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Przedmowa

Pierwsze wydanie niniejszej książki w 2012 r. było komentarzem do nowo-
uchwalonej ustawy o usługach płatniczych, transponującej dyrektywę PSD1. Drugie
wydanie – z 2020 r. – uwzględnia liczne zmiany do tej ustawy, jak również
treść kolejno wydawanych aktów prawnych na szczeblu Unii Europejskiej oraz –
krajowych. Dotyczy zatem transpozycji dyrektyw PSD2, EMD2, PAD, AMLD4
i AMLD5, jak również szeregu bezpośrednio stosowanych rozporządzeń – CBR,
FTR, IFR czy SEPA End Date. Uwzględnia także rozporządzenia wykonawcze
Komisji do dyrektyw, w szczególności tzw. SCA-RTS – rozporządzenie w zakre-
sie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania
klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

W komentarzu wykorzystane zostały stanowiska takich organów jak: Europejski
Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Finan-
sowego, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, brytyjska Financial
Conduct Authority czy niemiecki Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Komentarz do ustawy jest kompleksowy – Czytelnik, obok omówienia warunków
prawnych świadczenia „nowych” usług płatniczych – usług inicjowania płatności
i dostępu do informacji o rachunku, w tym także obowiązków dostawców pro-
wadzących rachunki płatnicze w zakresie oferowania interfejsu dostępowego dla
podmiotów trzecich, znajdzie także analizę „tradycyjnej” materii ustawy. Dotyczy
to w szczególności umów o usługę płatniczą, prowadzenia rachunków płatniczych
i wykonywania transakcji płatniczych, procedur rozpatrywania skarg i reklamacji,
oferowania podstawowych rachunków płatniczych czy też zestawienia opłat i doku-
mentu dotyczącego opłat. Uwzględnia wprowadzone do ustawy przepisy z zakresu
bezpieczeństwa funkcjonowania usług płatniczych jak też pieniądza elektronicznego.
Zawiera wyjaśnienia dotyczące statusu prawnego instytucji pieniądza elektronicz-
nego, instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych
i tzw. dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku.
Omawia zasady odpowiedzialności dostawców z tytułu nieautoryzowanych trans-
akcji płatniczych, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
transakcji płatniczych.

Z powodu dużej ilości zmian wydanie drugie komentarza zostało zredagowane
jako nowa publikacja, która w części wykorzystuje treść wydania pierwszego.

Michał Grabowski
Warszawa, kwiecień 2020 r.
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