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Dorota ¥laĝyñska-Kluczek*

ANALIZA FUNKCJI ORGANÓW NADZORU
WOBEC KRAJOWYCH INSTYTUCJI
PATNICZYCH

WST}P
Od organów nadzoru oczekuje siÚ zapewnienia wysokiego poziomu efektywnoĂci systemu finansowego, jego stabilnoĂci. RolÈ nadzoru jest przeciwdziaïanie
zagroĝeniom bezpieczeñstwa ekonomicznego i prawidïowa konstrukcja sieci bezpieczeñstwa finansowego1.
Nadzór wiÈzany jest z przedstawieniem instytucjom dziaïajÈcym w danym sektorze warunków podejmowania i wykonywania dziaïalnoĂci i ustanowieniem staïego systemu sprawdzania i oceny, czy sÈ one przestrzegane przez podmioty. Rynek
finansowy, rozumiany jako miejsce zawierania transakcji majÈcych za przedmiot
kapitaï pieniÚĝny2, jest szczególne ryzykownym obszarem dziaïalnoĂci, wymagajÈcym nadzoru. Rynek ten obejmuje sektor instytucji kredytowych (w tym banki),
instytucji ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, a takĝe obszar instytucji ĂwiadczÈcych usïugi pïatnicze. W pañstwach, w których nie ma wypracowanej skutecznej
*

1
2

Dorota ¥laĝyñska-Kluczek jest biegïym rewidentem, pracuje w UrzÚdzie Komisji Nadzoru Finansowego, wspóïpracuje z nadzorem europejskim nad rynkiem bankowym uczestniczÈc wbpracach grup roboczych European Banking Authority. Artykuï wyraĝa jedynie poglÈdy autorki ibnie
powinien byÊ interpretowany jako stanowisko instytucji, w której jest zatrudniona.
A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo rynku finansowego w Ăwietle prawa Unii Europejskiej,
Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 116.
J. Gïuchowski (red.), System prawa finansowego, t. IV, Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 252.
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regulacji, niebankowe instytucje finansowe mogÈ zwiÚkszaÊ podatnoĂÊ systemu
finansowego na sytuacje kryzysowe3.
Na rynku instytucji ĂwiadczÈcych usïugi pïatnicze znajdujÈ siÚ krajowe instytucje pïatnicze (dalej KIP). Krajowa instytucja pïatnicza to osoba prawna, która
uzyskaïa zezwolenie nadzorcy na prowadzenie dziaïalnoĂci w charakterze instytucji
pïatniczej. Termin ten zostaï wprowadzony 24 paědziernika 2011 r. ustawÈ z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usïugach pïatniczych4 (dalej UUP).
Celem niniejszego opracowania jest poddanie analizie funkcji speïnianych przez
nadzór nad krajowymi instytucjami pïatniczymi w zakresie Ăwiadczonych przez nie
usïug pïatniczych. Postawiono tezÚ, ĝe instrumenty nadzorcze moĝliwe do zastosowania na etapie licencjonowania KIP oraz instrumenty umoĝliwiajÈce kontrolÚ
tych jednostek w okresie postlicencyjnym pozwalajÈ na zapewnienie bezpieczeñstwa w sektorze usïug pïatniczych Ăwiadczonych przez KIP.

1. FORMA NADZORU NAD RYNKIEM INSTYTUCJI PATNICZYCH
Ksztaïtowanie siÚ nadzoru nad rynkiem finansowym jest zdeterminowane
strukturÈ tego rynku, zachodzÈcymi procesami rozwojowymi oraz potrzebÈ zapewnienia prawidïowego funkcjonowania. Optymalna regulacja sektora powinna
wspieraÊ wzrost gospodarczy5. Nadzór nad instytucjami finansowymi obejmuje
dziaïania, wïÈczajÈc dziaïania prawodawcze, które sÈ zwiÈzane z tworzeniem oraz
egzekwowaniem regulacji ostroĝnoĂciowych. Pod pojÚciem nadzoru naleĝy rozumieÊ takĝe kompetencje licencyjne6. W zwiÈzku z tym moĝna przypisaÊ nadzorowi
nastÚpujÈce funkcje7:
Y licencyjnÈ,
Y regulacyjnÈ,
Y administracyjno-kontrolnÈ.
Sposób organizacji oraz ustalenie funkcji nadzorczych nad rynkiem finansowym
ma przede wszystkim sïuĝyÊ zapewnieniu bezpieczeñstwa Ărodków pieniÚĝnych
gromadzonych oraz inwestowanych na rynku finansowym chroniÈc interesy uĝytkowników.

3
4
5
6
7

J. Carmichael, M. Pomerleando, The development and regulation of non-bank financial institutions, The World Bank, Washington 2002, s. 19.
Dz.U.2016.1572 j.t.
S. Kasiewicz (et al.), Zasada proporcjonalnoĂci. Przeïom w ocenie regulacji, Alterum, Warszawa
2014, s. 33.
A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo rynku…, op. cit., s. 223.
E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 566.
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We wspóïczesnym Ăwiecie powszechnÈ praktykÈ jest regulacja oraz nadzór nad
rynkiem finansowym. Przyczynami braku sprawnego funkcjonowania rynków bez
potrzeby nadzoru sÈ8:
1) asymetria informacji – powoduje, ĝe dla nabywcy usïugi finansowej uzyskanie
informacji o jej jakoĂci jest kosztowne lub bardzo trudne. Zjawisko asymetrii
informacji to jedna z przyczyn, dla których rynek nieregulowany przegrywa
w konfrontacji z podejĂciem interwencjonistycznym. Jest takĝe przyczynÈ sytuacji, w których, mimo podejmowania racjonalnych decyzji w odniesieniu do
alokacji rynkowych zasobów, nie dochodzi do efektu maksymalizacji korzyĂci na
tym rynku. Wykazano, ĝe w wyniku zmniejszenia asymetrii informacji poprzez
skutecznÈ wymianÚ informacji moĝna poprawiÊ ogólny dobrobyt9,
2) efekty zewnÚtrzne – to skutki oddziaïywania jednych podmiotów na inne, np.
run na banki w sytuacji upadïoĂci jednego z banków w sektorze danego kraju10,
3) monopol – zwiÈzany z niebezpieczeñstwem zabiegania o interes wïasny danego
przedsiÚbiorcy, nie liczÈc siÚ z klientami.
DziaïalnoĂÊ jednostek funkcjonujÈcych na rynkach finansowych nie ogranicza
siÚ do rodzimego kraju, a rozwija siÚ w skali miÚdzynarodowej, zatem ustalenie
jasnych zasad funkcjonowania podmiotów ryzykownych przenosi siÚ poza pañstwo
pochodzenia jednostki, przyjmujÈc zasady harmonizacji oraz wzajemnego uznawania regulacji krajowych11. DziÚki temu moĝliwe jest ustanowienie zasady jednolitego paszportu, która w przypadku instytucji pïatniczych stanowi, ĝe w przypadku
uzyskania zgody na dziaïalnoĂÊ w kraju macierzystym, podmioty te mogÈ ĂwiadczyÊ
usïugi w innych krajach europejskich.
Zasady nadzoru nad instytucjami pïatniczymi zostaïy ustalone poprzez dyrektywÚ 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r.
wb sprawie usïug pïatniczych w ramach rynku wewnÚtrznego zmieniajÈcÈ dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylajÈcÈ dyrektywÚ
97/5/WE12 (dalej dyrektywa PSD). PrzyjÚcie zasad nadzoru przez organy europejskie uznaje siÚ za niezbÚdne, a przyczynami koniecznoĂci ich ustanowienia sÈ m.in.:
Y coraz wiÚksza mobilnoĂÊ konsumentów13,

