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Michaï Grabowski*
Na rynku istnieje wiele funkcjonujÈcych elektronicznych (mobilnych) portfeli. Jako przykïady przedstawiono
MyWallet oferowany przez T-mobile oraz Google Wallet. Oprócz funkcji dokonywania pïatnoĂci portfele
takie mogÈ peïniÊ inne funkcje, takie jak gromadzenie punktów lojalnoĂciowych, zakup biletów, przechowywanie podpisów elektronicznych czy certyfikatów. Pod wzglÚdem prawnym na usïugi te skïada siÚ
wiele stosunków prawnych. SÈ to: umowa licencyjna dotyczÈca oprogramowania, umowa obpowierzenie
przetwarzania danych osobowych oraz umowa ob Ăwiadczenie usïug wb rozumieniu art. 750 kodeksu
cywilnego. Funkcje pïatnicze mogÈ byÊ udostÚpniane bezpoĂrednio przez dostawcÚ eWallet lub teĝ usïugi
te mogÈ ĂwiadczyÊ podmioty trzecie. Funkcje pïatnicze (w odróĝnieniu od pozostaïych usïug eWallet)
mogÈ byÊ jednakĝe Ăwiadczone tylko przez podmioty posiadajÈce odpowiednie zezwolenia (licencje)
administracyjnoprawne. eWallet bez funkcji pïatniczych nie jest jednakĝe ani elektronicznÈ portmonetkÈ
(w rozumieniu instrumentu pieniÈdza elektronicznego), ani instrumentem pïatniczym. Celem artykuïu jest
przybliĝenie kilku aspektów prawnych eWallet, zwïaszcza wb odniesieniu do usïug pïatniczych oraz do
usïug Ăwiadczonych przez operatorów telefonii komórkowej.
Sïowa kluczowe: eWallet, portfel elektroniczny, portfel mobilny, Google Wallet, instrument pïatniczy.

Selected Aspects of the Legal Construction of eWallet
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There are many commercially-functioning electronic (mobile) wallets. Presented examples include MyWallet
offered by T-Mobile and Google Wallet. Apart from the payment function, such wallets may have other
options, such as collecting loyalty points, buying tickets, storing electronic signatures or certificates.
In legal terms, the service consists of ab series of legal relations: the software license agreement, the
contract for entrusting and processing of personal data as well as the service contract within the meaning
of Art.b 750 of the Civil Code. Payment functions can be offered directly by the provider of eWallet or
provided by third parties. Payment functions (as opposed to other services of eWallet) may, however,
be provided only by entities with appropriate administrative permissions (licenses). Therefore, in the legal
sense, it is crucial to distinguish which services constitute payment services. In particular, an eWallet
itself is not an electronic purse (within the meaning of electronic money instrument) or ab payment
instrument. The aim of this article is to describe some legal aspects of eWallet, in particular with regard
to payment services and services provided by Mobile Network Operators.
Keywords: eWallet, electronic wallet, mobile wallet, Google Wallet, payment instrument.
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Wybrane aspekty prawnej konstrukcji eWallet

Pomimo wieloletniej rynkowej obecnoĂci usïug okreĂlanych mianem portfeli
elektronicznych (eWallet), niejednorodne jest – zwïaszcza wbujÚciu prawnym
– rozumienie tej konstrukcji. W szczególnoĂci budzi wÈtpliwoĂci kwalifikacja
tych usïug wb odniesieniu do elektronicznej portmonetki oraz instrumentu
pïatniczego. Upowszechnienie smartfonów przyczyniïo siÚ do popularyzacji
usïug eWallet, które sÈ Ăwiadczone przez operatorów telefonii komórkowej
(Mobile Network Operator, MNO). Celem niniejszego artykuïu jest przybliĝenie kilku aspektów prawnych eWallet, wb szczególnoĂci wb odniesieniu do
usïug pïatniczych oraz do usïug Ăwiadczonych przez MNO. Po przykïadowym
przedstawieniu rynkowo obecnych konstrukcji wbpostaci Google Wallet oraz
MyWallet - udostÚpniany przez T-Mobile, analizie bÚdzie podlegaÊ prawna
konstrukcja eWallet, co umoĝliwi takĝe wbdalszej kolejnoĂci odniesienie usïug
Ăwiadczonych wbtej strukturze do usïug pïatniczych, instrumentów pïatniczych,
rachunku pïatniczego oraz usïugi wydawania pieniÈdza elektronicznego.

