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§ 19 § 19. Do postępowań w sprawie 

wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia 

stosuje się przepisy niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 19. Do postępowań w sprawie 

wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia 

stosuje się przepisy niniejszego 

rozporządzenia dotychczasowe. 

Proponuje się wprowadzenie ograniczenia co do zakresu stosowania 

przepisów projektowanego rozporządzenia względem postępowań, 

które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

nowych przepisów. 

Projektowane rozporządzenie z perspektywy dotychczasowych przepisów 

wprowadza liczne doprecyzowania oraz korekty informacji i dokumentów 

wymaganych do przedłożenia przez wnioskodawcę w toku postępowania o 

udzielenie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze 

krajowej instytucji płatniczej (taki wniosek znajduje swoje bezpośrednie 

oparcie również w uzasadnieniu do projektowanych przepisów 

rozporządzenia). Uwzględniając zatem zakres projektowanych zmian 

regulacji zwrócić należy szczególną uwagę na sytuację podmiotów, które 

wystąpiły o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w 

charakterze krajowej instytucji płatniczej w oparciu o dotychczas 

obowiązujące przepisy prawa, jednak w dalszym ciągu nie uzyskały decyzji 

uprawniającej do świadczenia wnioskowanych przez nich usług płatniczych. 

Podkreślić należy, iż postępowania w przedmiocie uzyskania takiego 

zezwolenia, bądź jego zmiany, często prowadzone są przez organ nadzoru 

nawet przez okres kilkunastu miesięcy. Objęcie zatem prowadzonych 

obecnie postępowań nowym reżimem prawnym, który wynika z 

projektowanych przepisów rozporządzenia, prowadzić będzie do 

dodatkowego wydłużenia okresu rozpatrywania złożonych uprzednio 

wniosków z uwagi na konieczność zebrania i przedłożenia przez 

wnioskodawców dodatkowych dokumentów i informacji, a następnie 

przeanalizowania ich przez organ nadzoru. W praktyce dla wnioskodawców 

wiązać się to będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych, znacznych 

nakładów finansowych oraz odłożeniem w czasie swoich planów 

biznesowych związanych z rozpoczęciem działalności w charakterze 

dostawców usług płatniczych. 

Z ogólnodostępnych informacji wynika, iż organ nadzoru obecnie rozpatruje 

co najmniej 13 wniosków w przedmiocie uzyskania zezwolenia na 

świadczenie tzw. nowych usług płatniczych, tj. usługi inicjowania transakcji 

płatniczych (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS). Poza 

przedmiotowymi wnioskami organ nadzoru prowadzi także inne 
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postępowania o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności w 

charakterze krajowej instytucji płatniczej. Zauważyć należy, iż każdy z 

podmiotów składających takie wnioski obowiązany był przedłożyć 

wymagane prawem informacje i dokumenty, niezbędne na potrzeby 

postępowania przed organem nadzoru. Nieuwzględnienie propozycji 

ograniczenia zakresu stosowania projektowanych przepisów 

rozporządzenia swoimi skutkami obejmie zatem znaczną część rynku 

płatniczego, co de facto może wywierać negatywne konsekwencję nie tylko 

dla profesjonalnych uczestników rynku, ale również konsumentów, którzy 

pośrednio zostaną pozbawieni dostępu do możliwości korzystania z usług 

PIS i AIS. Z tego też względu, w celu ograniczenia wspomnianych powyżej 

zjawisk związanych z nadmiernym wydłużaniem postępowań, proponuje 

się, aby w stosunku do wszczętych, ale jeszcze nie zakończonych 

postępowań, zastosowanie znajdowały dotychczasowe przepisy prawa. 
 


