
Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 
2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej 

dyrektywę 2007/64/WE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z dnia 23 grudnia 2015 r.) 

Strona 42, motyw 47: 

zamiast: „[…] Takie podejście jest zgodne z uzasadnieniem specjalnego zalecenia VI Grupy Specjalnej ds. Przeciw
działania Praniu Pieniędzy, które przewiduje mechanizm umożliwiający traktowanie mimo wszystko jako 
instytucji płatniczych dostawców usług płatniczych, którzy nie są w stanie spełnić wszystkich warunków 
określonych w tym zaleceniu. […]”, 

powinno być:  „[…] Takie podejście jest zgodne z uzasadnieniem zalecenia 14 Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania 
Praniu Pieniędzy, które przewiduje mechanizm umożliwiający traktowanie mimo wszystko jako instytucji 
płatniczych dostawców usług płatniczych, którzy nie są w stanie spełnić wszystkich warunków 
określonych w tym zaleceniu. […]”. 

Strona 62, art. 5 ust. 2: 

zamiast:  „[…] zobowiązań zgodnie z art. 73, 89, 90 i 92.”, 

powinno być:  „[…] zobowiązań zgodnie z art. 73, 90 i 92.”. 

Strona 86, art. 52 pkt 5 lit. f): 

zamiast:  „[…] transakcji płatniczych zgodnie z art. 89;”, 

powinno być:  „[…] transakcji płatniczych zgodnie z art. 89 i 90;”. 

Strona 89, art. 61 ust. 1: 

zamiast:  „[…] usług płatniczych mogą uzgodnić, że nie stosuje się art. 62 ust. 1, art. 64 ust. 3 oraz art. 72, 74, 
76, 77, 80 i 89 w całości lub w części. […]”, 

powinno być:  „[…] usług płatniczych mogą uzgodnić, że nie stosuje się art. 62 ust. 1, art. 64 ust. 3 oraz art. 72, 74, 
76, 77, 80, 89 i 90 w całości lub w części. […]”. 

Strona 89, art. 62 ust. 1: 

zamiast:  „[…] chyba że w art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 5 i art. 88 ust. 2 określono inaczej. […]”, 

powinno być:  „[…] chyba że w art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 5 i art. 88 ust. 4 określono inaczej. […]”. 

Strona 97, art. 76 ust. 1 akapit czwarty: 

zamiast:  „Bez uszczerbku dla ust. 3 państwa członkowskie zapewniają, by oprócz prawa, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, w odniesieniu do poleceń zapłaty, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 260/2012, płatnik posiadał bezwarunkowe prawo do otrzymania zwrotu w terminach określonych 
w art. 77 niniejszej dyrektywy.”, 

powinno być:  „Bez uszczerbku dla ust. 3 niniejszego artykułu państwa członkowskie zapewniają, by oprócz prawa, 
o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, w odniesieniu do poleceń zapłaty, o których 
mowa w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 260/2012, płatnik posiadał bezwarunkowe prawo do otrzymania 
zwrotu w terminach określonych w art. 77 niniejszej dyrektywy.”. 

Strona 103, art. 89 ust. 2 akapit czwarty: 

zamiast:  „W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, za którą dostawca usług 
płatniczych odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z akapitami pierwszym i drugim, odpowie
dzialność wobec płatnika […]”, 
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powinno być:  „W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, za którą dostawca usług 
płatniczych odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z akapitami pierwszym i trzecim, odpowie
dzialność wobec płatnika […]”. 

Strona 103, art. 92 ust. 1: 

zamiast:  „1. Jeżeli odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych zgodnie z art. 73 i 89 można przypisać 
innemu dostawcy usług płatniczych lub pośrednikowi, ten dostawca usług płatniczych lub pośrednik 
rekompensują pierwszemu dostawcy usług płatniczych wszelkie straty poniesione lub sumy zapłacone 
zgodnie z art. 73 i 89. […]”, 

powinno być:  „1. Jeżeli odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych zgodnie z art. 73, 89 i 90 można przypisać 
innemu dostawcy usług płatniczych lub pośrednikowi, ten dostawca usług płatniczych lub pośrednik 
rekompensują pierwszemu dostawcy usług płatniczych wszelkie straty poniesione lub sumy zapłacone 
zgodnie z art. 73, 89 i 90. […]”. 

Strona 107, art. 99 ust. 1: 

zamiast:  „1. Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie procedur umożliwiających użytkownikom usług 
płatniczych i innym zainteresowanym stronom, w tym organizacjom konsumenckim, składanie do 
właściwych organów skarg w odniesieniu do domniemanych naruszeń przez dostawców usług 
płatniczych przepisów niniejszej dyrektywy.”, 

powinno być:  „1. Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie procedur umożliwiających użytkownikom usług 
płatniczych i innym zainteresowanym stronom, w tym organizacjom konsumenckim, składanie do 
właściwych organów skarg w odniesieniu do domniemanych naruszeń przez dostawców usług 
płatniczych przepisów prawa krajowego przyjętych w celu wykonania niniejszej dyrektywy.”. 

Strona 109, art. 102 ust. 1, zdanie drugie: 

zamiast:  „[…] Państwa członkowskie zapewniają, by procedury alternatywnego rozstrzygania sporów miały 
zastosowanie do dostawców usług płatniczych oraz by obejmowały one również działalność ustano
wionych przedstawicieli.”, 

powinno być:  „[…] Państwa członkowskie zapewniają, by procedury alternatywnego rozstrzygania sporów miały 
zastosowanie do dostawców usług płatniczych.”. 

Strona 110, art. 107 ust. 1: 

zamiast:  „[…] oraz art. 74 ust. 1 akapit drugi […]”, 

powinno być:  „[…] oraz art. 74 ust. 1 akapit czwarty […]”.  
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