1.b Czym jest eWallet?
eWallet (elektroniczny portfel, mobilny portfel) moĝna okreĂliÊ jako
usïugÚ, która polega na udostÚpnieniu uĝytkownikowi aplikacji umoĝliwiajÈcej dostÚp, zarzÈdzanie ib korzystanie zb kilku metod pïatnoĂci oraz
usïug dodatkowych, wb rodzaju przechowywania podpisów elektronicznych,
certyfikatów, danych uwierzytelniajÈcych czy teĝ innych usïug np. „zapisywania” kart lojalnoĂciowych. PrzedstawiajÈc obrazowo tÚ usïugÚ, najwïaĂciwiej byïoby porównaÊ eWallet do portfela tradycyjnego, który sïuĝy do
przechowywania róĝnego rodzaju kart czy kuponów. eWallet jest dostÚpny
za pomocÈ urzÈdzenia mobilnego, najczÚĂciej telefonu komórkowego. Niektórzy dostawcy oferujÈ jednoczeĂnie korzystanie zb niego przy uĝyciu tradycyjnego komputera zb dostÚpem do Internetu. Mobilne portfele mogÈ
wystÚpowaÊ wb wielu odmianach, posiadajÈcych róĝne konstrukcje ib róĝne
funkcjonalnoĂci (European Payments Council, 2014). JednoczeĂnie wskazuje
siÚ, iĝ korzystanie zbmobilnych portfeli ibudostÚpnianych wbich ramach funkcji
pïatnoĂci NFC1 moĝe stanowiÊ kolejny – po pïatnoĂciach zbliĝeniowych –
etap rozwoju pïatnoĂci elektronicznych (Górka, 2013, s. 89).
Przykïadem elektronicznego portfela moĝe byÊ usïuga MyWallet, oferowana przez T-Mobile. Korzystanie zbtej usïugi jest moĝliwe dla uĝytkowników
posiadajÈcych kartÚ SIM T-Mobile oraz telefon obsïugujÈcy standard NFC.
Uĝytkownik instaluje aplikacjÚ MyWallet. Aplikacja umoĝliwia wykonywanie transakcji zbliĝeniowych przy uĝyciu kart debetowych ib kredytowych
MasterCard PayPass, wydawanej przez szereg banków2. W aplikacji moĝliwe
jest jednoczesne uĝywanie kart kilku banków. Ponadto aplikacja umoĝliwia
korzystanie zb Karty Kibica Legii Warszawa, m.in. wb postaci zapisywania
wb telefonie biletów na mecze. Okazywanie biletów przy wejĂciu jest zastÈpione zbliĝeniem telefonu zb MyWallet do czytnika znajdujÈcego siÚ przy
bramkach. T-mobile planuje takĝe rozszerzenie funkcjonalnoĂci aplikacji
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wb postaci moĝliwoĂci korzystania zb biletów komunikacji miejskiej, biletów
do kina, na wydarzenia kulturalne lub sportowe (T.Mobile, 2015).