8
9
10
11
12
13

J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.b63.
A. Krapetyan, B. Stacescu, Information Sharing and Information Acquisition in Credit Markets,
„Review of Finance”, Vol. 18/2014, s. 1602.
J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje…, op. cit., s. 63.
R. Wandhofer, EU Payments Integration: The Tale of SEPA, PSD and Other Milestones along
the road, Palgrave Macmillan, London 2010, s. 5.
Dz.U.UE.L.2007.319.1 z póěn. zm.
D. ¥laĝyñska-Kluczek, ObowiÈzki informacyjne dostawców usïug pïatniczych w Polsce i Europie,
„Kwartalnik Nauk o PrzedsiÚbiorstwie”, Nr 2015/2, s. 80.
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Y pogïÚbiajÈca siÚ zïoĝonoĂÊ i róĝnorodnoĂÊ systemów pïatniczych w krajach
europejskich,
Y fakt, ĝe coraz czÚĂciej rozliczenia pomiÚdzy spóïkami oraz konsumentami dokonywane sÈ poprzez transfer pieniÈdza w formie elektronicznej,
Y postÚpujÈca integracja gospodarcza, która pogïÚbia swobodÚ przepïywu kapitaïu
i pïatnoĂci pomiÚdzy krajami,
Y pojawiajÈce siÚ na rynku rozliczeñ innowacje pïatnicze.
Wspólne zasady nadzoru majÈ za zadanie uïatwiÊ pïatnoĂci oraz zapewniÊ
ochronÚ ich uĝytkownikom14, niezaleĝnie od kraju zamieszkania czy kraju/ krajów
dokonywania transakcji.

2. DZIAALNO¥m KRAJOWYCH INSTYTUCJI PATNICZYCH
JAKO DZIAALNO¥m NADZOROWANA
Krajowe instytucje pïatnicze podlegajÈ pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (dalej KNF). Zadaniem nadzorcy jest zapewnienie stabilnoĂci finansowej
jednostki, kontrola w zakresie zgodnoĂci dziaïania z obowiÈzujÈcymi regulacjami
(przede wszystkim ustawÈ o usïugach pïatniczych, a takĝe rozporzÈdzeniami bÚdÈcymi aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz rekomendacjami KNF).
Zgodnie z ustawÈ z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usïugach pïatniczych Prezes Narodowego Banku Polskiego wspóïuczestniczy w sprawowanym przez KNF nadzorze
nad krajowymi instytucjami pïatniczymi ĂwiadczÈcymi jedynie usïugÚ acquiringu
poprzez opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na Ăwiadczenie usïug pïatniczych, obejmujÈcych tÚ usïugÚ.
Ustawa wskazuje, ĝe przez usïugÚ acquiringu naleĝy rozumieÊ usïugÚ pïatniczÈ polegajÈcÈ na umoĝliwianiu wykonania transakcji pïatniczych, zainicjowanych
przez akceptanta lub za jego poĂrednictwem, instrumentem pïatniczym pïatnika,
w szczególnoĂci na obsïudze autoryzacji, przesyïaniu do wydawcy karty pïatniczej
lub systemów pïatnoĂci zleceñ pïatniczych pïatnika lub akceptanta, majÈcych na
celu przekazanie akceptantowi naleĝnych mu Ărodków, z wyïÈczeniem czynnoĂci
polegajÈcych na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu pïatnoĂci w rozumieniu ustawy o ostatecznoĂci rozrachunku.
Tak zbudowany nadzór – dwuinstancyjny w przypadku szczególnie ryzykownych usïug pïatniczych – zapewnia wysoki stopieñ ochrony uĝytkowników usïug
pïatniczych Ăwiadczonych przez KIP.
Naleĝy zauwaĝyÊ wzrastajÈcÈ liczbÚ krajowych instytucji pïatniczych, chociaĝ
tempo przyrostów na przestrzeni lat maleje. W 2016 roku wydano zgodÚ na funk14

T.H. Rustamov, Directions in the development of the payment service market, „Journal of Payments Strategy&Systems”, Vol. 10, No. 2/2016, s. 182.
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cjonowanie jedynie 3 jednostek, podczas gdy w roku poprzednim akceptacjÚ nadzorcy uzyskaïo 8 firm. Rysunek 1 obrazuje liczbÚ KIP w poszczególnych latach od
wejĂcia w ĝycie UUP.
Rysunek 1. Liczba KIP w latach 2012–2016
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych dostÚpnych na www.knf.gov.pl

Nadzorca dodatkowo podzieliï licencjonowane KIP na trzy gïówne grupy instytucji: Grupa A – instytucje, które dziaïajÈ w charakterze agenta rozliczeniowego;
wb grupie tej mogÈ znaleěÊ siÚ instytucje, które dodatkowo ĂwiadczÈ inne usïugi,
Grupa B – jednostki ĂwiadczÈce kilka usïug pïatniczych poza usïugÈ aquiringu15,
Grupa C – jednostki ĂwiadczÈce jedynie usïugÚ przekazu pieniÚĝnego. O niezbÚdnoĂci nadzoru nad podmiotami ĂwiadczÈ takĝe wartoĂci oraz liczby zrealizowanych
przez nie usïug pïatniczych, a takĝe wartoĂÊ prowizji pobierana od ich klientów.
OdbIII kwartaïu 2015 r. do II kwartaïu 2016 r. przeprowadziïy one ïÈcznie blisko
740 mln transakcji o wartoĂci 75,1 mld PLN, pobierajÈc przy tym prowizje obwartoĂci ponad 690 mln PLN16. Liczba i wartoĂÊ transakcji pïatniczych przeprowadzonych przez KIP wraz z wartoĂciami pobranych prowizji w podziale na kwartaïy od
III kwartaïu 2015 r. do II kwartaïu 2016 r. zostaïy przedstawione w tabeli 1.
15

16

Usïuga Ăwiadczona przez jednostkÚ bÚdÈcÈ agentem rozliczeniowym. Na transakcjÚ aquiringu
skïadajÈ siÚ:
– zawarcie z akceptantem umowy umoĝliwiajÈcej inicjowanie transakcji instrumentem pïatniczym,
– udostÚpnienie akceptantowi infrastruktury teleinformatycznej,
– przeprowadzenie autoryzacji zlecenia pïatniczego,
– przekazanie Ărodków akceptantowi.
Informacja o sytuacji KIP i BUB w II kwartale 2016 r., UKNF, Warszawa 2016 r., s. 15.
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Tabela 1. Liczba i wartoĂÊ transakcji pïatniczych
przeprowadzonych przez KIP wraz z wartoĂciami pobranych prowizji

Liczba transakcji
w tys. sztuk

WartoĂÊ transakcji
w mln PLN

Opïaty i prowizje
w tys. PLN

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

III kw. 2015

150 631,80

11 781,10

9 081,90

IV kw. 2015

161 471,00

13 323,50

9 320,70

I kw. 2016

156 328,10

13 982,30

9 737,10

II kw. 2016

179 383,90

14 446,30

9 906,50

III kw. 2015

13 545,00

2 283,00

1 510,30

IV kw. 2015

15 240,50

2 686,70

1 607,10

I kw. 2016

13 266,90

2 637,10

1 756,90

II kw. 2016

15 780,20

2 908,40

1 904,40

III kw. 2015

118 602,40

22 860,10

19 911,20

IV kw. 2015

128 960,50

25 908,90

20 652,00

I kw. 2016

118 892,90

23 654,60

21 999,50

II kw. 2016

139 244,00

27 551,60

22 364,40

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Informacja o sytuacji KIP i BUB w II kwartale 2016 r.,
UKNF, Warszawa 2016 r., s. 15.

2.1. Licencjonowanie krajowych instytucji pïatniczych
Pierwsze zadanie nadzoru to przeprowadzenie szczegóïowych analiz wniosków
kierowanych przez instytucje pretendujÈce do uzyskania statusu KIP. Wnioski takie zawierajÈ w szczególnoĂci podstawowe informacje o spóïce i obszarze jej dziaïalnoĂci, umowÚ spóïki, wypis z Krajowego Rejestru SÈdowego, okreĂlenie usïug,
które jednostka bÚdzie ĂwiadczyÊ po uzyskaniu zgody. Ponadto ocenie poddawany
jest program dziaïalnoĂci jednostki na co najmniej kolejne 3 lata, zaïoĝenia polityki
cenowej. Analizowane sÈ wskaěniki finansowe dla przedstawionych planów finansowych17. Dodatkowo, jeĂli spóïka jest badana przez biegïego rewidenta, wbocenie
uwzglÚdniana jest wydana przez niego opinia oraz wnioski zaprezentowane w raporcie z badania rocznego.

