecz kupującego. Po otrzymaniu
świadczenia kupujący sprawdza jego zgodność z uzgodnionymi warunkami. W
przypadku pozytywnej weryfikacji akceptuje wykonanie zobowiązania przez wydawcę
za pośrednictwem systemu internetowego. Jeżeli świadczenie jest niezgodne z
warunkami

umowy

ma

on

możliwość

reklamacji.

Środki

zablokowane

są

odblokowywane i przekazane sprzedającemu481.
Takie ukształtowanie transakcji zabezpiecza sprzedawcę przed ryzykiem
rezygnacji, niewypłacalności lub odmowy zapłaty przez kupującego. Kupującego
zabezpiecza przed ryzykiem nieuzasadnionej zapłaty. Zwraca się również uwagę na
fakt, iż samo skorzystanie z usługi escrow zwiększa wiarygodność zarówno
kupującego jak i sprzedawcy482.
Elektroniczna obsługa wypłaty wynagrodzeń (ang. Electronic Payroll Services)
stanowi usługę upraszczającą naliczanie, ewidencjonowanie i wypłatę wynagrodzeń.
Wiele banków – m. in. w Stanach zjednoczonych – oferuję tą usługę w połączeniu z
usługami bankowości elektronicznej dla klientów biznesowych. System bankowy
umożliwia m. in. dodawanie nowych pracowników, edytowanie informacji o
pracownikach, przypisywanie do określonych pracowników stawek godzinowych,
przygotowywanie zestawień, raportów, wypłaty wynagrodzeń i informowania
pracowników o wypłaconych wynagrodzeniach. Usługa ta, poprzez automatyczne
przygotowanie danych w określonym formacie, może również ułatwiać rozliczenia z
urzędami skarbowymi lub też instytucjami ubezpieczeniowymi483.

4.6. Wnioski
Dyrektywa o usługach płatniczych zawiera jedynie ogólną definicję instrumentów
płatniczych, nie precyzując w odniesieniu do konkretnych usług płatniczych jakie ich
481
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elementy mogą stanowić takie instrumenty. Dokonana w rozdziale trzecim analiza
prawna umożliwiła ustalenie cech instrumentów płatniczych i pozwoliła na próbę
ustalenia istnienia tych instrumentów w odniesieniu do poszczególnych rodzajów
usług płatniczych. Decydujące przy tym było ustalenie, czy do świadczenia danej
usługi płatniczej wymagane jest wydanie instrumentu płatniczego oraz acquiring.
Sprawdzono również, czy w odniesieniu do danych usług istniała możliwość
blokowania

czy

przesyłania

takich

instrumentów,

istnienia

instrumentów

niskokwotowych czy powiązania instrumentu z rachunkiem płatniczym. Takie
wyodrębnienie fragmentu usługi płatniczej umożliwiłoby dopiero ustalenie możliwości
objęcia tych fragmentów regulacją dotyczącą praw i obowiązków, odpowiedzialności
oraz opłat charakterystycznych dla instrumentów płatniczych.
Dokonana analiza wykazała, iż opierając się jedynie na definicji instrumentów
płatniczych w przypadku każdego rodzaju usług płatniczych są podstawy do uznania,
iż taki instrument może występować. W każdej bowiem usłudze można uznać
istnienie procedury (zbioru procedur) służącej do zainicjowania zlecenia płatniczego
oraz do uwierzytelnienia. Pogłębiona analiza wykazała, iż wątpliwości wydaje się nie
budzić uznanie za instrument płatniczy karty płatniczej oraz instrumentu pieniądza
elektronicznego. Oba rodzaje instrumentów mogą przy tym występować w postaci
materialnej (karty lub podobnego instrumentu) oraz w postaci niematerialnej –
procedury.
W odniesieniu do usług bankowości elektronicznej – usługi te nie stanowią usług
płatniczych. W ich przypadku można natomiast mówić o pewnego rodzaju sposobie
dostępu do usług płatniczych, który w praktyce jednakże jest z tymi usługami
nierozerwalnie związany. Stąd też w odniesieniu do usług tradycyjnie dostępnych w
ramach bankowości elektronicznej – polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty
mogą być podstawy do uznania istnienia instrumentu płatniczego, wynikające m. in. z
wykorzystania aplikacji zdalnego dostępu.
Instrumenty płatnicze wydają się nie być wykorzystywane w przypadku usługi
wpłat i wypłat gotówkowych, przekazów pieniężnych, a także usług operatorów
urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych i informatycznych.
Środowisko

płatności

cechuje

się

dużym

stopniem

rozwoju

oraz

innowacyjnością. Stąd też obok sposobów płatności stanowiących usługi płatnicze
wskazane w załączniku do dyrektywy o usługach płatniczych występuje szereg
innych sposobów dokonywania płatności. Częściowo sposoby te mogą być
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kwalifikowane

jako

pewne

modyfikacje

„klasycznych”

usług

płatniczych,

w

szczególności poprzez dodanie do tych usług dodatkowych. Takie dodatkowe usługi
są wg dyrektywy o usługach płatniczych określanej jako usługi dostawców
technicznych nie stanowiące usług płatniczych.
Do wskazanych nowatorskich sposobów płatności zaliczyć można tzw. mpłatności (z wyłączeniem usług operatorów, które stanowią usługi płatnicze),
płatności internetowe (karty wirtualne, płatności p2p, Elektroniczna prezentacja i
płatność rachunków, agregacja płatności internetowych oraz agregacja rachunków),
płatności za pomocą kuponów pre-paid, szybkie płatności internetowe, płatności
wykorzystujące

konstrukcję

escrow

oraz

elektroniczna

obsługa

wypłaty

pozwalają

udzielić

wynagrodzeń.
Rozważania

przeprowadzone

w

rozdziale

czwartym

twierdzącej odpowiedzi na czwarte pomocnicze pytanie badawcze pracy, mianowicie
iż dokonanie prawnej charakterystyki instrumentów płatniczych również nie pozwala
na

jednoznaczne

ustalenie

desygnatów

pojęcia

instrumentów

płatniczych.

Wątpliwości wydaje się nie budzić uznanie za instrument płatniczy karty płatniczej lub
instrumentu pieniądza elektronicznego. W przypadku innych usług płatniczych
istnieją argumenty zarówno za jak też przeciwko uznaniu wykorzystywania w
świadczeniu tych usług instrumentów płatniczych.
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Rozdział V
Szczególne regulacje dotyczące
instrumentów płatniczych
Obok podstawowego modelu instrumentów płatniczych, scharakteryzowanego w
rozdziale trzecim niniejszej pracy, dyrektywa o usługach płatniczych a za nią ustawa
o usługach płatniczych przewiduje możliwości odstępstw w przypadku niektórych
postaci prawnych tych instrumentów.
Pierwszą grupę, która została poddana „łagodniejszej” regulacji z punktu
widzenia obowiązków ciążących na stronach uczestniczących w wykonaniu
transakcji płatniczej takim instrumentem, stanowią tzw. instrumenty niskokwotowe.
Instrumenty te, mimo odmiennej regulacji prawnej pozostają instrumentami
płatniczymi.
Drugą

grupę

stanowią

„instrumenty”,

które

pomimo

spełniania

części

ustawowych wymogów uznania je za instrumenty płatnicze, ze względu na
wyłączenie ustawowe takich instrumentów nie stanowią.
Ponadto dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa, przewiduje szereg
wyłączeń – prawnych instytucji nie podlegających regulacji dyrektywy. Należą do nich
tzw. „instrumenty papierowe” oraz „instrumenty” wykorzystywane w transakcjach
związanych z transakcjami na rynku kapitałowym. Wskazane regulacje szczególne,
zostaną w niniejszym rozdziale, poddane charakterystyce.
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5.1. „Niskokwotowe” instrumenty płatnicze
Zgodnie z preambułą do dyrektywy o usługach płatniczych 484, instrumenty
obejmujące niskie kwoty485 powinny dostarczać taniego i mało skomplikowanego
rozwiązania, umożliwiającego dokonywanie zakupów niedrogich towarów i usług.
Stąd też ograniczono m. in. wymogi informacyjne

w odniesieniu do takich

instrumentów, kierując się również potrzebą dostosowania regulacji do możliwości
technicznych. Jednocześnie wobec ograniczonego ryzyka związanego z używaniem
tych instrumentów, zmodyfikowano zasady odpowiedzialności.
W szczególności odrębna regulacja będzie obejmować te instrumenty, które ze
względu na swoją specyfikę techniczną uniemożliwiają wypełnienie niektórych
obowiązków informacyjnych. Przykładem mogą być instrumenty „anonimowe”, gdzie
brak jest możliwości stałej komunikacji dostawcy z użytkownikiem.
Nie jest przy tym wykluczone połączenie „zwykłego” instrumentu płatniczego i
instrumentu „niskokwotowego” w jednym urządzeniu/zbiorze procedur. Przykładem
może być „czterostronna” karta płatnicza z funkcją dokonywania płatności
bezstykowych.
W takim przypadku będzie konieczność odpowiedniego stosowania właściwych
przepisów

ustawy

„niskokwotowego”
Dostawcy

do

funkcji

„zwykłego”

płatniczych

mogą

instrumentu

oraz

instrumentu

486

.

usług

jednakże

wobec

instrumentów

przeznaczonych do dokonywania transakcji o niskich kwotach stosować zasady
wymagane przy „zwykłych” instrumentach.
Instrumentami

płatniczymi

przeznaczonymi

do

dokonywania

płatności

obejmujących niskie kwoty mogą być rozmaite produkty przedpłacone, jak również o
charakterze pre-paid. Mogą one być powiązane z prowadzeniem konta płatniczego
lub też służyć do dokonywania płatności bez używania takiego konta. Jako typowy
przykłada takiego instrumentu można podać instrument pieniądza elektronicznego
zapisany na karcie lub też serwerze komputerowym, bądź też przedpłacona karta

484

Pkt 30.

485

Ang. low value payment instruments, niem. Kleinbetragsinstrumente.

486

Zob. European Commission, Your questions…, Question no 301.
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płatnicza. Warunkiem uznania danego instrumentu płatniczego za instrument
„niskokwotowy” jest spełnienie jednego z następujących warunków:
1) umożliwianie dokonania transakcji płatniczych jedynie na kwotę 30 euro;
2) posiadanie limitu wydatków w wysokości 150 euro;
3) służenie

do

przechowywania

środków

płatniczych

w

kwocie

nie

przekraczającej 150 euro.
Kurs euro jest obliczany według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu
zawarcia umowy ramowej.
Dodatkowo ustawa o usługach płatniczych stanowi, iż strony w umowie
ramowej487 w przypadku krajowych transakcji płatniczych mogą podwoić wskazane
kwoty determinujące instrumenty „niskokwotowe”. Ponadto w odniesieniu do
przedpłaconych instrumentów płatniczych w zakresie transakcji krajowych wskazane
kwoty mogą na podstawie umowy ramowej zostać zwiększone do wysokości 500
euro. Te postanowienia będą stanowić wykorzystanie przez ustawodawcę opcji
narodowej, przewidzianej w art. 34 ust. 2 dyrektywy o usługach płatniczych 488. W
toku prac nad projektem ustawy zwracano uwagę, iż zwiększenie wskazanych
limitów może mieć pozytywne oddziaływanie na zwiększenie wykorzystania
instrumentów „niskokwotowych”, co w efekcie doprowadzi do zwiększenia obrotu
bezgotówkowego bez istotnego zwiększenia ryzyka związanego z używaniem takich
instrumentów, w szczególności ryzyka systemowego.
Możliwość

zwiększenia

wskazanych

kwot

dotyczy

jedynie

używania

instrumentów do płatności krajowych. W przypadku płatności transgranicznych
obowiązywać będą limity w „wersji podstawowej”.