Innym przykïadem moĝe byÊ Google Wallet, instalowany na smartfonie
zb systemem operacyjnym Android czy iOS. W sposób ograniczony moĝna
uĝywaÊ tej usïugi takĝe wyïÈcznie poprzez Internet. W ramach omawianej
usïugi uĝytkownik ma moĝliwoĂÊ zawnioskowania obwydanie karty pïatniczej,
która jest udostÚpniana wb postaci plastikowej3. Karta ta moĝe sïuĝyÊ do
zakupów przy fizycznej obecnoĂci karty, bez fizycznej obecnoĂci karty, jak
równieĝ przy uĝyciu NFC – za pomocÈ telefonu. Google udostÚpniïo takĝe
sklepom moĝliwoĂÊ przyjmowania pïatnoĂci od uĝytkowników korzystajÈcych
zb Google Wallet bez uĝycia komunikacji NFC – za pomocÈ udostÚpnianej
wb telefonach funkcji Buy with Google buton. Oferowane sÈ takĝe usïugi
umoĝliwiajÈce dokonanie przy uĝyciu udostÚpnionego narzÚdzia przelewów
bankowych oraz przelewów zb konta Google Wallet. Aplikacja umoĝliwia
zapisanie danych kart kredytowych, które nastÚpnie mogÈ sïuĝyÊ internetowym pïatnoĂciom przy jej uĝyciu. Oferowane jest równieĝ zapisywanie kart
lojalnoĂciowych ib podarunkowych4.
Potencjalnie zakres usïug, które mogÈ byÊ oferowane wb ramach elektronicznych portfeli, jest nieograniczony. Z tego punktu widzenia usïugi te
sÈ podobne do usïug agregowania pïatnoĂci internetowych5, wzbogaconych
obdodatkowe funkcje6. W przypadku eWallet usïugi pïatnicze nie sÈ jednakĝe
zasadniczo skierowane do odbiorcy prowadzÈcego dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ,
ale do osób indywidualnych mogÈcych wb odniesieniu do usïug pïatniczych
wystÚpowaÊ zarówno wbcharakterze pïatnika, jak ibodbiorcy wbwykonywaniu
transakcji niepowiÈzanych zb prowadzonÈ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ.

2. Prawna konstrukcja eWallet
Do korzystania zb usïug objÚtych eWallet konieczne jest zainstalowanie przez uĝytkownika odpowiedniego oprogramowania. Jest to moĝliwe
na podstawie zawieranej zb dostawcÈ umowy licencyjnej, ob której mowa
wb art.b 41 ust. 2 ustawy ob prawie autorskim ib prawach pokrewnych (z dnia
17bmaja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631). ¥wiadczenie przez dostawcÚ usïug
objÚtych eWallet jest zbkolei warunkowane zawarciem odrÚbnej (od umowy
licencyjnej) umowy. Jej przedmiotem jest przede wszystkim przechowywanie
przez dostawcÚ danych dotyczÈcych klienta. Dane te obejmujÈ informacje
umoĝliwiajÈce identyfikacjÚ danego klienta, abnastÚpnie takĝe dane dotyczÈce
osobistych ustawieñ, funkcji oraz usïug, zb których klient wb ramach eWallet zamierza korzystaÊ. Wobec moĝliwoĂci powiÈzania okreĂlonych danych
zb konkretnÈ osobÈ fizycznÈ, zb punktu widzenia ustawy zb dnia 29 sierpnia
obochronie danych osobowych, przechowywane dane stanowiÈ dane osobowe,
zaĂ zbiór danych stanowi zbiór danych osobowych, obktórym mowa wbart. 7
pkt. 1 ustawy obochronie danych osobowych (z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U.
zb 2014 r. poz. 1182). Dostawca usïugi mobilnego portfela jest przetwarza120
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jÈcym dane osobowe wb rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy ob ochronie danych
osobowych, zawierajÈc na podstawie art. 31 ustawy umowÚ ob powierzenie
przetwarzania danych osobowych.
Kolejnym elementem zawieranej przez posiadacza umowy jest umoĝliwienie mu przez dostawcÚ korzystania zb okreĂlonych funkcjonalnoĂci,
wykorzystujÈcych podane przez niego dane. MogÈ one objÈÊ usïugi takie
jak prezentowanie wbuporzÈdkowanej formie danych obgeolokalizacji, informacji na temat posiadanych punktów lojalnoĂciowych czy funkcjonalnoĂci
umoĝliwiajÈcej „pïacenie” takimi punktami7. Z prawnego punktu widzenia
umowa ta moĝe byÊ kwalifikowana jako umowa obĂwiadczenie usïug. Zgodnie zbart. 750 kodeksu cywilnego do takiej umowy stosuje siÚ odpowiednio
przepisy ob zleceniu.