17

D. ¥laĝyñska, Krajowe instytucje pïatnicze – wymogi otrzymania pozwolenia na dziaïalnoĂÊ,
[w:]bJ. Grzywacz, S. Kowalski (red.), PrzedsiÚbiorstwa, banki i regiony w gospodarce, Wydawnictwo Pañstwowej Wyĝszej Szkoïy Zawodowej w Pïocku, Pïock 2014, s. 298 i kolejne.
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Wnioskodawca powinien przedstawiÊ informacje na temat metodyki przeprowadzania testów bezpieczeñstwa, monitorowania transakcji pïatniczych, procedur
wbzakresie ochrony danych pïatniczych. Procedury bezpieczeñstwa majÈ za zadanie
wykrycie podatnoĂci wykorzystywanych przez jednostkÚ rozwiÈzañ technologicznych na próby zïamania zabezpieczeñ przez podmioty zewnÚtrzne, nieuprawnione do dostÚpu do systemów. Ponadto ich celem jest regulowanie trybu przepïywu
Ărodków pieniÚĝnych oraz komunikatów pomiÚdzy uczestnikami transakcji, zapewniajÈc tym samym bezpieczne oraz sprawne wykonanie usïugi pïatniczej. Spóïka
ubiegajÈca siÚ o licencjÚ musi takĝe wyraěnie i jednoznacznie zdefiniowaÊ zasady
dostÚpu pracowników do systemów informatycznych oraz wszelkich zasobów, na
których znajdujÈ siÚ dane dotyczÈce transakcji przeprowadzanej przez jej klienta.
Sprawdzane jest takĝe posiadanie przez jednostkÚ rÚkojmi ostroĝnego i stabilnego zarzÈdzania instytucjÈ pïatniczÈ przez osoby zarzÈdzajÈce i osoby posiadajÈce
bezpoĂrednio lub poĂrednio znaczny pakiet akcji lub udziaïów wnioskodawcy18.
Powyĝsza rÚkojmia jest zapewnieniem, ĝe w stosunku do osób wskazanych przepisem nie powinny zachodziÊ wÈtpliwoĂci, ĝe proces zarzÈdzania bÚdzie realizowany
w stabilny i ostroĝny sposób, tzn. dziaïania podejmowane w trakcie zarzÈdzania
jednostkÈ sÈ rozsÈdne, podejmowane rozwaĝnie, bez przyjmowania nadmiernego
ryzyka, natomiast efekty prowadzonych dziaïañ sÈ proporcjonalne do ich skali,
nie powodujÈ gwaïtownych zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej, nie wpïywajÈ
negatywnie na postrzeganie podmiotu.
Szczególnie istotne jest speïnienie przez jednostkÚ wymogów kapitaïowych.
Zgodnie z UUP sprawdzane jest, czy jednostka ma dokumenty potwierdzajÈce obecnoĂÊ Ărodków finansowych przeznaczonych na fundusze wïasne. ¥rodki te nie mogÈ
pochodziÊ z kredytu lub byÊ obciÈĝone w inny sposób19. Ponadto polski ustawodawca wprowadziï dodatkowy wymóg posiadania Ărodków pieniÚĝnych przeznaczonych na kapitaï podstawowy w wysokoĂci co najmniej 80% poziomu tego kapitaïu.
Oznacza to, ĝe wszelkie wniesione do spóïki aporty w postaci niepieniÚĝnej mogÈ
stanowiÊ maksymalnie 20% kapitaïu podstawowego. PodejĂcie takie przyczynia siÚ
do eliminacji spóïek, których fundusze wïasne budowane sÈ na zasadach aportów
wïaĂcicieli. To podejĂcie polskiego regulatora nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach unijnych, jednak zasady stanowione przez KomisjÚ EuropejskÈ nie zakazujÈ stosowania bardziej rygorystycznego podejĂcia w prawie kraju czïonkowskiego
wbodniesieniu do wymogów kapitaïowych.

18

19

Znaczny pakiet akcji lub udziaïów to akcje lub udziaïy w liczbie oznaczajÈcej posiadanie przez
spóïkÚ bezpoĂrednio lub poĂrednio co najmniej 10% kapitaïu innej jednostki, które uprawniajÈ
spóïkÚ do wykonywania praw z co najmniej 10% gïosów w organie stanowiÈcym innej jednostki
lub dajÈcej inne prawa do kapitaïu jednostki w sposób umoĝliwiajÈcy wywieranie wpïywu na
kierowanie jej politykÈ finansowÈ i operacyjnÈ.
D. ¥laĝyñska, Krajowe instytucje pïatnicze…, op. cit., s. 300 i kolejne.
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Minimalny poziom kapitaïów ustalony przez regulatora na poziomie unijnym
wynosi 20 tys. euro, 50 tys. euro lub 125 tys. euro, w zaleĝnoĂci od rodzaju planowanego zakresu dziaïalnoĂci. Zakres usïug, które mogÈ byÊ Ăwiadczone przez KIP,
okreĂlony jest w art. 3 ust. 1 UUP. SÈ to usïugi polegajÈce na:
1) przyjmowaniu wpïat gotówki i dokonywaniu wypïat gotówki z rachunku pïatniczego20 oraz wszelkie dziaïania niezbÚdne do prowadzenia rachunku;
2) wykonywaniu transakcji pïatniczych, w tym transferu Ărodków pieniÚĝnych na
rachunek pïatniczy u dostawcy uĝytkownika lub u innego dostawcy:
a) przez wykonywanie usïug polecenia zapïaty, w tym jednorazowych poleceñ
zapïaty,
b) przy uĝyciu karty pïatniczej lub podobnego instrumentu pïatniczego,
c) przez wykonywanie usïug polecenia przelewu, w tym staïych zleceñ;
3) wykonywaniu transakcji pïatniczych wymienionych w pkt 2, w ciÚĝar Ărodków
pieniÚĝnych udostÚpnionych uĝytkownikowi z tytuïu kredytu, a w przypadku instytucji pïatniczej lub instytucji pieniÈdza elektronicznego – kredytu pïatniczego;
4) wydawaniu instrumentów pïatniczych21;
5) umoĝliwianiu wykonania transakcji pïatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego poĂrednictwem, instrumentem pïatniczym pïatnika, w szczególnoĂci na obsïudze autoryzacji, przesyïaniu do wydawcy karty pïatniczej lub
systemów pïatnoĂci zleceñ pïatniczych pïatnika lub akceptanta, majÈcych na
celu przekazanie akceptantowi naleĝnych mu Ărodków, z wyïÈczeniem czynnoĂci polegajÈcych na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu pïatnoĂci
wbrozumieniu ustawy o ostatecznoĂci rozrachunku (acquiring);
6) Ăwiadczeniu usïugi przekazu pieniÚĝnego;
7) wykonywaniu transakcji pïatniczych, w przypadku których zgoda pïatnika na
wykonanie transakcji udzielana jest przy uĝyciu urzÈdzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a pïatnoĂÊ przekazywana jest dostawcy
usïug telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, dziaïajÈcemu jedynie jako poĂrednik pomiÚdzy uĝytkownikiem zlecajÈcym transakcjÚ pïatniczÈ
a odbiorcÈ22.
JeĂli jednostka zamierza ĂwiadczyÊ jedynie usïugÚ przekazu pieniÚĝnego wymóg
wynosi 20 tys. euro, jest on podwyĝszany do 50 tys. euro w przypadku Ăwiadczenia
usïugi pïatnoĂci „sieciowych”, natomiast w przypadku wniosku o Ăwiadczenie pozostaïych usïug KNF sprawdza, czy jednostka posiada co najmniej równowartoĂÊ
125 tys. euro kapitaïu wïasnego.