487

W poprzednich wersjach projektu ustawy była przewidziana możliwość zwiększenia wskazanych kwot przez

Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia. Zwrócono jednak uwagę, iż
powinna to być materia regulowana ustawowo, gdyż takie zwiększenie bezpośrednio będzie wpływać na
konieczność lub brak konieczności stosowania odpowiednich przepisów ustawy. Wykraczałoby to ponad
konstytucyjne możliwości delegacji danej materii do kompetencji ministra.
488

Z takiej możliwości skorzystała przykładowo również Wielka Brytania, ustanawiając wskazane limity

również w najwyższej możliwej wysokości (zob. pkt. 35 Payment Services Regulations 2009).

282

5.1.1. Zakres wymogów informacyjnych
Do odstępstw, przewidzianych w przypadku instrumentów „niskokwotowych”
można zaliczyć ograniczenie obowiązków informacyjnych ciążących na dostawcy,
ułatwienia we wprowadzaniu zmian umowy ramowej, jak również modyfikację zasad
odpowiedzialności.
W przypadku instrumentów kwotowych ograniczone są obowiązki dostawcy w
zakresie informacji dostarczanych wraz z zawarciem umowy ramowej. Dostawca
dostarcza płatnikowi jedynie informacje o głównych cechach usługi płatniczej, w tym:
 o możliwych sposobach korzystania z instrumentu płatniczego;
 o zakresie odpowiedzialności ponoszonej za wykonanie usługi przez dostawcę;
 o pobieranych opłatach;
 inne podstawowe informacje niezbędne do podjęcia świadomej decyzji;
 wskazanie miejsca gdzie można w łatwy sposób uzyskać dostęp do pełnych
informacji o usłudze płatniczej.
W przypadku instrumentów niskokwotowych ułatwiona jest także możliwość
dokonywania zmian w umowie ramowej, w tym możliwość uzgodnienia dokonywania
zmian bez zachowania dwumiesięcznego terminu do wejścia w życie takich zmian.
Ponadto

istnieje

możliwość

ograniczenia

obowiązków

informacyjnych

spoczywających na dostawcy po wykonaniu transakcji płatniczej, mianowicie
obowiązek do udostępnienia jedynie informacji, które użytkownikowi umożliwią:
 zidentyfikowanie transakcji płatniczej (nie dotyczy przypadku, jeżeli instrument
płatniczy używany jest anonimowo lub jeżeli z innych względów dostawca nie
ma technicznej możliwości jej dostarczenia. W takim jednak przypadku
dostawca ma obowiązek zapewnienia płatnikowi możliwość sprawdzenia kwoty
przechowywanych środków);
 zidentyfikowanie kwoty transakcji płatniczej;
 zidentyfikowanie wszelkich opłat lub, w przypadku kilku transakcji płatniczych
tego samego rodzaju i na rzecz tego samego odbiorcy, informacji o całkowitej
kwocie tych transakcji płatniczych i opłatach pobranych z ich tytułu.
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5.1.2. Modyfikacja innych praw i obowiązków stron
Ustawa o usługach płatniczych przewiduje również możliwość istotnego
złagodzenia innych obowiązków wiążących się z używaniem instrumentów
„niskokwotowych” (w tym również instrumentów wobec których uzgodniono
zwiększenie limitów wskazanych w poprzednim punkcie). Takie ustalenie również
powinno być dokonane w umowie ramowej.
Jeżeli instrument płatniczy nie pozwala na jego zablokowanie lub zapobiegnięcie
jego dalszemu używaniu, strony mogą ustalić następujące odstępstwa:
 użytkownik może nie być zobowiązany do zgłaszania bez zbędnej zwłoki
dostawcy lub podmiotowi wskazanemu przez dostawcę, stwierdzenia utraty,
kradzieży

instrumentu

płatniczego,

oszustwa

dokonanego

przy

użyciu

instrumentu płatniczego przez uprawnionego do jego użycia ze szkodą dla
posiadacza, albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego;
 dostawca może nie być zobowiązany do zapewnienia stałej dostępności
odpowiednich środków pozwalających użytkownikowi na dokonanie zgłoszenia
takiej utraty, kradzieży oszustwa albo nieuprawnionego użycia lub wystąpienia z
wnioskiem o odblokowanie albo zastąpienie zablokowanego instrumentu
płatniczego nowym;
 płatnik może być odpowiedzialny również za transakcje nieautoryzowane
będące

skutkiem

posłużenia

się

instrumentem

płatniczym

utraconym,

skradzionym albo użytym do oszustwa ze szkodą dla posiadacza instrumentu
płatniczego przez uprawnionego do jego użycia, również pomimo braku
możliwości zgłoszenia tych okoliczności (na zasadach ogólnie obowiązujących
przy transakcjach z wykorzystaniem instrumentów).
Jeżeli instrument jest używany anonimowo lub dostawca z innych przyczyn
nieodłącznie związanych z tym instrumentem płatniczym nie jest w stanie udowodnić,
że transakcja była autoryzowana, strony mogą ustalić:
 ciężar dowodu, iż transakcja była autoryzowana, odpowiednio zapisana, ujęta w
księgach lub że na transakcję nie miała wpływu żadna awaria techniczna ani
innego rodzaju usterka, w przypadku zaprzeczania użytkownika, iż autoryzował
transakcję, jest ustalany wg ogólnych reguł art. 6 kodeksu cywilnego;
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 dostawca nie ma obowiązku, oprócz zarejestrowanego użycia instrumentu
płatniczego, udowodnienia też innych okoliczności wskazujące na autoryzację
transakcji płatniczej przez płatnika albo na fakt, że płatnik umyślnie doprowadził
do nieautoryzowanej transakcji płatniczej albo umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa dopuścił się naruszenia co najmniej jednego z obowiązków
związanych z bezpiecznym używaniem i przechowywaniem instrumentu
płatniczego;
 dostawca płatnika nie jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu płatnikowi
kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku płatniczego do
stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja
płatnicza;
 nie ma zastosowania reguła, że płatnik odpowiada jedynie do kwoty 150 euro
za transakcje nieautoryzowane

wynikające z niezachowania należytej

staranności.
Jeżeli z okoliczności będzie jasno wynikać, iż zlecenie nie zostało wykonane,
można uzgodnić iż dostawca nie ma obowiązku powiadomienia użytkownika o
odmowie wykonania zlecenia płatniczego. W takim wypadku możliwe też jest inne
ustalenie reguł na jakich może nastąpić odmowa wykonania zlecenia płatniczego i
powiadomienie o odmowie, jej przyczynach, procedurze sprostowania błędów
powodujących odmowę oraz kwestii opłat za takie powiadomienia.
Ponadto strony mogą uzgodnić, iż płatnik nie ma prawa do odwołania zlecenia
płatniczego po jego przekazaniu odbiorcy lub udzieleniu odbiorcy zgody na
wykonanie transakcji płatniczej (przy używaniu „zwykłych” instrumentów płatniczych
obowiązują odmienne reguły odnośnie momentu, w którym możliwe jest odwołanie
zlecenia płatniczego).
Strony mogą także uzgodnić, iż nie stosuje się ogólnych reguł dotyczących
terminu uznania rachunku dostawcy odbiorcy kwotą transakcji płatniczej oraz
udostępnienia odbiorcy kwoty transakcji przez dostawcę odbiorcy489

489

Reguły te są jednymi z kluczowych postanowień dyrektywy o usługach płatniczych oraz ustawy o usługach

płatniczych, zwłaszcza ogólna reguła, iż dostawca płatnika jest obowiązany doprowadzić do uznania rachunku
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Wskazana w niniejszym rozdziale modyfikacja praw i obowiązków stron w
odniesieniu do instrumentów „niskokwotowych” służy przede wszystkim ułatwieniu
korzystania z tych instrumentów

5.2. Instrumenty używane w ramach ograniczonej sieci
sprzedawców lub ograniczonego asortymentu usług.
Kolejną grupą instrumentów płatniczych, która została odmiennie uregulowana,
są tzw. instrumenty używane w ramach ograniczonej sieci sprzedawców lub
ograniczonego asortymentu usług. W przypadku spełnienia ustawowych przesłanek
zaistnienia ograniczonej sieci, instrumenty takie nie stanowią instrumentów
płatniczych, a więc ani karty płatniczej ani pieniądza elektronicznego. Wydawanie
takich instrumentów, przyjmowanie zapłaty nimi oraz przeprowadzanie transakcji
przy ich użyciu nie będzie stanowiło świadczenia usług płatniczych. Takie wnioski
wynikają z wyłączenia przewidzianego dyrektywą o usługach płatniczych 490 i drugą
dyrektywą o pieniądzu elektronicznym491.
Usług płatniczych nie będą stanowiły usługi „oparte” na instrumentach, które
można wykorzystywać w jeden lub kilka następujących sposobów:
1) w celu nabycia towarów lub usług wyłącznie w placówkach wydawców tych
instrumentów lub placówkach podmiotów trzecich związanych z wydawcą
umową handlową, inną niż umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu
instrumentów płatniczych;
2) w ramach ograniczonej sieci dostawców usług;
3) w odniesieniu do ograniczonego zakresu towarów lub usług.
Instrumenty te, objęte dyspozycją art. 3 lit. k dyrektywy o usługach płatniczych
funkcjonują również w obecnym stanie prawnym. Na tle regulacji ustawy o
elektronicznych instrumentach płatniczych również mogą pojawić się wątpliwości co
płatniczego dostawcy odbiorcy kwotą transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika nie później niż do końca
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.
490

Art. 3 lit. k.

491

Art. 1 ust. 3.
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do prawnej kwalifikacji takich instrumentów jako karty płatnicze czy też instrumenty
pieniądza

elektronicznego.

Dotyczy

to

w

szczególności

rozmaitych

usług

oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej492.
Usługi oparte na instrumentach, które można wykorzystywać jedynie w
pomieszczeniach

(placówkach)

wykorzystywanych

przez

wydawcę

będą

to

przykładowo rozmaite karty „cateringowe”. Karty te będą umożliwiać dokonanie
zapłaty w określonych stołówkach czy restauracjach. Będą to też karty wydawane
przez organizatorów podróży turystycznych służące do zapłaty za posiłki, napoje,
zajęcia sportowe w hotelach określonych przez organizatora; karty sklepowe, służące
do dokonywania zakupów w ramach danej sieci handlowej.
Usługi oparte na instrumentach, które mogą być wykorzystane jedynie w ramach
ograniczonej sieci dostawców usług albo w odniesieniu do ograniczonego
asortymentu towarów lub usług, mogą to być przykładowo miejskie systemy płatności
za bilety komunikacyjne przy użyciu kart, nawet jeśli te karty umożliwiają
dokonywanie zakupów innych niż bilety np. w punktach handlowych przewoźnika.
Mogą to być też systemy płatności za pomocą kart parkingowych, Wyłączeniem
objęte będzie również wydawanie kart, które umożliwiają kopiowanie w bibliotekach
na podstawie zakupionych i znajdujących się na nich jednostek, czy tzw. karty
lojalnościowe, karty służące do zapłaty za paliwo w określonych stacjach, karty
członkowskie, umożliwiające zapłatę za towary i usługi oferowane przez określony
klub lub organizację oraz karty sklepowe, nawet jeśli umożliwiają dokonanie zapłaty
za pośrednictwem Internetu, ale tylko w danej sieci sklepów.
Pojęcie „ograniczonej sieci” jest kwestią ocenną, uzależnioną od konkretnych
okoliczności. Znaczenie przy tym może mieć np. liczba uczestniczących podmiotów
oraz istnienie możliwości dołączenia do sieci. Znaczenie może też mieć ilość
świadczonych usług i liczba klientów używających sieci493.