Ostatnim elementem usïug dostawcy jest umoĝliwienie posiadaczowi
e-portfela dodawania do niego instrumentów pïatniczych, takich jak karta
pïatnicza, instrument pieniÈdza elektronicznego czy teĝ pïatnoĂci mobilne.
Przy czym takie usïugi pïatnicze mogÈ byÊ preinstalowane wraz zbelektronicznym portfelem, gdzie dostawca usïug obejmujÈcych portfel jest jednoczeĂnie
dostawcÈ usïug pïatniczych, abumowa obusïugi portfela elektronicznego jest
zawierana jednoczeĂnie zb umowÈ ob korzystanie zb instrumentu pïatniczego.
W kontekĂcie ustawy zb 16 listopada 2000 r. ob przeciwdziaïaniu praniu
pieniÚdzy (z dnia 24 lutego 2014 r. Dz.U. zb 2014 r. poz. 455) preinstalacja instrumentów pïatniczych wymaga identyfikacji posiadacza instrumentu
pïatniczego, jako ĝe udostÚpniana jest mu usïuga pïatnicza. Do identyfikacji zobowiÈzane sÈ podmioty rodzajowo wskazane wb ustawie ob praniu
pieniÚdzy, która wymienia takĝe dostawców usïug pïatniczych (których
licencja umoĝliwia Ăwiadczenie usïug pïatniczych). Identyfikacja obejmuje
(zgodnie zb art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy ob praniu pieniÚdzy) wb przypadku
osób fizycznych ib ich przedstawicieli ustalenie ib zapisanie cech dokumentu
stwierdzajÈcego toĝsamoĂÊ osoby, ab takĝe imienia, nazwiska, obywatelstwa
oraz adresu osoby dokonujÈcej transakcji, ab ponadto numeru PESEL lub
daty urodzenia wb przypadku osoby nieposiadajÈcej numeru PESEL, lub
numeru dokumentu stwierdzajÈcego toĝsamoĂÊ cudzoziemca, lub kodu kraju
wb przypadku przedstawienia paszportu.
Dlatego teĝ dostawca usïug e-portfela, które jednoczeĂnie obejmujÈ oferowanie instrumentu pïatniczego, ma obowiÈzek identyfikacji posiadacza.
Identyfikacja moĝe nastÚpowaÊ uprzednio (np. podczas zawierania umowy
ob Ăwiadczenie usïug telekomunikacyjnych) lub teĝ wraz zb udostÚpnieniem
lub aktywacjÈ e-portfela wraz zb instrumentem pïatniczym.
Ustawa obprzeciwdziaïaniu praniu pieniÚdzy przewiduje jednakĝe wyjÈtek
od koniecznoĂci stosowania zasad bezpieczeñstwa finansowego, obejmujÈcych identyfikacjÚ uĝytkownika. Dotyczy to przypadku, kiedy uĝytkownikowi
oferowany jest instrument pieniÈdza elektronicznego umoĝliwiajÈcy zapïatÚ
tym pieniÈdzem. Zgodnie zbart. 9d ust. 2 lit d tej ustawy instytucja zobowiÈzana moĝe odstÈpiÊ od identyfikacji uĝytkownika, jeĝeli maksymalna kwota
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pieniÈdza elektronicznego przechowywanego na instrumencie pïatniczym nie
przekracza równowartoĂci 250 euro ibnie jest moĝliwe jego ponowne zasilenie. Ponadto identyfikacja nie jest konieczna, kiedy jest moĝliwe ponowne
zasilenie instrumentu pïatniczego, jeĂli maksymalna kwota transferu pieniÈdza elektronicznego nie przekracza równowartoĂci wb walucie polskiej
kwoty 2500 euro rocznie, chyba ĝe kwota wykupu pieniÈdza elektronicznego stanowi co najmniej równowartoĂÊ wbwalucie polskiej kwoty 1000 euro
wbdanym roku kalendarzowym (Hara, Kierzynka ibKoïodziejski, 2014, s. 153).