20
21
22

Rachunek bankowy bÚdzie rachunkiem pïatniczym jedynie wówczas, gdy bÚdzie sïuĝyï wykonywaniu transakcji pïatniczych. Nie bÚdzie nim zatem np. rachunek oszczÚdnoĂciowy.
Rozumiane jako zindywidualizowane urzÈdzenie lub uzgodniony przez uĝytkownika i dostawcÚ
zbiór procedur, wykorzystywane przez uĝytkownika do zïoĝenia zlecenia pïatniczego.
OkreĂlane takĝe jako pïatnoĂci „sieciowe”.
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W przypadku, gdy spóïka dokonywaïa usïug pïatniczych przed wystÈpieniem
oblicencjÚ lub teĝ prowadziïa dziaïalnoĂÊ w omawianym zakresie w trakcie procesu
licencjonowania, musi ona wyliczyÊ takĝe wartoĂÊ kapitaïów zgodnie z RozporzÈdzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usïugach pïatniczych23,
ab nastÚpnie porównaÊ otrzymanÈ kwotÚ z wartoĂciami ustalonymi wb ustawie
ibutrzymywaÊ wartoĂÊ funduszy wïasnych w wartoĂci wyĝszej z tych dwóch.

2.2. Nadzór nad bieĝÈcÈ dziaïalnoĂciÈ krajowych instytucji
pïatniczych
CzynnoĂci bieĝÈcego nadzoru nad KIP to przede wszystkim dokonywanie oceny sytuacji finansowej krajowej instytucji pïatniczej, badanie jakoĂci systemu zarzÈdzania, wïÈczajÈc system kontroli wewnÚtrznej, a takĝe badanie prawidïowoĂci
prowadzenia dziaïalnoĂci operacyjnej zwiÈzanej ze Ăwiadczeniem usïug pïatniczych.
Zgodnie z dyrektywÈ PSD nadzorca moĝe ĝÈdaÊ wszelkich informacji niezbÚdnych
do monitorowania zgodnoĂci24. Przepis ten transponowano do UUP wskazujÈc, ĝe
ĝÈdanie moĝe dotyczyÊ wszelkich informacji niezbÚdnych dla realizacji celów nadzoru25. Granice uznania administracyjnego dla KNF zostaïy wyznaczone poprzez
art. 99 ust. 2 UUP wskazujÈc, ĝe celem nadzoru jest zapewnienie bezpieczeñstwa
finansowego oraz zapewnienie zgodnoĂci dziaïalnoĂci KIP z przepisami prawa,
abtakĝe ochrona interesów i uĝytkowników posiadaczy pieniÈdza elektronicznego.
Regularny nadzór nad kaĝdym z KIP polega gïównie na analizie przesyïanych
przez instytucje sprawozdañ. WystÚpujÈ dwa podstawowe typy raportów: sprawozdania kwartalne oraz dodatkowe roczne. RóĝniÈ siÚ one zakresem informacyjnym
– dodatkowe roczne sprawozdanie zawiera wiÚcej danych. W obu raportach sprawozdawane sÈ, a nastÚpnie analizowane, nastÚpujÈce dane26:
1) informacje o wartoĂci posiadanych Ărodków finansowych, w tym dotyczÈce:
– Ărodków pieniÚĝnych w kasie,
– Ărodków pieniÚĝnych na rachunku bieĝÈcym nostro,
– naleĝnoĂci od podmiotów, którym moĝna przypisaÊ wagÚ ryzyka kredytowego
w metodzie standardowej 0%, 20% lub 50%, z terminem pïatnoĂci do 7bdni,
23
24

25
26

Dz.U.2011.261.1557
Art. 21 ust. 1 lit. a, Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usïug pïatniczych w ramach rynku wewnÚtrznego zmieniajÈca dyrektywy
97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylajÈca dyrektywÚ 97/5/WE, Dz. U. UE
L 319 z póěn. zm.
Art. 99 ust. 2, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usïugach pïatniczych, Dz.U.2016.1572 j.t.
RozporzÈdzenie Ministra Finansów z dnia 24 paědziernika 2014 r. w sprawie kwartalnych ibdodatkowych rocznych sprawozdañ finansowych i statystycznych krajowej instytucji pïatniczej,
Dz.U.2014.1475.
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– instrumentów dïuĝnych o niskim ryzyku, w kwocie moĝliwej do uzyskania
w ciÈgu 7 dni,
– papierów wartoĂciowych uznawanych za zabezpieczenie przez Narodowy
Bank Polski;
2) informacje o wartoĂci i liczbie udzielonych w danym okresie sprawozdawczym
kredytów pïatniczych;
3) informacje o wykonanych transakcjach pïatniczych, w tym:
– liczba i wartoĂÊ wykonanych transakcji,
– wartoĂÊ pobranych opïat i prowizji;
4) zestawienie funduszy wïasnych ze wskazaniem ich czÚĂci skïadowych.
Natomiast dodatkowe sprawozdanie roczne wzbogacone jest o nastÚpujÈcy pakiet danych27:
1) informacje o wykonanych transakcjach pïatniczych, z uwzglÚdnieniem liczby
ibwartoĂci transakcji pïatniczych wykonanych w zakresie poszczególnych rodzajów usïug pïatniczych;
2) informacje o poszczególnych rodzajach i zakresie dziaïalnoĂci, odrÚbnie dla kaĝdego rodzaju tej dziaïalnoĂci.
Powyĝsze informacje sÈ podstawÈ do analiz pozwalajÈcych na stwierdzenie,
czy Ărodki powierzone przez klientów do KIP bÚdÈ bezpieczne. W szczególnoĂci
dane ob posiadanych Ărodkach finansowych oraz funduszach wïasnych stanowiÈ
podstawÚ do wnioskowania co do moĝliwoĂci speïniania przez instytucjÚ zobowiÈzañ wobec klientów. Pakiety zawierajÈ równieĝ dane statystyczne pozwalajÈce na
przeprowadzanie rynkowych analiz i sporzÈdzanie zbiorczych opracowañ dostÚpnych publicznie.
W ramach nadzoru nad bieĝÈcÈ dziaïalnoĂciÈ podmiotów nadzorowanych KNF
moĝe wydawaÊ takĝe rekomendacje dobrych praktyk dotyczÈcych ostroĝnego i stabilnego zarzÈdzania. W odniesieniu do krajowych instytucji pïatniczych ma takie
uprawnienia nadane na mocy art. 102 ust. 2 ustawy o usïugach pïatniczych. Dodatkowo, w przypadku rekomendacji adresowanych jedynie do KIP oraz instytucji
pieniÈdza elektronicznego, wyeksponowano niezbÚdnoĂÊ ochrony interesów posiadaczy pieniÈdza elektronicznego i jego uĝytkowników28. Rekomendacje stanowiÈ
zaïÈcznik do uchwaï i sÈ ich integralnÈ czÚĂciÈ. Nie sÈ one powszechnie obowiÈzujÈcymi przepisami prawa. Komisja Nadzoru Finansowego nie otrzymaïa kompetencji umoĝliwiajÈcych jej egzekwowanie przestrzegania ustaleñ, których ěródïem
sÈ rekomendacje29.
27
28
29

