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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o usługach 
płatniczych (druk nr 4217) 

 
 

Sejm na 96 posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4410 do 

Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

14 lipca 2011 r.  

 
wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) art. 38 nadać brzmienie: 

„Art. 38. 1. Gdy transakcja płatnicza nie wiąże się z przeliczaniem waluty, płatnik i 
odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z 
nich ze swoim dostawcą. 

2. Umowa lub inna czynność prawna, w szczególności z dostawcą usług 
płatniczych lub systemem płatności, która określa zasady wypłacania 
gotówki przy pomocy bankomatów na rzecz posiadaczy instrumentów 
płatniczych, nie może zabraniać podmiotowi świadczącemu usługę 
wypłaty gotówki żądania na własną rzecz opłaty od posiadacza lub 
zaoferowania mu premii, niezależnie od opłat z tytułu wypłaty należnych 
wydawcy instrumentu płatniczego. 

3. Umowa lub inna czynność prawna sprzeczna z zakazem, o którym mowa 
w ust. 2, jest w odpowiednim zakresie nieważna. 
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4. Przed wydaniem zlecenia płatniczego posiadacz jest informowany o 
opłatach należnych podmiotowi dokonującemu wypłaty środków 
pieniężnych, jeśli takie opłaty są pobierane. 

5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się również do podmiotów świadczących usługi 
nieobjęte ustawą.”; 

– poseł Z. Matuszczak w imieniu KP SLD  

– odrzucić 

2) w art. 78 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, w wysokości 
podlegającej przekazaniu odbiorcy albo innemu dostawcy w celu przekazania 
odbiorcy, nie są w żadnym momencie podczas przechowywania łączone ze środkami 
pieniężnymi posiadanymi przez krajową instytucję płatniczą z innego tytułu;”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO  

– przyjąć 

3) art. 113 nadać brzmienie: 

„Art. 113. 1. Krajowe instytucje płatnicze są obowiązane do wnoszenia wpłat na 
pokrycie kosztów nadzoru. Wpłaty są wnoszone w wysokości stanowiącej 
iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez 
krajową instytucję płatniczą, w tym także przez jej agentów, i stawki 
nieprzekraczającej 0,075%, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Do transakcji płatniczych instytucji płatniczych świadczących usługę 
płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, albo usługę płatniczą, o 
której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, stosuje się stawkę nieprzekraczającą 
0,05%. 

3. Do działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, stosuje się stawkę nieprzekraczającą 0,0025% 
w odniesieniu do tej usługi. 

4. Do całkowitej kwoty transakcji płatniczych, o której mowa w ust. 1, nie 
wlicza się transakcji płatniczych krajowej instytucji płatniczej 
wykonywanych w realizacji czynności wyłączonych przez art. 6, bez 
względu czy wyłączenie zależne jest od świadczenia innych usług. 

5. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”. 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO  

– przyjąć 
 
 

Warszawa, dnia 14 lipca 2011 r. 
 
  Zastępca Przewodniczącego  
 Sprawozdawca  Komisji Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Wiesław Rygiel  (-) Krystyna Skowrońska 
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