492

Zob. R. Nogacki, Pieniądz elektroniczny w prawie wspólnotowym, Prawo Bankowe nr 12/2005, str. 87 i n.

493

Przykładowo brytyjska FSA wskazuje, iż “oferowanie kart miejskich umożliwiających dostęp do szerokiej

oferty środków spożywczych i usług oferowanych przez sklepy i przedsiębiorców miejskich nie jest wyłączone
spod zakresu obowiązywania dyrektywy 2007/64/WE (zob. Perimeter Guidance (Payment Services Scope)
Instrument 2009, pkt. 15.5.Q37, http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/What/International/psd/). Również Komisja
Europejska wypowiedziała się, iż

„instrumenty, które mogą być użyte w celu dokonaniu zakupów w sieci

sklepów nie powinny być wyłączone spod zakresu obowiązywania PSD, ponieważ taka sieć dostawców usług
stale się powiększa” (European Commission, Your questions…, Question no 157).
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W uzasadnieniu do austriackiej ustawy implementującej dyrektywę o usługach
płatniczych wskazano zaś, iż przy ustalaniu, czy istnieje „ograniczona sieć” powinny
być brane pod uwagę czynniki takie jak494:
 zakres oferowanych produktów;
 zasięg geograficzny oferowania tych produktów.
Pojęcie ograniczonej sieci ma zastosowanie przykładowo zarówno do kart jak i
instrumentów płatniczych, za pomocą których można dokonywać płatności w
Internecie. W przypadku tych ostatnich miarodajnym jest, czy zakup jest możliwy
jedynie poprzez określoną stronę internetową lub w odniesieniu do ograniczonej
liczby towarów lub usług.
Ograniczoną sieć stanowią w każdym przypadku:
 karty zakupowe, które umożliwiają zapłatę jedynie w konkretnym sklepie bądź
sieci sklepów, np. w drodze gromadzenia punktów za zakupy w tych sklepach.
Możliwe są przy tym (po spełnieniu wymogów wynikających z innych ustaw)
karty zakupowe z funkcją kredytową;
 karty „cateringowe”, które umożliwiają doładowanie, które są wydawane przez
pracodawców pracownikom, a które są używane do zapłaty za posiłki w
stołówkach lub restauracjach;
 bony „jedzeniowe”, które zapewniają uzyskanie niższej ceny;
 karty używane do tankowania paliwa na określonych stacjach benzynowych
oraz elektroniczne instrumenty używane do uiszczania opłat za przejazdy
drogowe, niezależnie od zasięgu geograficznego;
 karty wydawane w ramach „klubów urlopowych” (niem. Urlaubsclubs), które
mogą być wykorzystywane jedynie w odniesieniu do

płacenia za usługi w

tychże klubach;
 karty członkowskie, o ile ich funkcja płatnicza ogranicza się do towarów i usług
oferowanych przez wydawcę karty (np. karta klubu piłkarskiego, za pomocą
której można zakupić bilety na mecz piłkarski);
 karty transportowe, które służą wyłącznie do zakupu biletów (przykładowo do
metra);
494

Uwagi do § 2 ust. 3 nr 11 Zahlungsdienstegesetz.
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 bony (niem. Gutscheine) na usługi, które są wydawane w oparciu o dobrowolny
zakup i zorganizowany przydział, jak np. bony socjalne, bony związane z opieką
nad

dziećmi

(niem.

Kinderbetreuungsgutscheine)

lub

też

bony

które

wspomagają zatrudnianie pomocy domowej. Takie bony uprawniają również
przedsiębiorstwa do zapewnienie wsparcia finansowego do zakupu takich
bonów.
W zakresie obowiązywania ustawy (austriackiej ustawy o usługach płatniczych)
znajdują się natomiast:
 karty sklepowe, które są połączone z kartą kredytową (np. Visa, MasterCard);
 karty, w zakresie których nastąpiło połączenie wielu sieci handlowych.
Decydujący w tym zakresie jest zakres produktowy i geograficzny oferowanych
usług, jak również możliwość przystąpienia do sieci innych przedsiębiorców
(tzw. karty prezentowe albo karty miejskie – niem. Geschenk- oder Citykarten).

Kwestia

istnienia

„organiczonej

sieci

dostawców”

lub

„ograniczonego

asortymentu” jest ocenna i powinna być ustalana w odniesieniu do konkretnych
stanów faktycznych. Nie jest wykluczone przy tym, iż mimo początkowego istnienia
takiej ograniczonej sieci, wskutek jej rozszerzenia (o dodatkowych członków lub
asortyment) lub też zmiany zasad funkcjonowania taka sieć przestanie spełniać tą
definicję. Będzie to powodowało konieczność stosowania przepisów ustawy o
usługach

płatniczych

do

świadczenia

usług

opartych

na

instrumentach

wykorzystywanych w ramach takiej sieci.

5.3. Prawne wyłączenie niektórych konstrukcji prawnych z
pojęcia instrumentów płatniczych
Jak to już wskazano, ustawa o usługach płatniczych, zgodnie z zasadą pełnej
harmonizacji, recypuje również katalog negatywny. Katalog negatywny wskazuje,
które rodzaje działalności nie stanowią wykonywania usług płatniczych, mimo
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ewentualnej zbieżności z podaną definicją usług płatniczych 495. Jeden z rodzajów
wyłączeń dotyczy enumeratywnie wymienionych dokumentów w postaci papierowej.
Ze względu na wyłączenie, niezależnie od oceny ich zbieżności z definicją
instrumentów

płatniczych,

dokumenty

te

nie

będą

stanowiły

instrumentów

płatniczych.
Przepisy ustawy o usługach płatniczych nie będą miały zastosowania do
transakcji płatniczych opartych na jednym z następujących dokumentów w postaci
papierowej, wystawionych na dostawcę w celu postawienia środków do dyspozycji
odbiorcy:
a) czeku zgodnego z konwencją genewską z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie
jednolitej ustawy o czekach;
b) czeku podobnego do tego, o którym mowa w lit. a, który podlega przepisom
prawnym państw członkowskich niebędących stroną konwencji, o której mowa
w lit. a;
c) weksla trasowanego zgodnego z konwencją genewską z dnia 7 czerwca 1930
r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych ;
d) weksla trasowanego podobnego do tego, o którym mowa w lit. c, który
podlega przepisom prawnym państw członkowskich niebędących stroną
konwencji, o której mowa w lit. c;
e) znaku legitymacyjnego, w tym voucherów;
f)

czeku podróżnego;

g) przekazu pocztowego w rozumieniu aktów Światowego Związku Pocztowego.
Celem wyłączenia wskazanych rodzajów transakcji spod regulacji była przede
wszystkim okoliczność, iż transakcje takie nie mogą być przetwarzane tak wydajnie,
jak inne sposoby dokonywania płatności objęte regulacją. Dyrektywa o usługach
płatniczych wskazuje jednakże, iż dobre praktyki w tej dziedzinie powinny być jednak
oparte na zasadach określonych w dyrektywie496.
Wskazany katalog instrumentów „papierowych” powodujących wyłączenie z
definicji usług płatniczych jest katalogiem zamkniętym. Dlatego zastosowanie innych

495

Art. 6.

496

Punkt 19 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
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niż wskazane „instrumentów” do dokonania transakcji płatniczych powinno podlegać
ocenie z punktu widzenia konieczności stosowania przepisów ustawy.
W szczególności wyłączenie zostało w ustawie rozciągnięte na wszelkie znaki
legitymacyjne497. Są to wszelkiego rodzaju dokumenty stwierdzające obowiązek
spełnienia świadczenia na rzecz okaziciela dokumentu, które nie są papierami
wartościowymi. W razie utraty takiego dokumentu wierzyciel może wykazać swe
prawo za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych. Nie ma przy tym
konieczności umarzania dokumentu. Znaki legitymacyjne legitymują okaziciela jako
uprawnionego na korzyść dłużnika498.
Tak zwany katalog negatywny dyrektywy o usługach płatniczy wyłącza również z
zakresu jej obowiązywania transakcje płatnicze związane

z obsługą papierów

wartościowych (ang. securities asset servicing, niem. Wertpapieranlagen) i
wynikających z nich praw, włącznie z dywidendami, podziałem dochodu i podziałem
innych środków, lub wykupem lub sprzedażą. Transakcje te muszą być dokonywane
przez podmioty mające prawo do dysponowania instrumentami finansowymi
(wskazani są agenci rozrachunkowi, partnerzy centralni, izby rozliczeniowe, banki
centralne, firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, fundusze inwestycyjne lub
podmioty zarządzające aktywami świadczące usługi inwestycyjne – art. 3 lit. h
dyrektywy o usługach płatniczych). W ustawie o usługach płatniczych wyłączenie to
zostało transponowane w brzmieniu skorygowanym – jako dotyczące instrumentów
finansowych. Warunkiem zwolnienia jest ponadto, żeby podmioty dokonujące tych
transakcji podlegały nadzorowi sprawowanemu na podstawie ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym499
Jednocześnie (w zgodzie brzmieniem dyrektywy) wyłączone zostały transakcje
płatnicze dokonywane w ramach systemu płatności lub w ramach systemu
rozrachunku papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy
rozrachunku
497

dokonywane

pomiędzy

agentami

o ostateczności

rozrachunkowymi,

partnerami

Art. 3 pkt g podpunkt v dyrektywy o usługach płatniczych dotyczy „voucherów w postaci papierowej”.

Vouchery takie, których pojęcie nie występuje w prawie polskim, w ustawie zostały uznane za znaki
legitymacyjne.
498

Tak K. Zawada, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz do art. 450-1088. Tom II, pod red. K. Pietrzykowskiego,

Warszawa 2009, uw. 1 do art. 92115.
499

Dz. U. Nr 157, poz. 1119, ze zm.
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centralnymi, izbami rozliczeniowymi, bankami centralnymi, innymi uczestnikami
systemu i dostawcami.
Celem wskazanych norm jest jak się wydaje wyłączenie spod regulacji dyrektywy
podmiotów oraz usług których podstawowym celem nie jest dokonanie płatności, ale
szeroko rozumiana inwestycja500. Dlatego wyłączenie będzie dotyczyć także
przekazanie środków pieniężnych na rachunek w celu dokonania zakupu papierów
wartościowych, jeżeli rachunek ten nie będzie w ogólności służył do przeprowadzania
rozliczeń pieniężnych501.
Wątpliwości budzi transpozycja sformułowania "transakcji płatniczych
związanych z obsługą papierów wartościowych".

W prawie polskim zagadnienie

obrotu na rynku kapitałowym reguluje przede wszystkim ustawa z 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi502.
Ustawa ta reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia
działalności w zakresie obrotu tzw. instrumentami finansowymi, w tym prawa i
obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w
tym zakresie. Instrumenty finansowe zaś są kategorią, która obejmuje dwie
zasadnicze podkategorie: papiery wartościowe oraz szereg instrumentów nie
będących papierami wartościowymi.
Papiery wartościowe stanowią więc pewną kategorię instrumentów finansowych.
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie zawiera materialnej definicji papieru
wartościowego, ale określa jakie instrumenty finansowe zostają zaliczone do
papierów wartościowych503. Stanowią je akcje, prawa poboru, prawa do akcji,
warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty
inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa
majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu,
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, oraz
inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące

500

Zob. European Commission, Your questions…, Question no 129.