Ibidem.
D. MaĂniak, Rekomendacje i wytyczne KNF – dialog nadzorowany, czyli „miÚkkie prawo” zbtwardym skutkiem, „Prawo Asekuracyjne”, Nr 2/2015 (83), s. 10.
Taki poglÈd prezentujÈ m.in. T Nieborak, Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego jako
element nadzoru ostroĝnoĂciowego – synteza dyskusji, [w:] Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI w., I. Czaja-Hliniak (red.), Wydawnictwo Akademii Frycza Modrzewskiego, Kraków
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W rekomendacjach znajdujÈ siÚ normy zalecanego, rekomendowanego postÚpowania, którego przestrzeganie nie moĝe zostaÊ wymuszone poprzez zastosowanie przymusu pañstwowego. Nadzorca przenosi w nich zasady dobrej praktyki,
wskazuje ramy, w jego opinii, bezpiecznego dziaïania podmiotów, do których te
akty sÈ kierowane. Rekomendacja jest formÈ odpowiedzi organu nadzorujÈcego
na zagroĝenia, które mogÈ objÈÊ wiÚcej niĝ jeden podmiot. StanowiÈ wskazówki
postÚpowania, które rozstrzygajÈ pojawiajÈce siÚ w praktyce rynkowej problemy.
Jest to akt edukujÈcy adresatów, prewencyjnie oddziaïujÈcy na podmioty30.
Dotychczas KNF zdecydowaï siÚ wydaÊ jednÈ rekomendacjÚ, która swoim zasiÚgiem obejmuje takĝe krajowe instytucje pïatnicze. Jest to Rekomendacja dotyczÈca
bezpieczeñstwa transakcji pïatniczych wykonywanych w internecie przez banki,
krajowe instytucje pïatnicze, krajowe instytucje pieniÈdza elektronicznego ibspóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe, przyjÚta UchwaïÈ KNF Nr 584/2015
zb dnia 17 listopada 2015 r. Celem aktu jest ujednolicenie zakresu minimalnych
wymogów w odniesieniu do bezpieczeñstwa pïatnoĂci za poĂrednictwem internetu wb zwiÈzku ze Ăwiadczeniem usïug pïatniczych. Jest to zbiór oczekiwañ KNF
wb zakresie bezpiecznych i adekwatnych zasad dotyczÈcych transakcji internetowych oraz odpowiednich mechanizmów umoĝliwiajÈcych kontrolÚ w tym zakresie.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe jest ona implementacjÈ wytycznych Europejskiego Nadzoru
Bankowego w sprawie bezpieczeñstwa pïatnoĂci internetowych31. Podzielona jest
na nastÚpujÈce obszary32:
Y zasady i organizacjÚ procesu zarzÈdzania i oceny ryzyka,
Y szczególne Ărodki kontroli i bezpieczeñstwa w zakresie pïatnoĂci internetowych,
Y ĂwiadomoĂÊ i edukowanie klientów oraz komunikacjÚ z nimi.
W tekĂcie dokumentu KNF wskazuje, ĝe podczas procedur kontrolnych bÚdzie
sprawdzaï stosowanie siÚ do rekomendacji. Naleĝy zatem oczekiwaÊ, ĝe podmioty, które nie wdroĝÈ postanowieñ aktu, bÚdÈ zobowiÈzane dostarczyÊ szczegóïowe
wyjaĂnienia i uzasadnienia braku stosowania odpowiednich zalecanych praktyk.
Moĝna wiÚc wnioskowaÊ, ĝe mimo braku mocy wiÈĝÈcej rekomendacja jest efektywnÈ formÈ zapewnienia bezpieczeñstwa rynkowego, gdyĝ wszelkie ewentualne
niezgodnoĂci z jej postanowieniami sÈ przedmiotem dialogu pomiÚdzy danym podmiotem a nadzorem i muszÈ byÊ dogïÚbnie wyjaĂnione.

30
31
32

2012, s. 301–311; M. Olszak, Rekomendacje organu nadzoru bankowego – geneza, przedmiot
regulacji, charakter prawny, „PrzeglÈd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 11/2010; T. Czech,
Miejsce uchwaï Komisji Nadzoru Finansowego w systemie ěródeï prawa polskiego, „Monitor
Prawa Bankowego”, nr 7–8/2013, s. 74–75.
M. Olszak, Bankowe normy ostroĝnoĂciowe, Wyd. Temida 2, Biaïystok 2011, s. 183.
Wytyczne EBA/GL/2014/12 z dnia 19 grudnia 2014 r.
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/KNF_17_11_2015.html (dostÚp: 05.01.2017).
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2.3. Instrumenty nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidïowoĂci
w dziaïalnoĂci krajowych instytucji pïatniczych
Komisja Nadzoru Finansowego moĝe zalecaÊ podjÚcie Ărodków niezbÚdnych
wbcelu zapobieĝenia naruszeniom interesów uĝytkowników. Jednym z takich Ărodków sÈ indywidualne zalecenia33. ObejmujÈ one swoim zakresem m.in. zwiÚkszenia
funduszy wïasnych, jeĝeli ich wysokoĂÊ jest niĝsza niĝ wynikaïoby to z przepisów
ustawy, opracowania i stosowania procedur, które zapewniÈ utrzymywanie oraz
bieĝÈce monitorowanie poziomu funduszy wïasnych, podjÚcie Ărodków koniecznych
dla zapobieĝenia naruszeniom interesów uĝytkowników lub posiadaczy pieniÈdza
elektronicznego. Zalecenia sÈ wiÈĝÈcym nakazem aktywnego dziaïania, który ma
na celu usuniÚcie przez KIP stwierdzonych w toku kontroli nieprawidïowoĂci.
JeĂli instytucja prowadzi dziaïalnoĂÊ hybrydowÈ, tzn. oprócz usïug pïatniczych
wykonuje takĝe innÈ dziaïalnoĂÊ, wówczas KNF moĝe nakazaÊ takiej jednostce
wyodrÚbnienie dziaïalnoĂci innej niĝ dotyczÈca usïug pïatniczych i przeniesienie
jej do innej jednostki (utworzenie nowego podmiotu), w sytuacji gdy ta dziaïalnoĂÊ narusza (lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ĝe moĝe naruszaÊ) stabilnoĂÊ
finansowÈ jednostki lub teĝ utrudniaÊ/ograniczaÊ sprawowanie nadzoru. Ponadto
nadzorca ma uprawnienia do nakïadania sankcji na instytucjÚ, a takĝe na osoby
niÈ zarzÈdzajÈce.
Sankcjami, którymi moĝna ukaraÊ KIP, sÈ34:
Y naïoĝenie kary pieniÚĝnej w wysokoĂci do 1 mln PLN; przy ustaleniu wysokoĂci
kary uwzglÚdnia siÚ w szczególnoĂci rodzaj i wagÚ naruszenia, rozmiar prowadzonej dziaïalnoĂci oraz sytuacjÚ finansowÈ jednostki,
Y ograniczenie dziaïalnoĂci jednostki lub jej jednostek organizacyjnych,
Y cofniÚcie zezwolenia na prowadzenie dziaïalnoĂci.
Natomiast instrumentami sankcjonujÈcymi osoby zarzÈdzajÈce sÈ35:
Y wystÈpienie do organu jednostki z wnioskiem o odwoïanie osoby zarzÈdzajÈcej,
która jest bezpoĂrednio odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidïowoĂci,
Y zawieszenie w czynnoĂciach osoby zarzÈdzajÈcej do czasu podjÚcia uchwaïy
wbsprawie wniosku o jej odwoïanie przez organy jednostki na najbliĝszym posiedzeniu; zakres zawieszenia obejmuje wyïÈczenie z podejmowania decyzji za
KIP w zakresie praw i obowiÈzków majÈtkowych instytucji,
Y naïoĝenie na osobÚ zarzÈdzajÈcÈ bezpoĂrednio odpowiedzialnÈ za stwierdzone
nieprawidïowoĂci kary pieniÚĝnej w wysokoĂci jej trzymiesiÚcznego wynagrodzenia brutto.