Kaĝde przekroczenie wskazanych kwot powoduje koniecznoĂÊ dokonania
identyfikacji klienta. StÈd teĝ oferowane produkty, poczÈtkowo anonimowe,
zawierajÈ moĝliwoĂÊ rejestracji uĝytkownika ibpotwierdzenia jego toĝsamoĂci, co przeksztaïca istniejÈcy instrument ob ograniczonej funkcjonalnoĂci
wbinstrument obpeïnej funkcjonalnoĂci. Potwierdzenie danych uĝytkownika
odbywa siÚ poprzez sprawdzenie dokumentu toĝsamoĂci bÈdě za pomocÈ
przyjÚcia na rachunek otwarty dla uĝytkownika polecenia przelewu na niewielkÈ kwotÚ. Taki przelew otrzymany zbinnej instytucji zobowiÈzanej, który
potwierdza dane uĝytkownika, takie jak jego imiÚ ib nazwisko oraz adres,
jest jednoczeĂnie dowodem na to, iĝ inna instytucja zobowiÈzana dokonaïa
weryfikacji toĝsamoĂci uĝytkownika.
Jak juĝ wspomniano, uruchomienie eWallet niekoniecznie musi siÚ wiÈzaÊ zbrównoczesnym zawarciem umowy obĂwiadczenie usïug pïatniczych, na
podstawie której sÈ uĝywane instrumenty pïatnicze. Instrumenty te mogÈ
byÊ dodawane wb póěniejszym czasie. WiÈzaÊ siÚ to bÚdzie zb zawieraniem
dwóch umów. Pierwsza zb nich bÚdzie dotyczyïa korzystania zb danej usïugi
pïatniczej. BÚdzie ona zawierana zbdostawcÈ usïug pïatniczych, który nie musi
byÊ toĝsamy zbdostawcÈ eWallet. Druga umowa jest zawierana (sÈ dodawane
nowe usïugi) zbdostawcÈ elektronicznego portfela. Usïugi dostawcy eWallet
zmierzajÈ wb tym przypadku do umoĝliwienia uĝytkownikowi dokonywania
pïatnoĂci instrumentem pïatniczym wydanym przez dostawcÚ.
W praktyce istotne jest odróĝnienie usïug ib podmiotu ĂwiadczÈcego
usïugi elektronicznego portfela oraz podmiotu ĂwiadczÈcego usïugi pïatnicze. Do Ăwiadczenia tych drugich niezbÚdne jest posiadanie odpowiedniego
zezwolenia, dziÚki któremu dany podmiot nabÚdzie status dostawcy usïug
pïatniczych8. Dalsze rozwaĝania sÈ poĂwiÚcone uwypukleniu rozïÈcznoĂci
tych dwu usïug.

3. eWallet ab pieniÈdz elektroniczny, instrument pïatniczy
oraz rachunek pïatniczy
Kluczowe do zrozumienia istoty elektronicznego portfela jest jego odróĝnienie od pieniÈdza elektronicznego. Zgodnie zb definicjÈ zamieszczonÈ
wbart.b2 ust. 21a ustawy zb19 sierpnia 2012 r. obusïugach pïatniczych (Dz.U.
zb2014br. poz. 873) (uup) pieniÈdz elektroniczny oznacza wartoĂÊ pieniÚĝnÈ
122
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przechowywanÈ elektronicznie, wbtym magnetycznie, wydawanÈ, zbobowiÈzkiem jej wykupu, wb celu dokonywania transakcji pïatniczych, akceptowanÈ
przez podmioty inne niĝ wyïÈcznie wydawca pieniÈdza elektronicznego.
W praktyce przyjÚïo siÚ rozróĝniaÊ dwa rodzaje pieniÈdza elektronicznego. ElektronicznÈ portmonetkÈ nazywa siÚ pieniÈdz elektroniczny zapisany
na karcie lub innym urzÈdzeniu dostÚpnym posiadaczowi wbfizycznej postaci.
Transakcje przy uĝyciu tego pieniÈdza polegajÈ na przeniesieniu okreĂlonej wartoĂci zb karty posiadacza do karty lub urzÈdzenia odbiorcy. Drugim
rodzajem pieniÈdza elektronicznego jest tzw. pieniÈdz sieciowy (serwerowy).