501

Zob. European Commission, Your questions…, Question no 25.

502

Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.

503

M. Wierzbowski, Publicznoprawne aspekty obrotu instrumentami finansowymi, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz,

M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2009,
str. 398.
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uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych uprzednio,
lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)504.
Instrumentami

finansowymi

nie

będącymi

papierami

wartościowymi

są

natomiast:
a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;
b) instrumenty rynku pieniężnego;
c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne
instrumenty

pochodne,

których

instrumentem

bazowym

jest

papier

wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny
instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są
wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne;
d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz
inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które
są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez
rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron;
e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których
instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod
warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu;
f)

niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym
systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne
instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą
być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów
handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów
finansowych;

g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
h) kontrakty na różnicę;
i)

opcje,

kontrakty

terminowe,

swapy,

umowy

forward

dotyczące

stóp

procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian
klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji
lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez
rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne
504

Art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
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według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty
pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz
innych

wskaźników,

które

wykazują

właściwości

innych

pochodnych

instrumentów finansowych505.
Wydaje się, iż intencją umieszczenia omawianego wyłączenia w dyrektywie o
usługach płatniczych było objęcie jego zakresem wszelkiego rodzaju transakcji
dokonywanych w ramach rynku kapitałowego. Trudno doszukać się powodów,
dlaczego transakcje te mają być traktowane odmiennie w zakresie instrumentów
finansowych

stanowiących

zdematerializowane)

oraz

papiery

wartościowe

pozostałych

(w

instrumentów

celu

ułatwienia

finansowych

obrotu

506

.

Stąd

wyłączenie wskazane w art. 3 lit. h dyrektywy o usługach płatniczych powinno być
interpretowane jako dotyczące instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.

505

Art. 1 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

506

Stąd postulatem zgłaszanym w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o usługach płatniczych

przygotowywanym w Ministerstwie Finansów było umieszczenie w zapisie transponującym art. 3 lit. h
dyrektywy w miejscu wyrażenia „papiery wartościowe” wyrażenia „instrumenty finansowe”.
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5.4. Wnioski
Dyrektywa o usługach płatniczych, a za nią ustawa o usługach płatniczych
przewiduje specjalne regulacje dotyczące tzw. instrumentów niskokwotowych. W
odniesieniu

do

tych

instrumentów

został

złagodzony

szereg

wymogów

obowiązujących w odniesieniu do „zwykłych” instrumentów, przede wszystkim
dotyczący obowiązków informacyjnych dostawcy oraz odpowiedzialności. I tak wraz z
zawarciem umowy ramowej dostawca ma obowiązek dostarczenia jedynie informacji
o głównych cechach usługi płatniczej w miejsce standardowo wymaganych
szczegółowych informacji. Dostawca może dokonywać zmian w umowie ramowej
bez konieczności zachowania 2 miesięcznego terminu na wejście w życie tych
zmian. Po wykonaniu transakcji płatniczej dostawca ma obowiązek dostarczenia
informacji również w zredukowanym zakresie, uwzględniając także specyfikę
„anonimowych” instrumentów płatniczych.
Ponadto w odniesieniu do niektórych rodzajów instrumentów niskokwotowych
strony mogą w umowie ramowej uzgodnić ograniczenie obowiązków zarówno
dostawcy jak i użytkownika. Ograniczenie może dotyczyć m. in. braku obowiązku
dostawcy przyjmowania zgłoszeń o utracie lub innym zagrożeniu związanym z
instrumentem, co może pociągać za sobą brak możliwości zwolnienia się przez
klienta z odpowiedzialności poprzez zgłoszenie takiej utraty lub zagrożenia. Jeżeli
instrument jest używany anonimowo lub dostawca z innych przyczyn nieodłącznie
związanych z tym instrumentem płatniczym nie jest w stanie udowodnić, że
transakcja była autoryzowana, ciężar dowodu autoryzacji może być ustalony według
reguł ogólnych (czyli nie spoczywa na dostawcy). Ponadto samo zarejestrowanie
użycia instrumentu może służyć jako dowód autoryzacji lub innych okoliczności
świadczącej o winie płatnika w dokonaniu transakcji nieuprawnionej. Nie ma także
zastosowania reguła, że płatnik odpowiada jedynie do kwoty 150 euro za transakcje
nieautoryzowane wynikające z niezachowania należytej staranności.
Jak to zostało wykazane w niniejszym rozdziale złagodzeniu mogą ulec również
inne obowiązki dostawcy, przykładowo w zakresie reguł na jakich może nastąpić
odmowa wykonania zlecenia płatniczego czy też termin wykonania transakcji
płatniczej. Taka regulacja instrumentów płatniczych niskokwotowych, zwłaszcza w
odniesieniu do tzw. instrumentów „anonimowych” wydaje się wychodzić naprzeciw
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potrzebom rynkowym i powstawaniu coraz bardziej różnorodnych form tzw.
mikropłatności. Podkreślić jednak trzeba, iż możliwość „złagodzenia” wymogów
dotyczy tylko tych usług płatniczych, które wykorzystują instrument płatniczy. Usługi
świadczone bez wykorzystania instrumentu płatniczego muszą być świadczone
według reguł standardowych.
Pewne rodzaje instrumentów płatniczych zostały ponadto wyłączone spod
regulacji dyrektywy o usługach płatniczych. Dotyczy to tzw. instrumentów
wykorzystywanych w ramach ograniczonej sieci sprzedawców lub ograniczonego
asortymentu usług. Te klauzule generalne nie są prawnie zdefiniowane. Przy
ustalaniu czy tego typu ograniczenie istnieje może mieć znaczenie możliwość
przystąpienia do danej sieci nowych podmiotów, liczba podmiotów uczestniczących
w sieci, fakt występowania pod wspólną marką, zakres oferowanych produktów czy
też ich zasięg geograficzny.
Wyłączeniu spod regulacji dyrektywy o usługach płatniczych podlegają ponadto
usługi oparte na dokumentach papierowych, wymienionych enumeratywnie, jak
również transakcje związane z obrotem instrumentami finansowymi.
Celem wprowadzenia łagodniejszych wymogów w odniesieniu do instrumentów
niskokwotowych było ułatwienie możliwości ich szerokiego oferowania przez
wydawców oraz wykorzystywania przez użytkowników. Stąd też wprowadzono
„uproszczenia” w posługiwania się takimi instrumentami. Zmodyfikowane zasady
uwzględniają takie aspekty instrumentów jak brak możliwości kontaktu pomiędzy
dostawcą a użytkownikiem i w związku z tym brak możliwości blokowania takiego
instrumentu, jego anonimowość, jak również brak możliwości udowodnienia przez
dostawcę autoryzacji. Ze względu na relatywnie niską wartość transakcji, które mogą
być dokonywane takimi instrumentami, czy też środków przechowywanych na
instrumencie, zredukowane jest ryzyko strat zarówno dla dostawcy jak i użytkownika.
Stąd też zmodyfikowane w odniesieniu do instrumentów niskokwotowych zostały
także zasady ponoszenia odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane oraz
„obowiązki staranności”.
Natomiast jako cel wyłączenia spod regulacji instrumentów używanych w ramach
ograniczonej sieci dostawców lub w ramach ograniczonego asortymentu usług było
m. in. zapewnienie konkurencyjności podmiotom działającym w „niszach rynkowych”,

296

w których jest utrudniony dostęp do systemów płatności507. Zdaniem Komisji
Europejskiej, takie systemy powinny tworzyć konkurencję wobec tradycyjnych,
powszechnie stosowanych systemów płatności. Systemy te powinny jednakże
podlegać ogólnym wspólnotowym i krajowym przepisom z zakresu prawa
konkurencji, które mogą wymagać przyznania dostępu do tych systemów w celu
utrzymania konkurencji na rynku usług płatniczych 508.
Ustawodawca Europejski zdecydował się także, kierując się m. in. brakiem
możliwości ich automatycznego przetwarzania, na wyłączenie spod regulacji
dyrektywy o usługach płatniczych niektórych rodzajów dokumentów papierowych
używanych w dokonywaniu płatności. Ze względu na swoją specyfikę wyłączone
spod regulacji zostały także transakcje płatnicze związane z obrotem instrumentami
finansowymi.

507

Pkt. 17 preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych. Jako rodzaje wyłączeń wskazane są systemy

trójstronne, takie jak systemy płatności kartą, usługi płatnicze oferowane przez dostawców usług
telekomunikacyjnych lub usługi przekazu pieniężnego, w których operator systemu jest dostawcą usług
płatniczych zarówno płatnika jak i odbiorcy, jak również wewnętrzne systemy grup bankowych.
508

European Commission, Your questions…, Question no 13.2.
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Podsumowanie

Prawne aspekty różnorakich form dokonywania płatności stanowią obszerne i
złożone zagadnienie, obejmujące takie dziedziny jak prawo cywilne, administracyjne
czy też po części - prawo międzynarodowe. Dla badania tych norm decydujące
znaczenie mają także aspekty techniczne, które często odgrywają kluczową rolę w
powstawaniu regulacji. Przeprowadzone badanie, uwzględniając również relatywną
nowość analizowanych regulacji, umożliwiło jednak sformułowanie pewnych
wniosków o charakterze teoretycznym oraz praktycznym.
Analizie poddane zostały źródła polskiego prawa dotyczącego instrumentów
płatniczych. Pozwoliła ona na ustalenie, iż wprowadzenie i

ewolucja instytucji

prawnej instrumentów płatniczych w prawie polskim jest wynikiem recypowania
rozwiązań wypracowanych w prawie Unii Europejskiej. Rozwój prawa i technologii w
zakresie różnych sposobów płatności w Unii Europejskiej wyprzedzał o kilka
dziesięcioleci analogiczny rozwój w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Do
czasu wydania pierwszej polskiej regulacji prawnej odnoszącej się do instrumentów
płatniczych, jakim było Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 11 grudnia 1992 r. w
sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem
banków509, w Unii Europejskiej obowiązywało już kilka obszernych regulacji z tego
zakresu.
Regulacje EWG miały na celu przede wszystkim zapewnienie ochrony
użytkownikom tych instrumentów, jak również wzmocnienie integracji europejskiej
poprzez zapewnienie przepływu podstawowych swobód – kapitału, usług, towarów i
osób.
Początkowo regulacje te należały do tzw. soft law i miały formalnie niewiążący
charakter. Jako przykład można wspomnieć szereg wydawanych przez Komisję
509

M.P. Nr 39, poz. 293 ze zm.
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Europejską zaleceń, takich jak zalecenie 97/489/WE z dnia 30 lipca 1997 r.
dotyczące transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych, zwłaszcza
stosunków między wydawcą a posiadaczem. Zalecenie było w dużej mierze
podstawą

przepisów

ustawy

o

elektronicznych

instrumentach

płatniczych.