33
34
35

Art. 102, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usïugach pïatniczych, Dz.U.2016.1572 j.t.
Art. 105, ibidem.
Ibidem.
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Wydaje siÚ, ĝe opisane powyĝej Ărodki nadzorcze w postaci indywidualnych zaleceñ oraz rozdzielenia dziaïalnoĂci hybrydowej w przypadku stwierdzenia nieprawidïowoĂci w jednostce pomagajÈ w zapewnieniu bezpieczeñstwa rynkowego wbodniesieniu do usïug Ăwiadczonych przez krajowe instytucje pïatnicze. ZawierajÈ one
szerokie spektrum moĝliwoĂci – od miÚkkich zaleceñ i rekomendacji, po dotkliwe
sankcje dla instytucji lub osób niÈ zarzÈdzajÈcych.
Natomiast naleĝy mieÊ na uwadze, ĝe Ărodki sankcyjne sÈ stosowane dopiero po
naruszeniu przez KIP istotnych obowiÈzków wynikajÈcych z regulacji prawnych.
Zbuwagi na powyĝsze moĝna wnioskowaÊ, ĝe nie muszÈ wykonywaÊ zadania prewencyjnego. Dziaïania zmierzajÈce do ukarania jednostki sÈ rozwiÈzaniami finalnymi
ib nie skutkujÈ bezpoĂredniÈ ochronÈ powierzonych KIP Ărodków finansowych,
majÈ jedynie dyscyplinowaÊ pozostaïe podmioty na rynku oraz podmiot dokonujÈcy
naruszenia prawa. Dlatego sankcje stosowane wobec KIP nie muszÈ byÊ determinantÈ zapewnienia bezpieczeñstwa Ărodków klientów.

3. ANALIZA SPENIANIA PRZEZ KRAJOWE INSTYTUCJE
PATNICZE OBOWIkZKÓW NAO¿ONYCH REGULACYJNIE
W celu stwierdzenia, czy dziaïania na etapie licencjonowania instytucji pïatniczych oraz kontroli zza biurka sÈ skuteczne i zapewniajÈ funkcjonowanie KIP
w sposób przewidziany przez regulacje, dokonano przeglÈdu wniosków z kontroli inspekcyjnej w jednostkach przeprowadzonych w poszczególnych latach
przez KomisjÚ Nadzoru Finansowego. Kontrole byïy ograniczone do badania
jakoĂci systemu zarzÈdzania (w tym systemu zarzÈdzania ryzykiem i kontroli
wewnÚtrznej).
Tabela 2. Liczba kontroli przeprowadzonych przez KNF w KIP
Rok

Liczba kontroli

2012

Pierwszy peïny rok regulowania krajowych instytucji pïatniczych.
Dokonywano analiz „zza biurka”, nie odbyïy siÚ kontrole inspekcyjne
wbjednostkach.

2013

Na koniec roku funkcjonowaïo 27 KIP, przeprowadzono kontrole inspekcyjne
w 3 jednostkach.

2014

Na koniec roku funkcjonowaïo 35 KIP, przeprowadzono kontrole inspekcyjne
w 2 jednostkach.

2015

Na koniec roku funkcjonowaïo 38 KIP, przeprowadzono kontrole inspekcyjne
w 4 jednostkach.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Sprawozdañ z dziaïalnoĂci KNF za lata 2012–2015.
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Na podstawie przeprowadzonych dziaïañ inspekcyjnych w podmiotach zidentyfikowano nieprawidïowoĂci. Zostaïy one zestawione w podziale na obszary
wbtabelib3.
Tabela 3. NieprawidïowoĂci zwiÈzane z dziaïalnoĂciÈ krajowych instytucji
pïatniczych
Obszar

NieprawidïowoĂci w poszczególnych latach

ZarzÈdzanie 2013 rok:
– Brak przyjÚtego regulaminu organizacyjnego oraz regulaminów pracy
zarzÈdu i rady nadzorczej.
– Brak aktualnej strategii dziaïania zatwierdzonej przez zarzÈd i radÚ
nadzorczÈ, rozbieĝnoĂÊ zaïoĝeñ strategii i planu finansowego.
– Nieuregulowanie procesu planowania strategicznego, monitorowania
realizacji strategii oraz procesu budĝetowania.
– NieokreĂlenie w regulacjach wewnÚtrznych trybu zatwierdzania polityk i regulaminów wewnÚtrznych oraz trybu nadawania rangi dokumentom wewnÚtrznym.
– Brak zatwierdzenia uchwaïÈ zarzÈdu procedury systemu zarzÈdzania
ryzykiem i procedury kontroli wewnÚtrznej.
– NieprawidïowoĂci dotyczÈce systemu informacji zarzÈdczej, m.in.
brak kompleksowej regulacji wewnÚtrznej normujÈcej proces raportowania wewnÚtrznego oraz zbyt niska czÚstotliwoĂÊ przekazywanych
raportów.
– Nieposiadanie regulacji wewnÚtrznej w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli w podmiotach zaleĝnych.
2014 rok:
– Brak zatwierdzania planów dziaïalnoĂci na poziomie rady nadzorczej
oraz nieaktualne regulaminy dziaïania organów statutowych.
– Nieuregulowanie procesu planowania strategicznego, monitorowania
realizacji strategii oraz jej przeglÈdów.
– NieokreĂlenie w regulaminie organizacyjnym obowiÈzków niektórych
komórek organizacyjnych oraz funkcjonujÈcych ciaï obcharakterze opiniodawczo-decyzyjnym.
– Brak kompleksowego uregulowania systemu informacji zarzÈdczej,
tj. brak okreĂlenia wszystkich rodzajów raportów obejmujÈcych caïy
obszar dziaïalnoĂci wraz ze wskazaniem zakresu i czÚstotliwoĂci przekazywania raportów oraz ich odbiorców.
– Brak formalnej polityki kadrowej okreĂlajÈcej ogólne zasady zatrudnienia wraz z odniesieniem do obowiÈzujÈcych procedur wb tym zakresie.
– Brak zdefiniowania pracowników kluczowych oraz brak okreĂlenia
listy kadry rezerwowej na stanowiska kierownicze.
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Obszar

NieprawidïowoĂci w poszczególnych latach
2015 rok:
– Brak przejrzystego podziaïu zadañ i zakresów odpowiedzialnoĂci
czïonków zarzÈdu.
– NieprawidïowoĂci w strukturze organizacyjnej przejawiajÈce siÚ brakiem rozdzielenia funkcji zarzÈdczych, kontrolnych iboperacyjnych.
– Nieuregulowanie procesu planowania strategicznego, monitorowania
realizacji strategii oraz jej przeglÈdów.
– Brak sformalizowania procesu planowania finansowego oraz budĝetowania.
– Brak przeprowadzenia analizy zgodnoĂci prowadzonej dziaïalnoĂci
zbZasadami adu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz
nieudostÚpnienie informacji o zakresie ich stosowania.
– Brak kompleksowego uregulowania systemu informacji zarzÈdczej,
tj. brak okreĂlenia wszystkich rodzajów raportów obejmujÈcych caïy
obszar dziaïalnoĂci wraz ze wskazaniem zakresu i czÚstotliwoĂci przekazywania raportów oraz ich odbiorców.
– Brak sformalizowania procesu wprowadzania i dokonywania zmian
wbregulacjach wewnÚtrznych oraz trybu nadawania rangi dokumentom wewnÚtrznym.
– Brak regulacji wewnÚtrznych w zakresie korekty danych sprawozdawczych w przypadku identyfikacji bïÚdów w obszarze ksiÚgowania
transakcji pïatniczych.

System
2013 rok:
zarzÈdzania – NieokreĂlenie w procedurach wewnÚtrznych niektórych istotnych roryzykiem
dzajów ryzyka w zakresie Ăwiadczonych usïug pïatniczych (m.in. ryzyka powierzania czynnoĂci podmiotom zewnÚtrznym, ryzyka wspóïpracy z agentami, ryzyka rynkowego, ryzyka kadrowego).
– Nieuregulowanie procesu ustalania limitów wewnÚtrznych oraz prowadzenia rejestru umów outsourcingowych.
– Brak przeprowadzania oceny wspóïpracy z podmiotami zewnÚtrznymi
w zakresie powierzonych czynnoĂci w obszarze usïug pïatniczych.
– Brak uregulowania trybu przekazywania informacji zarzÈdczej w zakresie systemu zarzÈdzania ryzykiem.
– Nieposiadanie planów awaryjnych na wypadek zaprzestania Ăwiadczenia przez przedsiÚbiorcÚ powierzonych czynnoĂci okreĂlonych wbzawartej umowie.
2014 rok:
– Brak wdroĝonej polityki zarzÈdzania ryzykiem odnoszÈcej siÚ do
wszystkich ryzyk istotnych, wraz z okreĂleniem ich definicji, zasad
zarzÈdzania oraz komórek organizacyjnych w praktyce zaangaĝowanych w proces zarzÈdzania ryzykiem.
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Tabela 3 (cd.)
Obszar