Jest on zapisany na serwerze dostawcy lub teĝ na dysku twardym komputera
uĝytkownika. Transakcje mogÈ byÊ dokonywane online lub teĝ przy uĝyciu
fizycznej karty, która peïni funkcje uwierzytelniajÈce.
Do funkcjonowania pieniÈdza elektronicznego konieczny jest udziaï
wydawcy ibagenta rozliczeniowego, które mogÈ wystÚpowaÊ jako jeden podmiot. PieniÈdz elektroniczny jest wydawany posiadaczowi przez wydawcÚ,
wb zamian za Ărodki pieniÚĝne, wedïug wartoĂci nominalnej. Wydawca (lub
teĝ wbteorii inny podmiot) umoĝliwia posiadaczowi wykonywanie transakcji
pïatniczych za pomocÈ wydanego pieniÈdza elektronicznego. Zapïata pieniÈdzem elektronicznym nastÚpuje przy wykorzystaniu instrumentu pieniÈdza
elektronicznego. Umoĝliwienie wykonywania transakcji pieniÈdzem elektronicznym stanowi usïugÚ pïatniczÈ, obktórej mowa wbart. 3 ust. 1 pkt 2 uup,
wydawanie instrumentu pieniÈdza elektronicznego zaĂ – usïugÚ pïatniczÈ,
obktórej mowa wbart. 3 ust. 1 pkt. 4 uup. Przyjmowanie zapïaty odbiorcom
przy uĝyciu pieniÈdza elektronicznego zapewnia acquirer, ĂwiadczÈc jednoczeĂnie kolejnÈ usïugÚ pïatniczÈ – acquiringu (art. 3 ust. 1 pkt 5 uup).
Usïuga acquiringu jest Ăwiadczona przez agenta rozliczeniowego na rzecz
akceptantów – przedsiÚbiorców przyjmujÈcych zapïatÚ za Ăwiadczone usïugi/
dostarczane towary tym pieniÈdzem elektronicznych. JednoczeĂnie wbprzypadku, kiedy przyjmowanie jednostek pieniÈdza elektronicznego nie wiÈĝe
siÚ zb wykonywanÈ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ, nie ma prawnej koniecznoĂci
korzystania zbusïug acquirera, abodebranie zapïaty pieniÈdzem elektronicznym umoĝliwia odbiorcy jego dostawca na podobnych zasadach prawnych,
na jakich odbywa siÚ przyjmowanie przelewu na rachunek bankowy.
W odniesieniu do usïug eWallet szczególnie mylÈcÈ nazwÈ moĝe byÊ
okreĂlenie pieniÈdza elektronicznego mianem elektronicznej portmonetki,
co moĝe prowadziÊ do utoĝsamiania tych dwu produktów. Do istoty pojÚcia
elektronicznej portmonetki naleĝy zapisanie wartoĂci wb pieniÈdzu elektronicznym na przenoĂnym urzÈdzeniu zewnÚtrznym oraz umoĝliwienie dokonywania transakcji zburzÈdzenia do urzÈdzenia. Naleĝaïoby postulowaÊ rezygnacjÚ zb uĝycia tego terminu, gdyĝ wb zestawieniu zb pojÚciem mobilnych
portfeli moĝe byÊ mylÈcy, abpraktyczne rozróĝnienie na pieniÈdz serwerowy
ib elektronicznÈ portmonetkÚ nie powoduje wb zasadzie skutków prawnych,
poprzez róĝne traktowanie róĝnych technicznie form pieniÈdza elektronicznego.