Wspomniane akty soft law stanowiły źródło prawa w rozumieniu funkcjonalnym.
Stopniowo można także zauważyć, iż w obszarze instrumentów płatniczych
wydawane były akty o coraz „silniej wiążącym” charakterze. Przykładem mogą być
już nie obowiązujące dyrektywa 2000/46/WE z 18 września 2000 r. dotycząca
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego
oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością jak również rozporządzenie
2560/2001 z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie transgranicznych przelewów
bankowych w euro. Również dyrektywa o usługach płatniczych jest jak wskazano
tzw. dyrektywą wysokiej harmonizacji.
Osobne zagadnienie stanowią źródła powstawania regulacji na szczeblu
europejskim. Miały one charakter zarówno odgórny, jak działalność legislacyjna
organów Wspólnot Europejskich, jak i oddolny. Przykładem takiej „oddolnej”
inicjatywy mogą być porozumienia międzybankowe dokonane w ramach SEPA.
Porozumienia te były jedną z podstaw uchwalenia dyrektywy o usługach płatniczych,
która w części stanowi nadanie ram prawnych tym porozumieniom.
W rozdziale pierwszym pracy wykazane zostało, iż polskie przepisy dotyczące
instrumentów płatniczych miały swoje bezpośrednie lub pośrednie źródło w
regulacjach Unii Europejskiej. Dotyczy to praktycznie wszystkich przepisów prawa
polskiego

o

charakterze

cywilnoprawnym

i

administracyjnoprawnym.

Przed

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ulegały one dostosowaniu do aquis w
ramach negocjacji akcesyjnych. Źródło w aktach Unii Europejskiej miały tak
dotyczące instrumentów płatniczych przepisy prawa bankowego, ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz ustawy o elektronicznych instrumentach
płatniczych.

Po przystąpieniu Polska jest zobowiązana zaś do bezpośredniego

stosowania rozporządzeń, takich jak przykładowo

rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności
transgranicznych we Wspólnocie oraz transpozycji dyrektyw, takich jak dyrektywa o
usługach płatniczych.
Konsekwencją faktu, iż przepisy polskie stanowią implementację prawa Unii
Europejskiej są m. in. obowiązujące zasady interpretacyjne tych przepisów. W
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szczególności dotyczy to zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz zasady
„prounijnej” interpretacji przepisów prawa krajowego. W rezultacie interpretując
polskie przepisy dotyczące instrumentów płatniczych trzeba mieć na względzie cel
prawa Unii Europejskiej.
Kolejna część pracy poświęcona została analizie pojęcia instrumentów
płatniczych i sposobu jego rozumienia w języku potocznym, w naukach
ekonomicznych oraz w naukach prawnych. Na podstawie językowej interpretacji
pojęć „instrument” oraz „płatniczy” można skonstruować definicję językową tego
pojęcia, która dostarcza wskazówek co do jego interpretacji w sensie używanym w
naukach prawnych i ekonomicznych. Instrument płatniczy w rozumieniu językowym
byłby to „przedmiot materialny lub też sposób działania, który ma na celu odniesienie
skutku w postaci zwolnienia z zobowiązania lub przysporzenia korzyści danej
osobie”.
Tak zdefiniowane pojęcie jest zbliżone do pojęcia używanego w naukach
ekonomicznych, które kładzie nacisk na funkcję instrumentów płatniczych. Tą funkcją
jest przeprowadzenie rozliczenia pieniężnego. W naukach ekonomicznych wyróżnia
się więc instrumenty płatnicze sensu stricto - banknoty i monety, przekaz pieniężny,
czek gotówkowy oraz wpłata gotówkowa na rachunek bankowy. Wyróżnia się też
instrumenty płatnicze sensu largo – weksel, akredytywę dokumentową i pieniężną,
bankowe inkaso dokumentowe i finansowe, factoring, forfaiting, rozliczenie planowe i
okresowe kompensacyjne rozliczenie saldami.
W ten sposób rozumiana definicja językowa instrumentów płatniczych posiada
równocześnie elementy zbieżne z prawną definicją usług płatniczych używanych w
dyrektywie

o

usługach

płatniczych.

Obejmuje

ono

bowiem

„każde

zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika usług płatniczych
i dostawcę usług płatniczych zbiór procedur, z których korzysta użytkownik usług
płatniczych w celu zainicjowania zlecenia płatniczego”. Dlatego instrumenty płatnicze
w naukach ekonomicznym są rozumiane w inny sposób niż w naukach prawnych.
W celu ustalenia znaczenia pojęcia instrumentów płatniczych w naukach
prawnych poddałem analizie dokumenty źródłowe w zakresie dyrektywy o usługach
płatniczych

jak

również

sposób

jej

transpozycji

w

niektórych

państwach.

Transpozycja ta daje niekiedy wskazówki co do rozumienia postanowień dyrektywy
przez organy legislacyjne państw członkowskich. Przykładowo w ustawie niemieckiej
zamiast

pojęcia

Zahlungsinstrument

(instrument
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płatniczy)

użyto

pojęcia

Zahlungsverifizierungsinstrument (instrument służący weryfikacji płatności), co
stanowi zaakcentowanie technicznego i odrębnego od usług płatniczych rozumienia
tego

pojęcia.

Przeprowadzona

analiza

pozwoliła

na

wstępne

ustalenie

charakterystycznych cech instrumentów płatniczych. Ta analiza nie dała jednakże w
dalszym ciągu jednoznacznej możliwości ustalenia desygnatów pojęcia instrumentów
płatniczych
W celu ustalenia desygnatów pojęcia instrumentów płatniczych dokonałem
analizy prawnej tej instytucji. Pozwoliła ona stwierdzić, iż dla zaistnienia
instrumentów płatniczych istotne jest spełnienie zarówno określonych warunków
technicznych jak i warunków prawnych.
Instrumenty płatnicze funkcjonują w sposób „materialny” w określonym systemie
– systemie płatności w rozumieniu technicznym. Są to przedmioty materialne lub też
zbiory procedur, które służą do zainicjowania zlecenia płatniczego oraz do
uwierzytelnienia. Ustawa o usługach płatniczych różnicuje pojęcia uwierzytelnienia
oraz autoryzacji, która oznacza udzielenie przez płatnika zgody na wykonanie
zlecenia płatniczego. Instrument płatniczy jest zaopatrzony przez jego wydawcę w
indywidualne zabezpieczenie.
Prawnym warunkiem powstania instrumentów płatniczych jest świadczenie
usługi płatniczej. Instrumenty te są wydawane użytkownikowi przez dostawcę usług
płatniczych. Wydawanie instrumentów płatniczych stanowi jeden z rodzajów usług
płatniczych. Tak wydane instrumenty mogą posłużyć do wykonywania innej usługi
płatniczej. Zasadniczo usługa ta jest określana jako wykonywanie transakcji
płatniczych (włączając transfer środków na rachunek płatniczy użytkownika
prowadzonego

przez

tego

samego

dostawcę

lub

innego

dostawcę)

-

przeprowadzanie transakcji przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu.
Usługa ta może być świadczona przez dostawcę usług płatniczych który wydał
określony instrument płatniczy, może jednakże być świadczona także przez innych
dostawców. Wydane instrumenty płatnicze mogą także służyć wykonywaniu innych
usług płatniczych, przykładowo usługi wypłat gotówkowych. Z wykonywaniem
transakcji płatniczych może być powiązany również trzeci rodzaj usług płatniczych –
tzw. acquiring. Usługa ta polega na zawieraniu z przedsiębiorcami przyjmującymi
płatność za pomocą instrumentów płatniczych umów umożliwiających rozliczenie
takich transakcji.
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Zarówno „wydanie” instrumentu płatniczego, późniejsze jego użycie do
wykonania transakcji płatniczej, jak i przyjmowanie zapłaty przy użyciu takiego
instrumentu następuje na podstawie tzw. umowy ramowej. Umowa ramowa jest
rodzajem umowy o usługę płatniczą i zastąpi umowę o elektroniczny instrument
płatniczy, o której mowa w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. Na
podstawie tej umowy następuje uzgodnienie i indywidualizacja instrumentów
płatniczych. Umowa ramowa, obok przepisów ustawy o usługach płatniczych, będzie
określać prawa i obowiązki stron podmiotów uczestniczących w wykonywaniu
transakcji płatniczych. Umowa ta będzie określać m. in. sposób składania zleceń
płatniczych, sposób inicjowania transakcji płatniczych, uwierzytelniania i autoryzacji.
Może również określać dla instrumentu płatniczego tzw. limit wydatków oraz określać
ewentualne powiązanie z rachunkiem płatniczym (co w praktyce rynkowej stanowi
raczej regułę).
Zwrócić trzeba uwagę, iż zasadniczo regulacja dotyczy stosunków prawnych
pomiędzy dostawcami i użytkownikami usług płatniczych. Wyjątkowo ustawa o
usługach płatniczych nakłada obowiązki na inne podmioty, w tym tzw. instytucje
pośredniczące.
Dla

instrumentów płatniczych

Interchange fee. Opłata

surcharge

charakterystyczne

są

opłaty

surcharge

i

jest pobierana przez odbiorcę (lub podmiot

trzeci) od dostawcy za użycie danego instrumentu płatniczego. Opłata Interchange
fee jest pobierana od dostawcy odbiorcy na rzecz wydawcy i stanowi wynagrodzenie
za świadczone przez wydawcę usługi umożliwiające dokonywanie płatności przy
użyciu instrumentów płatniczych.
Analiza prawnej instytucji instrumentów płatniczych, obok określenia cech
charakterystycznych tej instytucji, umożliwiła również znalezienie odpowiedzi na
trzecie pomocnicze badawcze pracy. Wykorzystywanie instrumentu płatniczego w
świadczeniu usług płatniczych powoduje bowiem odmienne od usług płatniczych
świadczonych bez wykorzystania instrumentu płatniczego ukształtowanie praw i
obowiązków podmiotów uczestniczących w wykonaniu usługi płatniczej.
Jak wskazano, obowiązki te będą obciążać przede wszystkim dostawcę usług
płatniczych, jako podmiot oferujący daną usługę płatniczą. W szczególności
dostawca

będzie

musiał

zapewnić

bezpieczną

infrastrukturę

techniczną,

uwzględniającą użycie instrumentu płatniczego. Ponadto na nim będzie ciążył
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obowiązek odpowiedniego ukształtowania treści umowy ramowej i tzw. „informacji i
warunków” jak również informowanie użytkownika związane z dokonywaniem
konkretnych

transakcji

płatniczych.