NieprawidïowoĂci w poszczególnych latach
– Brak opracowanej mapy ryzyka zawierajÈcej wszystkie zidentyfikowane ryzyka, wraz z okreĂleniem ich poziomu, istniejÈcych Ărodków
zapobiegawczych oraz wïaĂcicieli ryzyka.
– Brak funkcjonujÈcych procedur w zakresie pomiaru i monitorowania
ryzyka.
– Nieuregulowanie procesu ustalania limitów wewnÚtrznych oraz prowadzenia rejestru incydentów.
– Brak uregulowania trybu przekazywania informacji zarzÈdczej w zakresie systemu zarzÈdzania ryzykiem.
– NieokreĂlenie czynnoĂci zwiÈzanych z analizÈ ryzyka przed zawarciem
umowy z przedsiÚbiorcÈ oraz sporzÈdzania oceny wspóïpracy z podmiotami przy realizacji umowy powierzenia czynnoĂci.
– Nieposiadanie planów awaryjnych na wypadek zaprzestania Ăwiadczenia przez przedsiÚbiorcÚ powierzonych czynnoĂci okreĂlonych wbzawartej umowie.
– Nieterminowe rozpatrywanie skarg i reklamacji uĝytkowników.
2015 rok:
– Brak kompleksowej polityki zarzÈdzania ryzykiem odnoszÈcej siÚ do
wszystkich ryzyk istotnych, wraz z okreĂleniem ich definicji oraz zasad zarzÈdzania.
– NieokreĂlenie ryzyka kadrowego jako ryzyka istotnego wystÚpujÈcego
w prowadzonej dziaïalnoĂci oraz nieuwzglÚdnienie tego ryzyka wbregulacjach wewnÚtrznych.
– Brak opracowanej mapy ryzyka zawierajÈcej wszystkie zidentyfikowane ryzyka, wraz z okreĂleniem ich poziomu, istniejÈcych Ărodków
zapobiegawczych oraz wïaĂcicieli ryzyka.
– Brak procedur w zakresie pomiaru i monitorowania ryzyka.
– Brak przeprowadzenia analizy zagroĝeñ i opracowania kompleksowego planu utrzymania ciÈgïoĂci dziaïania oraz planów awaryjnych.
– Brak zapasowego oĂrodka przetwarzania danych wykorzystywanego
do Ăwiadczenia usïug pïatniczych.
– Nieuregulowanie procesu ustalania i aktualizacji limitów wewnÚtrznych w zakresie Ăwiadczonych usïug pïatniczych.
– Brak uwzglÚdnienia danych z prowadzonego rejestru incydentów
wbprocesie zarzÈdzania ryzykiem.
– Brak okreĂlenia zasad bezpiecznej konfiguracji komputerów iburzÈdzeñ mobilnych oraz korzystania z sieci Internet.
– Brak sformalizowania procesu wprowadzania nowych produktów
oraz zarzÈdzania projektami.
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Obszar

NieprawidïowoĂci w poszczególnych latach
– Brak okreĂlenia w zasadach powierzania czynnoĂci podmiotom zewnÚtrznym sposobu wyboru przedsiÚbiorcy i sprawowania nadzoru
nad realizacjÈ powierzonych czynnoĂci.
– Brak wskazywania terminów rozpatrywania reklamacji oraz osób
odpowiedzialnych za ich procedowanie.

2013 rok:
System
kontroli
– NieprawidïowoĂci w rozwiÈzaniach organizacyjnych systemu kontrowewnÚtrznej li wewnÚtrznej, np. brak rozdzielenia funkcji zarzÈdczych od funkcji
kontrolnych sprawowanych przez czïonka zarzÈdu.
– NiewystarczajÈcy stopieñ dostosowania procedury kontroli wewnÚtrznej do obowiÈzujÈcych przepisów prawa (m.in. w zakresie
kontroli dziaïalnoĂci agentów krajowej instytucji pïatniczej oraz
podmiotów, którym powierzono wykonywanie niektórych czynnoĂci
operacyjnych).
– Nieskuteczny mechanizm kontroli wewnÚtrznej w jednostkach terenowych, m.in. brak wniosków z przeprowadzanych kontroli, braki
formalne w protokoïach z kontroli).
– Jednostkowe przypadki braku realizacji zaleceñ pokontrolnych lub
ich opóěnieñ w obszarze Ăwiadczonych usïug pïatniczych.
– Nieterminowa realizacja zaplanowanych kontroli oraz brak obejmowania kontrolÈ wewnÚtrznÈ niektórych istotnych obszarów dziaïalnoĂci.
2014 rok:
– Brak regulacji normujÈcej zasady funkcjonowania systemu kontroli
wewnÚtrznej, w tym okreĂlajÈcej jej zakres, zasady planowania, dokumentowania oraz raportowania.
– NieprawidïowoĂci w rozwiÈzaniach organizacyjnych systemu kontroli wewnÚtrznej, np. brak rozdzielenia funkcji kontrolnych od funkcji
zarzÈdzania ryzykiem.
– Brak okreĂlenia czÚstotliwoĂci informowania zarzÈdu o terminowoĂci
realizacji zadañ korygujÈcych i zapobiegawczych wydanych po przeprowadzonych audytach.
– Brak przeprowadzanych audytów w zakresie oceny realizacji zaïoĝeñ
strategicznych i systemu informacji zarzÈdczej.
2015 rok:
– Brak regulacji normujÈcej zasady funkcjonowania systemu kontroli
wewnÚtrznej, w tym okreĂlajÈcej jej zakres, zasady planowania, dokumentowania oraz raportowania.

123

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

Tabela 3 (cd.)
Obszar

NieprawidïowoĂci w poszczególnych latach
– NieprawidïowoĂci w rozwiÈzaniach organizacyjnych systemu kontroli
wewnÚtrznej polegajÈce na braku rozdzielenia funkcji kontrolnych od
czynnoĂci operacyjnych.
– Brak weryfikacji i okresowej oceny sposobu funkcjonowania systemu
kontroli wewnÚtrznej.
– Brak objÚcia kontrolÈ wewnÚtrznÈ procedur kontroli wykonywania
transakcji pïatniczych.
– Brak okreĂlenia zasad opracowywania planów audytu, zasad dokumentowania audytu oraz monitorowania realizacji zaleceñ pokontrolnych.
– Brak okreĂlania terminów realizacji zaleceñ pokontrolnych wydawanych dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
– Brak audytów w zakresie: oceny zgodnoĂci prowadzonej dziaïalnoĂci
zb ustawÈ o usïugach pïatniczych, realizacji zaïoĝeñ strategicznych
ibsystemu informacji zarzÈdczej.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Sprawozdañ z dziaïalnoĂci KNF za lata 2012–2015.