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Jak juĝ wspomniano, oferowanie tylko usïug eWallet nie umoĝliwia uĝytkownikowi dokonywania transakcji pïatniczych. Natomiast eWallet moĝe
byÊ narzÚdziem, które umoĝliwia korzystanie zb takich usïug, np. pïatnoĂci
pieniÈdzem elektronicznym. Trudniejsze natomiast moĝe byÊ rozróĝnienie
pojÚcia eWallet od pojÚcia instrumentu pïatniczego. Instrumentem pïatniczym jest zindywidualizowane urzÈdzenie (lub uzgodniony przez uĝytkownika
ibdostawcÚ zbiór procedur) wykorzystywane przez uĝytkownika do zïoĝenia
zlecenia pïatniczego (art. 2 pkt. 10 uup), co wb efekcie ma doprowadziÊ
do wykonania transakcji pïatniczej. Pod rzÈdami ustawy ob elektronicznych
instrumentach pïatniczych9, wystÚpowaïo pojÚcie elektronicznego instrumentu pïatniczego. WiÚkszoĂÊ nauki prawa byïa zgodna, ĝe pojÚcie to dotyczy
jedynie karty pïatniczej ibinstrumentu pieniÈdza elektronicznego. UchylajÈca
ustawÚ obelektronicznych instrumentach pïatniczych, ustawa obusïugach pïatniczych wprowadziïa wyĝej przytoczonÈ definicjÚ instrumentu pïatniczego,
co wobec jej redakcji pogïÚbiïo chaos pojÚciowy. Pewnych wskazówek co
do interpretacji pojÚcia instrumentu pïatniczego udziela sama regulacja
ustawy ob usïugach pïatniczych. Instrument pïatniczy jest wydawany przez
wydawcÚ tego instrumentu oraz uĝywany przez uĝytkownika do zainicjowania transakcji pïatniczej oraz uwierzytelnienia. Zainicjowanie transakcji
naleĝy rozumieÊ jako techniczne rozpoczÚcie procesu, który zmierza do
przeprowadzenia transakcji. Transakcje mogÈ byÊ inicjowane przez pïatnika
(np. polecenie przelewu) za poĂrednictwem odbiorcy (np. karta pïatnicza)
albo przez odbiorcÚ (polecenie zapïaty – pïatnik wydaje zgodÚ odbiorcy na
inicjowanie pïatnoĂci ze swojego rachunku wbterminach ibkwotach, obktórych
decyduje odbiorca).
Uwierzytelnienie zaĂ jest procesem, wb którym wydawca danego instrumentu dokonuje weryfikacji, czy do zïoĝenia zlecenia pïatniczego zostaï
uĝyty prawidïowy instrument pïatniczych (czy np. nie figuruje wb bazie
instrumentów zastrzeĝonych), jak równieĝ czy ten instrument zostaï uĝyty
przez uprawnionego posiadacza. Do uwierzytelnienia wykorzystywane sÈ
indywidualne cechy danego instrumentu oraz niekiedy takĝe jego indywidualne zabezpieczenia wb postaci kodów PIN, TAN, kodów generowanych
przez token czy teĝ podpisu na karcie pïatniczej (który jest porównywany
na podpisie pod wydrukiem zb terminala. Uwierzytelnienie nie jest autoryzacjÈ, która na gruncie ustawy ob usïugach pïatniczych jest rozumiana jako
wyraĝenie przez pïatnika zgody na wykonanie transakcji pïatniczej wbsposób
przewidziany wb umowie miÚdzy nim ab jego dostawcÈ (art. 40 ust. 1 uup).
W polskiej wersji dyrektywy obusïugach pïatniczych, która zawiera definicjÚ
uwierzytelnienia (definicja nietransponowana do uup), jest bïÈd wb postaci
okreĂlenia uwierzytelnienia jako „autoryzacji”10. ½ródïem tej pomyïki wbtïumaczeniu jest jÚzyk branĝowy, wb którym czynnoĂci, jakie wykonuje terminal po uĝyciu karty, ab przed zaakceptowaniem pïatnoĂci, sÈ nazywane
autoryzacjÈ. W praktyce, zwïaszcza wbprzypadku kart pïatniczych, uwierzytelnienie technicznie jest dokonywane razem zb autoryzacjÈ, np. poprzez
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wpisanie kodu PIN wb terminalu czy teĝ zïoĝenie podpisu na dokumencie
obciÈĝeniowym.