Prawidłowość

świadczonych

usług,

z

uwzględnieniem wykorzystywania instrumentów płatniczych, podlega nadzorowi.
Fakt wykorzystywania instrumentów płatniczych może powodować także określone
obowiązki innych podmiotów – przede wszystkim użytkowników. Użytkownicy są
zobowiązani bowiem do dochowania aktów staranności, których brak powoduje ich
odpowiedzialność
Generalnie w przypadku dokonania transakcji nieuprawnionych „na koszt
użytkownika” użytkownik ten odpowiada jedynie za transakcje dokonane z winy
umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. W pozostałych przypadkach, niezależnie od
możliwości realizacji roszczeń regresowych, odpowiedzialność obciąża dostawcę. W
przypadku jednakże usług płatniczych wykorzystujących instrumenty płatnicze
obowiązują szczególne zasady dotyczące odpowiedzialności. Płatnik odpowiada w
takim przypadku również za transakcje nieuprawnione dokonane w wyniku jego
niedbalstwa (nie rażącego niedbalstwa), mimo iż jego odpowiedzialność została
ograniczona do kwoty 150 euro.
Przestrzeganie

regulacji

dotyczących

instrumentów

płatniczych

zostało

zabezpieczone sankcjami o charakterze cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym i
prawnokarnym, często o znacznym stopniu dolegliwości. Dlatego niezwykle istotna
jest

możliwość

precyzyjnego

ustalenia,

zwłaszcza

przez

dostawców

usług

płatniczych, przysługujących im praw i obciążających ich obowiązków.
Odnosząc się do celu wprowadzenia regulacji dotyczących instrumentów
płatniczych jako cel ogólny można wskazać ujednolicenie ram prawnych dotyczących
płatności na terytorium UE, co w rezultacie ma się przyczynić również do
standaryzacji technicznej (przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej
regulacji). Ponadto zapewniona ma być tzw. przejrzystość usług płatniczych, co jest
jednym z elementów ochrony konsumentów. Służy temu m. in. precyzyjnie określony
obowiązek informowania o cechach świadczonych usług płatniczych oraz o
pobieranych opłatach. Regulacja dyrektywy o usługach płatniczych zawiera również
normy mające na celu wzmocnienie konkurencji na rynku usług płatniczych. W
przypadku usług płatniczych wykorzystujących instrument płatniczy wymagane jest
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania tych instrumentów,
służące eliminacji „nieuprawnionych” transakcji. Temu celowi zostały również
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podporządkowane reguły dotyczące odpowiedzialności dostawcy i użytkownika, w
tym charakterystyczna, „zasadnicza”, odpowiedzialność użytkownika za transakcje
„nieuprawnione” do kwoty 150 euro, co ma go „motywować” do dochowywania aktów
staranności.
W celu ustalenia możliwości wykorzystywania instrumentów płatniczych w
konkretnych usługach płatniczych została dokonana analiza poszczególnych usług
płatniczych, z uwzględnieniem ustalonych normatywnych wyróżników instrumentów
płatniczych.
W zasadzie w odniesieniu do każdej z usług płatniczych można mówić o istnieniu
w niej elementu stanowiącego przedmiot materialny lub też zbiór procedur, który
służy zainicjowaniu zlecenia płatniczego i uwierzytelnieniu. Uwzględniając natomiast
dokonaną prawną charakterystykę instrumentów płatniczych, ich istnienie nie budzi
większych wątpliwości jedynie w stosunku do karty płatniczej i w stosunku do
instrumentu pieniądza elektronicznego. Ponieważ usługi bankowości elektronicznej
nie są „same w sobie” usługami płatniczymi, świadczenie wyłącznie takich usług nie
powoduje „wydania” instrumentu płatniczego. Są natomiast przesłanki świadczące, iż
w przypadku świadczenia usług bankowości elektronicznej umożliwiających dostęp
do usług płatniczych, takich jak polecenie przelewu czy też polecenie zapłaty, może
dochodzić do „wydania” i używania instrumentu płatniczego, pomimo iż przy
akceptacji takich płatności nie jest świadczona usługa zawierania umów z
przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych
(acquiring) czy też płatności te nie występują w praktyce także jako „niskokwotowe”.
Wykładnia dyrektywy o usługach płatniczych oraz ustawy o usługach płatniczych
wydaje się natomiast wskazywać, iż w przypadku usług wpłat i wypłat gotówkowych,
przekazów pieniężnych (w których m. in. nie dochodzi do zawarcia umowy ramowej),
a

także

usług

operatorów

urządzeń

telekomunikacyjnych,

cyfrowych

i

informatycznych nie dochodzi do „wydawania” i wykorzystywania instrumentów
płatniczych.
Szereg usług których głównym elementem jest dokonanie płatności, nie stanowi
usług płatniczych. Część z nich jest „wzbogaceniem” o dodatkowe funkcjonalności,
które według dyrektywy o usługach płatniczych stanowią tzw. usługi dostawców
technicznych nie stanowiących usług płatniczych. Takimi usługami są płatności
wykorzystujące konstrukcję escrow, elektroniczna obsługa wypłaty wynagrodzeń,
płatności internetowe (karty wirtualne, płatności p2p, elektroniczna prezentacja i
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płatność rachunków, agregacja płatności internetowych oraz agregacja rachunków),
płatności za pomocą kuponów pre-paid, szybkie płatności internetowe czy też
niektóre postaci m-płatności.
Pewne

rodzaje

instrumentów

płatniczych

zostały

poddane

regulacji

„łagodniejszej” lub też zupełnie wyłączone spod regulacji dyrektywy o usługach
płatniczych (w tym ostatnim przypadku takie instrumenty nie stanowią więc faktycznie
instrumentów płatniczych).
Wymogi ustawowe ograniczono w przypadku tzw. instrumentów niskokwotowych
(ang. low value payment instruments, niem. Kleinbetragsinstrumente), czyli takich
które służą do inicjowania transakcji płatniczych nie przekraczających kwoty 30 euro,
posiadają limit wydatków w wysokości 150 euro albo też służą do przechowywania
środków w kwocie nie przekraczającej 150 euro510. Ograniczenie dotyczy przede
wszystkim tzw. obowiązków informacyjnych dostawcy dotyczących zarówno treści
świadczonej usługi jak też dotyczących konkretnych transakcji. Ponadto obowiązki
(zarówno dostawcy jak i użytkownika) mogą być zredukowane jeżeli dany instrument
nie pozwala na jego zablokowanie lub zapobiegnięcie jego dalszemu używaniu lub
też jeżeli instrument jest używany anonimowo lub dostawca nie jest w stanie
udowodnić, że transakcja była autoryzowana. Regulacja taka uwzględnia potrzebę
umożliwienia „łatwego” dokonywania płatności poprzez techniczne uniezależnienie
dokonywania transakcji od kontroli dostawcy. W takim przypadku jednak kwota
możliwych do dokonania transakcji została zredukowana, co ogranicza ryzyko
poniesienia strat w przypadku transakcji „nieuprawnionych”. Istotną okolicznością
wydaje się być ponadto, iż możliwość „złagodzenia” wymogów (z których część
dotyczy

także

samej

usługi

płatniczej)

dotyczy

tylko

usług

płatniczych

wykorzystujących instrumenty płatnicze. Takie ograniczenie nie może dotyczyć
usług, które instrumentów płatniczych nie wykorzystują.
Niektóre rodzaje instrumentów zostały objęte tzw. wyłączeniem. Warunkiem jest
ich wykorzystywanie w ramach tzw. ograniczonej sieci sprzedawców lub też
ograniczonego asortymentu usług. Jednym z celów takie regulacji było ułatwienie
działalności podmiotom działającym w „niszach rynkowych”, które mogą stanowić

510

Zgodnie z art. 19 strony w umowie ramowej w przypadku krajowych transakcji płatniczych mogą podwoić

wskazane kwoty, zaś w odniesieniu do

przedpłaconych instrumentów płatniczych w zakresie transakcji

krajowych wskazane kwoty mogą na podstawie umowy ramowej zostać zwiększone do wysokości 500 euro.
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alternatywę dla już rozwiniętych i powszechnych systemów płatności. Jednocześnie
taka pro konkurencyjna regulacja nie wydaje się powodować nadmiernego ryzyka dla
konsumentów, ponieważ takie „niszowe” systemy płatności z natury swojej oferują
ograniczone możliwości dokonywania płatności. W ich przypadku ponadto nie jest
według dyrektywy o usługach płatniczych możliwa działalność transgraniczna czy
też prowadzenie przez krajową instytucję płatniczą działalności na terytorium innego
państwa członkowskiego na podstawie jednolitego paszportu511. Pomimo jasnego
zarysowania celu regulacji instrumentów wykorzystywanych w ramach tzw.
ograniczonej sieci sprzedawców lub w odniesieniu do ograniczonego asortymentu
usług wskazać należy, iż praktyczne problemy mogą wystąpić w przypadku ustalania
treści tych klauzul generalnych. Sama dyrektywa o usługach płatniczych i również
ustawa o usługach płatniczych nie zawierają wskazówek co do interpretacji tych
pojęć. To z kolei skutkuje „niepewnością prawną” co do obowiązku stosowania
konkretnych, wskazanych w niniejszej pracy przepisów. Wyłączeniem objęte są też
tzw. „instrumenty papierowe”, jak również transakcje związane z obrotem
instrumentami finansowymi512.
W pracy zweryfikowano postawione pomocnicze pytania badawcze. Pojęcie
instrumentów płatniczych w naukach prawnych różni się w istotnym stopniu od
pojęcia

instrumentu płatniczego

w naukach

ekonomicznych,

zaś językowe

sformułowanie prawnej definicji instrumentów płatniczych nie umożliwia jednoznaczne
ustalenia desygnatów tego pojęcia. Używanie instrumentów płatniczych w usługach
płatniczych powoduje zmianę w sferze praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w
wykonaniu tych usług. Dokonanie prawnej charakterystyki instrumentów płatniczych nie
rozwiązuje istniejących na tle regulacji wątpliwości prawnych. Znalezione odpowiedzi na
pomocnicze pytania badawcze pracy pozwalają na udzielenie odpowiedzi na główne
pytanie badawcze pracy. Wykorzystywanie instrumentów płatniczych w usłudze
płatniczej powoduje konkretne skutki prawne w postaci powstania konkretnych praw i
obowiązków podmiotów uczestniczących w wykonywaniu transakcji płatniczej.
Nieprecyzyjny zaś sposób prawnej regulacji instrumentów płatniczych spowoduje
brak pewności prawnej dotyczący możliwości ustalenia istnienia tych praw i

511
512

Co nie wyklucza prowadzenia takiej działalności na podstawie przepisów ogólnych.
Wskazane rodzaje weksli, czeków, znaków legitymacyjnych i przekazów pocztowych „w postaci

papierowej”.

306

obowiązków. Kontynuując rozważania można zaznaczyć, iż tego typu regulacja może
być poddana ocenie z punktu widzenia zgodności z konstytucyjną zasadą
demokratycznego państwa prawnego. W demokratycznym państwie prawnym prawo
stanowi podstawę i granicę wszystkich działań państwa. Ustawodawca jest związany
normami o charakterze konstytucyjnym natomiast władza wykonawcza i sądownicza
– ustawami. Wszystkie zaś organy państwa są związane normami o charakterze
ponadkrajowym, które państwo zobowiązało się przestrzegać. Ochrona zaufania
obywatela do państwa wymaga natomiast, aby zachowana była pewność prawa,
czyli jego trwałość oraz przewidywalność państwowych rozstrzygnięć w jego
przedmiocie513. Pewność prawa jest przy tym pojęciem nadrzędnym wobec takich
pojęć jak bezpieczeństwo prawne, moc prawa aktów prawnych czy ochrona zaufania.
Ex ante oznacza ona przewidywalność i obliczalność rozstrzygnięć władzy
państwowej. Dlatego też akty prawne powinny być sformułowane w sposób jasny i
jednoznaczny, który umożliwia obywatelowi samodzielne ustalenie jego sytuacji
prawnej514. Zasada, iż normy nawet o charakterze ustawowym, które dają organowi
państwowemu uprawnienie do wkraczania w sferę praw i wolności obywatelskich (a
więc też praw ekonomicznych), muszą być dostateczne określone, formułował także
Trybunał Konstytucyjny515.
Zasada państwa prawnego stanowi ponadto jedną z zasad ogólnych prawa Unii
Europejskiej. Zasadzie tej przypisuje się największe strategiczne znaczenie w prawie
unijnym, było ono także pierwszą, klasyczną zasadą konstytucyjną postulowaną dla
prawa wspólnotowego516.

Jest ona uważana za zasadę najważniejszą, w której

odbijają się w sposób najbardziej ogólny reguły, na podstawie których władza i
społeczeństwo organizują swoje wzajemne stosunki517. Z zasady państwa prawa
wynika także zasada skuteczności, czyli osiągania poprzez prawo Unii Europejskiej
założonych celów). Jednym z istotnych elementów tej zasady jest ponadto ochrona

513

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. C.H. Beck 2009, komentarz do art. 2 nb. 2.