W sporzÈdzonym zestawieniu nieprawidïowoĂci wyróĝniono te, które powtarzaïy siÚ co najmniej w dwóch badanych latach. W zakresie obszaru zarzÈdzania
uchybienia notoryczne dotyczyïy braku uregulowania wewnÚtrznego procedur planowania strategicznego, a nastÚpnie monitorowania sporzÈdzonych planów, brak
byïo takĝe regulacji wewnÚtrznych dotyczÈcych raportowania wewnÚtrznego, jak
równieĝ brakowaïo regulaminów okreĂlajÈcych obowiÈzki poszczególnych komórek
organizacyjnych, w tym okreĂlenia odpowiedzialnoĂci osób zarzÈdzajÈcych, rozdzielenia funkcji zarzÈdczych, kontrolnych i operacyjnych.
W obszarze systemu zarzÈdzania ryzykiem uchybieñ powtarzajÈcych siÚ byïo
znacznie wiÚcej. WĂród nich moĝna wskazaÊ brak okreĂlenia istotnych ryzyk, brak
regulacji dotyczÈcych ustalania limitów wewnÚtrznych, nie dokonywano takĝe
oceny wspóïpracy z podmiotami zewnÚtrznymi ĂwiadczÈcymi czynnoĂci dotyczÈce
usïug pïatniczych na rzecz jednostki, nie posiadano planów awaryjnych w przypadku rozwiÈzania umów z tymi podmiotami, nie posiadano procedur pozwalajÈcych
na mierzenie i monitorowanie ryzyka.
W obszarze kontroli wewnÚtrznej zidentyfikowano przypadki braku rozdzielenia funkcji nadzorczych od kontrolnych, brak norm dotyczÈcych zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnÚtrznej oraz nieprzeprowadzanie obowiÈzkowych
audytów wewnÚtrznych.
Powyĝsza analiza prowadzi do wniosków, ĝe znaczna czÚĂÊ zidentyfikowanych
uchybieñ powinna zostaÊ zaadresowana na etapie procesowania wniosku o zgodÚ
na funkcjonowanie w charakterze krajowej instytucji pïatniczej. Wydaje siÚ, ĝe
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istnienie wewnÚtrznych regulaminów oraz procedur wymaganych przez nadzorcÚ
jest przedmiotem kontroli w czasie sprawdzania moĝliwoĂci przyznania danemu
podmiotowi licencji, dlatego moĝe dziwiÊ fakt wystÚpowania tych nieprawidïowoĂci
podczas dziaïañ inspekcyjnych. Wymagane przez nadzorcÚ dokumenty sÈ skïadane
w procesie ubiegania siÚ o wpis do rejestru dostawców usïug pïatniczych, zatem nie
jest jasne, skÈd w zaleceniach pokontrolnych stwierdzono uchybienia.
W zwiÈzku z powtarzajÈcymi siÚ w róĝnych podmiotach oraz w kolejnych latach
nieprawidïowoĂciami moĝna wnioskowaÊ, ĝe zakres regulacji w omawianych obszarach nie jest jasny i wystarczajÈco zrozumiaïy, dlatego wystÚpuje duĝy subiektywizm co do koniecznoĂci posiadania okreĂlonej dokumentacji lub teĝ jej zawartoĂci.
ByÊ moĝe celem zlikwidowania powtarzajÈcych siÚ z roku na rok uchybieñ, nadzór
powinien rozwaĝyÊ sporzÈdzenie wytycznych/ rekomendacji do caïego sektora KIP,
pozwalajÈcych na transparentne okreĂlenie wymagañ w zakresie zidentyfikowanych braków w dokumentacjach dotyczÈcych regulaminów i procedur wewnÚtrznych jednostek.

PODSUMOWANIE
Skuteczny nadzór, realizujÈcy funkcje prewencyjne, jest niezbÚdny dla realizacji
bezpieczeñstwa obrotu na rynkach finansowych. Segment usïug pïatniczych jest
szczególnie wraĝliwym obszarem. Obejmuje swoim zasiÚgiem szeroki krÈg klientów, gïównie konsumentów oraz detalistów, którzy w wiÚkszoĂci nie majÈ duĝej
wiedzy w zakresie rynków finansowych. Waĝna jest wiÚc rola nadzoru chroniÈca
przed przenoszeniem ryzyka dziaïalnoĂci KIP na sïabsze podmioty.
DziaïalnoĂÊ organów nadzoru rozpoczyna siÚ z chwilÈ zïoĝenia wniosku obuzyskanie licencji. Na tym etapie praca nadzorcy koncentruje siÚ na dokonaniu oceny moĝliwoĂci dostarczania usïug pïatniczych w sposób niezagraĝajÈcy ich klientom. Jednakĝe kolejne etapy nadzoru – po wydaniu zezwolenia – sÈ nie mniej
istotne. Analiza okresowych raportów i przeprowadzanie dziaïañ inspekcyjnych
wb podmiotach pozwala na stwierdzenie, czy KIP przestrzega naïoĝonych na
jednostkÚ regulacji. Natomiast zalecenia indywidualne oraz rekomendacje
skierowane do caïego sektora dostawców usïug pïatniczych majÈ za zadanie
zwiÚkszyÊ bezpieczeñstwo powierzanych instytucjom Ărodków finansowych.
Wbprzypadku stwierdzenia nieprawidïowoĂci nadzór dysponuje szerokim spektrum
instrumentów majÈcych na celu usuniÚcie stanu zagraĝajÈcego klientom KIP.
Ponadto funkcjonujÈca od dnia 11 paědziernika 2015 r. ustawa z dnia 5 sierpnia
2015br. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zapewnia rozpatrywanie wniosków oraz interwencjÚ Rzecznika
Finansowego (RF) w sprawach spornych dotyczÈcych krajowych instytucji pïatniczych. Zgodnie z danymi pochodzÈcymi ze sprawozdania Rzecznika Finansowego za
125

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

2015 r. w okresie obowiÈzywania ustawy w sprawozdawanym roku na 311 skierowanych bezpoĂrednio wniosków z proĂbÈ o interwencjÚ RF na rynku bankowo-kapitaïowym, do którego zaliczono dziaïalnoĂÊ prowadzonÈ przez instytucje pïatnicze,
wpïynÈï tylko jeden wniosek z proĂbÈ o interwencjÚ dotyczÈcy KIP – dotyczyï spóïki
Centrum Elektronicznych Usïug Pïatniczych eServicebSp.bzbo.o.36.
Powyĝsza analiza prowadzi do jedynie czÚĂciowego potwierdzenia postawionej tezy stwierdzajÈcej, ĝe przyznane nadzorowi Ărodki ochronne oraz naprawcze
wbstosunku do krajowych instytucji pïatniczych speïniajÈ swojÈ rolÚ, zapewniajÈc
bezpieczeñstwo klientom tych instytucji w zakresie Ăwiadczenia przez nie usïug
pïatniczych. Czynnikami, które nie pozwalajÈ potwierdziÊ tezy w zupeïnoĂci, sÈ:
Y wystÚpujÈce i powtarzajÈce siÚ w kolejnych latach niezgodnoĂci funkcjonowania
krajowych instytucji pïatniczych z wymogami regulacyjnymi zaobserwowane
podczas czynnoĂci inspekcyjnych przeprowadzanych przez KomisjÚ Nadzoru Finansowego; mimo ĝe nie doprowadziïy do zlikwidowania KIP, to moĝna
byïobyb wiÚkszoĂci z nich uniknÈÊ usprawniajÈc proces licencjonowania tych
podmiotów;
Y wniosek z proĂbÈ o interwencjÚ skierowany do Rzecznika Finansowego dotyczÈcy krajowej instytucji pïatniczej, na podstawie którego moĝna wnioskowaÊ, ĝe
KIP nie dziaïaï zgodnie z obowiÈzujÈcymi normami.

Streszczenie
Celem artykuïu jest analiza funkcji nadzorczych wobec krajowych instytucji pïatniczych w zakresie Ăwiadczonych przez nie usïug pïatniczych. Omówiono
czynnoĂci nadzorcze w procedurze licencyjnej tych podmiotów, a nastÚpnie bieĝÈce instrumenty nadzoru wobec instytucji pïatniczych. Ponadto dokonano analizy
instrumentów sankcyjnych oraz sanacyjnych dostÚpnych nadzorcy w przypadku
stwierdzonych nieprawidïowoĂci w funkcjonowaniu nadzorowanych podmiotów.
Sïowa kluczowe: krajowe instytucje pïatnicze, nadzór, dziaïalnoĂÊ licencyjna,
usïugi pïatnicze

Abstract
The aim of this article is the analysis of supervisory functions at domestic
payment institutions in the area of payment services offered by these institutions.
The scope of the supervisory action on licensing was described. Then, the analysis
36

Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2015 rok, Warszawa marzec 2016 r.
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of the annual report of the Financial Ombudsman for the year 2015 day-to-day
supervisory instruments were conducted. Moreover, the text presents sanative and
sanction instruments that the supervisor may use during the on-site or off-site
inspections when the errors in the business activity are disclosed.
Key words: domestic payment institutions, supervision, licensing activity, payment services
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