514

M. Wyrzykowski, Legislacja – Demokratyczne państwo prawa – Radykalne reformy polityczne i gospodarcze

[w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 1992, str. 49 i n.
515

Wyrok TK z 19 czerwca 1992 r., U. 6/92, OTK 1992, cz. I, poz. 13.

516

A. v. Bogdandy, Podstawowe zasady prawa UE – teoria i doktryna (cz. II), EPS nr 0/2009, str. 5 i n.

517

O. Hołub-Śniadach, Unia jako wspólnota prawa [w:] C. Mik (red.), Zasady ogólne prawa wspólnotowego,

Wydawnictwo „Dom Organizatora, Toruń 2007, str. 46.
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jednostki przed środkami podejmowanymi przez Unię 518. Realizacja wskazanych
zasad wymaga przede wszystkim pewności prawa, jako ochrony przed arbitralnością
rozstrzygnięć dokonywanych na podstawie prawa Unii Europejskiej.
Regulacja instrumentów płatniczych w obecnym kształcie wydaje się naruszać
zasadę państwa prawnego. Dotyczy to zarówno regulacji na poziomie Unii
Europejskiej – dyrektywy o usługach płatniczych, jak i propozycji ich transponowania
w ustawie o usługach płatniczych. Brak pewności prawnej, rozumiany co prawda
głównie w kontekście skutków zróżnicowania i braku komplementarności prawa UE
oraz porządków prawnych państw członkowskich w zakresie prawa regulującego
płatności, stanowił również jedną z przyczyn uchwalenia dyrektywy o usługach
płatniczych519. Uchwalona regulacja, przy aprobacie dla jej założeń, jak wykazano w
niniejszej pracy wymaga jednakże dopracowania.
Analiza dokonana w niniejszej pracy umożliwia sformułowanie postulatów de
lege ferenda pod adresem ustawodawcy. Jak to wskazano, w obecnym stanie
prawnym regulacja instrumentów płatniczych zasadniczo nastąpiła w sposób
„wiążący” (zgodnie z zasadą wysokiej harmonizacji) na szczeblu Unii Europejskiej.
Dlatego postulaty te też powinny być kierowane pod adresem ustawodawcy na tym
szczeblu.
Przede wszystkim należy wskazać, iż dyrektywa o usługach płatniczych
wprowadziła nieznaną do tej pory instytucję usług płatniczych. Usługa płatnicza
stanowi zasadniczą instytucję regulującą dokonywanie płatności. Załącznik do
dyrektywy wymienia enumeratywnie rodzaje usług płatniczych; ich świadczenie
powoduje konieczność stosowania transponowanych postanowień dyrektywy.
Instrument płatniczy został ograniczony do pewnego technicznego elementu usługi
płatniczej, którego zaistnienie wiąże się z określonymi konsekwencjami prawnymi.
Abstrahując od braku precyzyjności definicji instrumentów płatniczych, co niesie za
sobą istotne konsekwencje prawne, wątpliwości może nasuwać sam sens
wyróżniania i odrębnej regulacji tej instytucji.
Jak to było wskazywane dokonanie transakcji przy użyciu instrumentu
płatniczego wymaga istnienia według postanowień dyrektywy zasadniczo trzech
usług płatniczych – wydawania instrumentów płatniczych, zawierania umów z

518

A. v. Bogdandy, Podstawowe zasady prawa UE – teoria i doktryna (cz. III), EPS nr 10/2009, str. 9.

519

Punkt 3 ostatnie zdanie preambuły do dyrektywy o usługach płatniczych.
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przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (tzw.
acquiringu) i wykonywaniu transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych.
Wydawanie instrumentów płatniczych i acquiring stanowią instytucje ugruntowane
historyczno-prawnie, które swój rozwój zawdzięczają upowszechnieniu się i
rozwojowi płatności za pomocą kart płatniczych. Pierwsze regulacje Unii Europejskiej
regulujące sytuację prawną wydawców oraz agentów rozliczeniowych są datowane
na koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Wydaje się że w tych uwarunkowaniach historycznych należy także upatrywać
odrębnej obecnej regulacji usług płatniczych issuing oraz acquiring. W dyrektywie o
usługach płatniczych usługi te (punkt 5 załącznika) są nieodzownie połączone z
umożliwieniem dokonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu, a więc z odrębnie
wskazanym (w punktach 3 i 4 tire pierwsze) innym rodzajem usługi płatniczej.
Poddaje to w wątpliwość celowość takiego rozróżnienia na trzy odrębne usługi,
tym bardziej iż przepisy dyrektywy uzależniają skutki prawne od świadczenia usługi
płatniczej w ogólności, bez konkretnego jej wyróżniania, choć z uwzględnieniem
specyfiki520. Decydujące dla określenia sytuacji prawnej jest też posiadanie przez
dany podmiot odpowiedniego statusu – w przypadku dostawców usług płatniczych
jest to dostawca płatnika lub też dostawca odbiorcy.
Skutkiem rezygnacji z wyodrębnienia instrumentów płatniczych mogłoby być
ujednolicenie praw i obowiązków podmiotów uczestniczących

w dokonywaniu

płatności, niezależnie czy w danej usłudze płatniczej instrument płatniczych jest
wykorzystywany. Takie ujednolicenie wydaje się być możliwe przy równoczesnej
realizacji celów dyrektywy o usługach płatniczych, jakimi są ochrona konsumenta,
konkurencji czy też (zwłaszcza) ujednolicenie ram prawnych dla dokonywania
płatności. Jedną z propozycji mogłoby być wprowadzenie ujednoliconych zasad
odnoszących się do zabezpieczania usług płatniczych przez dostawcę i obowiązku
użytkowników do aktów „starannego działania” przy korzystaniu z tych usług.
Najważniejszymi aspektami ujednolicenia byłoby wprowadzenie przy każdej
usłudze płatniczej obowiązku dostawcy do przyjmowania całodobowych zgłoszeń o
stwierdzonych przez użytkowników naruszeniach zabezpieczeń, jak również
ujednolicenie zasad odpowiedzialności. Wprowadzenie obowiązku przyjmowania

520

Z wyjątkiem niektórych norm o charakterze ostrożnościowym, dotyczącym wysokości kapitału zakładowego

instytucji płatniczej czy też usług dozwolonych biurom usług płatniczych – zob. rozdział trzeci pracy.
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zgłoszeń o naruszeniach zabezpieczeń miałoby korzystny wpływ na zaufanie
użytkowników do całego systemu finansowego a także spełniałoby postulat ochrony
konsumentów.

Ujednolicenie

wszystkim wprowadzenie

zasad

odpowiedzialności

oznaczałoby

przede

„zasadniczej” odpowiedzialność płatnika za transakcje

„nieuprawnione” do kwoty 150 euro z wyjątkiem winy umyślnej i rażącego
niedbalstwa.
Jednocześnie,
istnienie

uwzględniając

możliwości

aspekty

„anonimowego”

technologiczne

dokonywania

(przede

płatności)

oraz

wszystkim
potrzebę

stworzenia taniego i łatwego dokonywania „mikropłatności”, „łagodniejszą” regulacją
dotyczącą płatności niskokwotowych można byłoby objąć wszystkie usługi płatnicze
(„usługi

niskokwotowe”

w

miejsce

instrumentów

niskokwotowych).

Obecnie

możliwość taka dotyczy tylko usług płatniczych wykorzystujących instrument
płatniczy. Podobnie regulacja instrumentów wykorzystywanych w ograniczonej sieci
dostawców lub w odniesieniu do ograniczonego asortymentu usług mogłaby
analogicznie dotyczyć

wszystkich usług płatniczych a nie tylko usług płatniczych

wykorzystujących instrument płatniczy.
Rezygnacja z prawnego wyodrębniania instrumentów płatniczych pociągałaby za
sobą również ujednolicenie zasad dotyczących pobierania opłat. Opłata surcharge
bowiem, zgodnie z dyrektywą o usługach płatniczych, jest pobierana za korzystanie z
danego instrumentu płatniczego (nie z usługi płatniczej). Kierując się literalnym
brzmieniem dyrektywy, regulacja dotycząca surcharge, w szczególności odnośnie
informowania użytkownika o jej wysokości, w przypadku usług bez wykorzystania
instrumentu płatniczego nie obowiązuje. Taka regulacja nie wydaje się zgodna z
celami dyrektywy, jakim jest m. in. ochrona konsumenta oraz transparentność.
Opłata Interchange zasadniczo nie jest zaś regulowana w dyrektywie o usługach
płatniczych.
Ewolucja instytucji instrumentów płatniczych wydaje się zmierzać w kierunku
marginalizacji wyodrębnienia tych instrumentów z całościowego reżimu prawnego,
dotyczącego dokonywania płatności. Do takiej marginalizacji przyczyniło się przede
wszystkim wprowadzenie usługi płatniczej, której regulacja ma kluczowe znaczenie
dla określenia praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w dokonywaniu
transakcji płatniczej. W obecnym stanie prawnym wątpliwości może budzić celowość
takiego wyodrębnienia, które jak to zostało wykazane niesie za sobą naruszenie
konstytucyjnej zasady pewności prawa oraz ochrony zaufania obywatela do państwa.
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Formułując postulaty de lege ferenda należałoby wskazać na potrzebę zmiany
regulacji instrumentów płatniczych, która będzie prowadziła do klarowności w
zakresie praw i obowiązków stron transakcji płatniczej oraz ostatecznie do realizacji
postulatu pewności prawa.
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Załącznik
Tabela

1.

Przybliżone

chronologiczne

przedstawienie

regulacji

w

zakresie

instrumentów płatniczych w unii europejskiej, Polsce oraz etapów procesu integracji
polski z Unią Europejską
Źródło: opracowanie własne

Prawo Unii Europejskiej

Etapy integracji Polski z
Unią Europejską

Uchwała Rady z dnia 14
kwietnia 1974 r. w sprawie
wstępnego
programu
Europejskiej
Wspólnoty
Gospodarczej
w
kwestii
polityki
ochrony
i
informowania konsumentów
Biała Księga, opublikowana
28/29 czerwca 1985 r. –
postulat
zniesienia
barier
technologicznych
i
standaryzacji
w
zakresie
urządzeń akceptujących karty
płatnicze
Uchwała Rady EWG z 23
czerwca 1986 r – dotycząca
m. in. ochrony konsumenta w
zakresie sposobów zapłat
Komunikat Komisji EWG z 12
stycznia 1987 r. pod tytułem
„Główny atut dla Europy –
karty płatnicze
Zalecenie z 8 grudnia 1987 r.
nr 87/598/EWG w sprawie
europejskiego
kodeksu
postępowania w zakresie
płatności
elektronicznych
(relacji pomiędzy instytucjami
finansowymi,
przedsiębiorstwami
handlowymi i usługowymi a
konsumentami)
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Prawo polskie

Prawo Unii Europejskiej

Etapy integracji Polski z
Unią Europejską

Zalecenie z 17 listopada 1988
r. nr 88/590/EWG dotyczące
systemów
płatniczych,
w
szczególności
relacji
pomiędzy
wydawcami
a
posiadaczami kart

Nawiązanie
stosunków
dyplomatycznych
z
Europejską
Wspólnotą
Gospodarczą
(EWG)
we
wrześniu 1988 roku

Prawo polskie

Podpisanie 16 grudnia 1991 r.
w
Brukseli
Układu
Europejskiego- jego celem
było
podjęcie
działań
zmierzających do członkostwa
Polski
w
UE,
m.
in.
dostosowanie prawa
Podjęcie Uchwały Sejmu RP z
28
maja
1992
r.
zobowiązującej
Radę
Ministrów do przedłożenia
projektu
nowego
prawa
bankowego uwzględniającego
dyrektywy bankowe UE

Zarządzenie Prezesa NBP z
11 grudnia 1992 r. w sprawie
form i trybu przeprowadzania
rozliczeń
pieniężnych
za
pośrednictwem banków (karta
kredytowa
jako
rodzaj
rozliczeń bezgotówkowych)

Przyjęcie
przez
Radę
Europejską podczas szczytu
w Cannes w czerwcu 1995 r.
tzw. „Białej Księgi” w sprawie
przygotowania
stowarzyszonych
krajów
Europy
Środkowej
i
Wschodniej do integracji z
rynkiem wewnętrznym Unii
Europejskiej
Rozpoczęcie 3 października
1996 r. działalności przez
Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej
Zalecenie Komisji Europejskiej
nr 97/489/EC z dnia 30 lipca
1997 r. dotyczące transakcji z
użyciem
elektronicznych
instrumentów
płatniczych,
zwłaszcza stosunków między
wydawcą a posiadaczem

Przyjęcie w styczniu 1997 r.
przez
Radę
Ministrów
programu
pt.
Narodowa
Strategia Integracji

6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (regulacja odmiany
przestępstwa kradzieży w
zakresie karty bankomatowej)

Przyjęcie w lipcu 1997 przez
Radę
Ministrów
„Harmonogramu
działań
dostosowujących
polski
system prawny do zaleceń
Białej
Księgi
Komisji
Europejskiej
w
sprawie
integracji
z
jednolitym
Rynkiem UE”

Prawo bankowe z dnia 29
sierpnia 1997 r. (definicja
karty płatniczej, wydawanie
kart
płatniczych
oraz
wykonywanie operacji przy ich
użyciu
jako
czynność
bankowa

313

Prawo Unii Europejskiej

Plan działań w odniesieniu do
usług finansowych z 1999 r.

Etapy integracji Polski z
Unią Europejską

Prawo polskie

Rozpoczęcie 31 marca 1998 r.
oficjalnych
negocjacji
akcesyjnych pomiędzy Polską
i innymi państwami a Unią
Europejską
Ustawa o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca
2000 r. (art. 14 chroniący
konsumenta przy zapłacie
kartą)

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2000/46/EC z 18 września
2000
r.
dotycząca
podejmowania i prowadzenia
działalności przez instytucje
pieniądza
elektronicznego
oraz
nadzoru
ostrożnościowego nad ich
działalnością

Nowelizacja
Prawa
bankowego z dnia 23 sierpnia
2001 r. (wprowadzenie pojęcia
instytucja finansowa oraz
emitowania
instrumentów
płatniczych i administrowania
nimi jako jednego z rodzaju
czynności
instytucji
finansowej,
wprowadzenie
regulacji
dotyczących
pieniądza elektronicznego

Rozporządzenie 2560/2001 w
sprawie
transgranicznych
przelewów bankowych w euro
zastąpione rozporządzeniem
nr 3665/09 z dnia 19 września
2009 r. w sprawie płatności
transgranicznych
we
Wspólnocie

Ustawa z dnia 12 września
2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych
Przystąpienie Polski do UE 1
maja 2004

Dyrektywa
2007/64/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady
w
sprawie
usług
płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego z 13 listopada
2007 r.
Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady nr
2009/110/WE z dnia 16
września 2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia
działalności przez instytucje
pieniądza elektronicznego

Ustawa z dnia 19.08.2011 o
usługach płatniczych
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Tabela 2. Obowiązki dostawców usług płatniczych związane z wykorzystywaniem w
usłudze płatniczej instrumentu płatniczego
Źródło: opracowanie własne

Obowiązki przy „zwykłej” usłudze

Usługa przy wykorzystaniu
instrumentu płatniczego

Obowiązki w zakresie infrastruktury technicznej
ogólny
obowiązek
zapewnienia obowiązek
zorganizowania
sprawnej i bezpiecznej infrastruktury infrastruktury technicznej związanej z
technicznej świadczenia usługi
korzystaniem z instrumentu
- obowiązek ustalenia sposobu i
procedury używania instrumentu
- obowiązek zaopatrzenia instrumentu w
indywidualne zabezpieczenie
- obowiązek zapewnienia całodobowego
przyjmowania zgłoszeń o utracie,
kradzieży,
oszustwie
lub
nieuprawnionym użyciu
- obowiązek technicznego zablokowania
instrumentu po dokonaniu zgłoszenia
użytkownika
obowiązek
technicznego
„rejestrowania” zgłoszeń w celu ich
udowodnienia
- zakaz przesyłania użytkownikowi nie
zamówionych instrumentów płatniczych,
z tym wyjątkiem kiedy dany instrument
podlega wymianie
zakaz uniemożliwianie
odbiorcy
żądania od płatnika opłaty surcharge lub
oferowania zniżki za korzystanie z
danego instrumentu płatniczego
Obowiązki odnośnie treści umowy ramowej
- ogólne obowiązki dotyczące ustalenia - obowiązek ustalenia sposobu i
treści umowy ramowej
procedury korzystania z instrumentu
płatniczego
- ewentualnie ustalenie limitu wydatków
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instrumentu płatniczego
- warunki, na jakich dostawca zastrzega
sobie prawo blokowania instrumentu
płatniczego
- opis środków jakie musi przedsięwziąć
użytkownik
w
celu
bezpiecznego
przechowywania instrumentu
informacje
dotyczące
sposobu
zgłaszania dostawcy utraty, kradzieży,
oszustwa albo nieuprawnionego użycia
- informacje o opłatach łączących się z
używaniem instrumentu płatniczego
Obowiązki informacyjne związane z wykorzystywaniem instrumentu
płatniczego do dokonywania konkretnych transakcji płatniczych
- obowiązek informacji o żądanych
opłatach za używanie instrumentu w
odniesieniu do konkretnych transakcji
Obowiązki wobec organu nadzoru
- możliwe świadczenie usług przez biura
usług płatniczych („łagodniejszy” nadzór)
lub też instytucje płatnicze o mniejszym
kapitale – 20.000 lub 50.000 euro.

- wydawanie instrumentów płatniczych
lub acquiring wiąże się z koniecznością
posiadania przez instytucję płatniczą
kapitału w wysokości co najmniej
125.000 euro
- wydawanie instrumentów płatniczych
lub acquiring wiąże się z koniecznością
posiadania odpowiednich rozwiązań w
zakresie zarządzania, mechanizmów
kontroli
wewnętrznej
i
struktury
zapewniającej
bezpieczeństwo
świadczonych usług
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Tabela 3. Obowiązki użytkowników usług płatniczych i innych podmiotów związane z
wykorzystywaniem instrumentów płatniczych
Źródło: opracowanie własne

Obowiązki przy „zwykłej” usłudze

Usługa przy wykorzystaniu
instrumentu płatniczego

Obowiązki płatnika
- ogólny obowiązek wykonywania umowy - obowiązek zgłaszania bez zbędnej
ramowej zgodnie z jej treścią
zwłoki
dostawcy
lub
podmiotowi
wskazanemu
przez
dostawcę,
stwierdzenie
utraty,
kradzieży
instrumentu
płatniczego,
oszustwa
dokonanego przy użyciu instrumentu
płatniczego przez uprawnionego do jego
użycia ze szkodą dla posiadacza, albo
nieuprawnionego użycia instrumentu
płatniczego
- obowiązek podejmowania wszelkich
stosownych kroków w celu zapobieżenia
naruszeniu
indywidualnych
zabezpieczeń instrumentu.

Obowiązki odbiorcy
ogólny
obowiązek
odbiorcy - kiedy odbiorca usług płatniczych żąda
wykonywania
umowy
ramowej
z opłaty za korzystanie z danego
dostawcą zgodnie z jej treścią
instrumentu płatniczego lub oferuje
zniżkę, jest obowiązany poinformować o
tym
płatnika
przed
rozpoczęciem
transakcji płatniczej.

Obowiązki innych podmiotów
- ogólne obowiązki

- obowiązek informacji o żądanych za
korzystanie z konkretnego instrumentu
płatniczego (opłata surcharge).
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Tabela 4. Odpowiedzialność cywilnoprawna związana z używaniem instrumentu
płatniczego
Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzialność przy „zwykłej”
usłudze

Dodatkowa odpowiedzialność przy
wykorzystaniu instrumentu
płatniczego

Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych
- za wykonanie transakcji płatniczej
za wykonanie transakcji zgodnie z
unikatowym identyfikatorem
- za uznanie rachunku lub przekazanie informacji
- za transakcje nieautoryzowane
za
uchybienie
obowiązkom
informacyjnym
- za transferowanie pełnej kwoty
transakcji

- za brak wypełnienia obowiązków
informacyjnych w szczególności co do
zasad
używania
instrumentów
płatniczych oraz zgłoszeń jego utraty lub
nieuprawnionego użycia
- za brak zabezpieczenia przesłanego
instrumentu
płatniczego
lub
indywidualnych
zabezpieczeń
tego
instrumentu
- za brak przyjmowania zgłoszeń o
utracie lub nieuprawnionym użyciu
instrumentu płatniczego
- za przesyłanie nie zamówionych
instrumentów płatniczych, jeśli nie jest to
spowodowane wymianą instrumentu
płatniczego na nowy
- za brak poinformowania użytkownika o
żądaniu opłaty za korzystanie z danego
instrumentu płatniczego

Odpowiedzialność użytkownika
- płatnik odpowiada za transakcje, które
autoryzował
- za transakcje nieautoryzowane płatnik
odpowiada w przypadku winy umyślnej i
rażącego niedbalstwa

- za używanie instrumentu płatniczego
zgodnie z umową
- płatnika do wysokości 150 euro za
transakcje nieautoryzowane w wyniku
niezachowania należytej staranności
(jeśli utracił on instrument płatniczy lub
też
„nie
zdołał
uchronić
jego
indywidualnych
zabezpieczeń”
i
transakcja została dokonana na skutek
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posłużenia się takim utraconym albo
skradzionym
instrumentem
albo
oszustwa przy użyciu instrumentu
płatniczego)
- płatnika w pełni za transakcję
nieautoryzowaną,
jeśli
płatnik
doprowadził
umyślnie
do
nieautoryzowanej transakcji płatniczej,
lub też umyślnie albo wskutek rażącego
niedbalstwa naruszył swoje obowiązki
- płatnika w pełni za transakcję
nieautoryzowaną, , jeżeli nie dokona on
zgłoszenia takiej transakcji do dostawcy
w terminie 13 miesięcy od daty
obciążenia rachunku
- odbiorcy za brak poinformowania o
żądanych opłatach lub zniżkach za
korzystanie z instrumentu płatniczego
Odpowiedzialność innych podmiotów
- brak bezpośredniej odpowiedzialności
wobec użytkownika
- odpowiedzialność wobec dostawców i
innych podmiotów na zasadach ogólnych

- w przypadku kiedy podmiot trzeci
uczestniczący w wykonywaniu transakcji
płatniczej nie poinformuje użytkownika o
żądaniu opłaty za korzystanie z danego
instrumentu płatniczego, użytkownik ten
nie jest zobowiązany do uiszczenia takiej
opłaty.
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