Instrument pïatniczy powinien byÊ zindywidualizowany, czyli przypisany
do konkretnego uĝytkownika, przy czym ustawa przewiduje teĝ wydawanie
instrumentów anonimowych (w teorii zatem przypisanie do konkretnego
uĝytkownika, który jednakĝe nie jest znany wydawcy). Z wydaniem instrumentu pïatniczego ibjego uĝywaniem do wykonywania transakcji pïatniczych,
których istota polega na transferze Ărodków, ustawa wiÈĝe okreĂlone prawa
ibobowiÈzki. Wwydanie instrumentu pïatniczego powoduje teĝ inny rozkïad
ryzyka tzw. transakcji nieuprawnionych11.
Istnienie instrumentu pïatniczego nie powinno budziÊ wÈtpliwoĂci wbprzypadku karty pïatniczej ib instrumentu pieniÈdza elektronicznego – wykorzystywanych wb tradycyjny sposób, jak teĝ internetowo oraz telefonicznie.
Definicja instrumentu pïatniczego jest jednakĝe na tyle szeroka, ĝe wskazanÈ wb definicji procedurÚ moĝna by zidentyfikowaÊ wb kaĝdej metodzie
pïatnoĂci. W tym kierunku podÈĝyïo orzeczenie Europejskiego Trybunaïu
SprawiedliwoĂci zb9 kwietnia 2014 r., wbktórym sÈd ten uznaï, iĝ polecenie
przelewu zarówno wb formie papierowej, jak ib wb formie elektronicznej stanowi instrument pïatniczy12.
Elektroniczny portfel wbpoïÈczeniu zbinnÈ metodÈ pïatnoĂci moĝe stanowiÊ procedurÚ, która sïuĝy zainicjowaniu transakcji pïatniczej oraz uwierzytelnieniu. RozwiÈzania wbzakresie eWallet nie udostÚpnia jednakĝe wydawca
instrumentu pïatniczego, ale podmiot trzeci. Równieĝ sama usïuga eWallet
bez poïÈczenia zb metodÈ pïatnoĂci nie pozwala na wykonywanie transakcji
pïatniczych. StÈd teĝ usïugodawca elektronicznego portfela nie Ăwiadczy
usïugi pïatniczej wydawania instrumentów pïatniczych, nie jest wiÚc – co za
tym idzie – zobowiÈzany do posiadania licencji wydawcy. Pod wzglÚdem kwalifikacji usïug eWallet pod kÈtem ustawy obusïugach pïatniczych najwïaĂciwsze wydaje siÚ ich zaliczenie do usïug, obktórych mowa wbart.b6 pkt.b10buup
– usïugi Ăwiadczone przez dostawców usïug technicznych wspierajÈcych
Ăwiadczenie usïug pïatniczych, jeĝeli nie wchodzÈ oni wbposiadanie Ărodków
pieniÚĝnych bÚdÈcych przedmiotem transakcji pïatniczej, szczególnie usïugi
przetwarzania ibprzechowywania danych, usïugi powiernicze ibochrony prywatnoĂci, usïugi przekazywania pomiÚdzy pïatnikiem abodbiorcÈ informacji
ob transakcji pïatniczej, uwierzytelniania danych ib podmiotów, dostarczania
technologii informatycznych (IT) ib sieci komunikacyjnych, dostarczania
ib utrzymania terminali ib urzÈdzeñ wykorzystywanych do Ăwiadczenia usïug
pïatniczych. Usïugi te sÈ wyïÈczone zbzastosowania uup, co dotyczy zarówno
publicznoprawnych, jak ib prywatnoprawnych jej postanowieñ.
Kolejnym elementem wartym analizy jest relacja usïug portfela elektronicznego do pojÚcia rachunku pïatniczego. Rachunek pïatniczy jest to – zgodnie
zbdefinicjÈ – rachunek prowadzony dla jednego lub wiÚkszej liczby uĝytkowników, sïuĝÈcy do wykonywania transakcji pïatniczych (art. 2 pkt 25 uup).
IstotÈ rachunku pïatniczego jest, po pierwsze, moĝliwoĂÊ przechowywania na
Problemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 3 (54), t. 1, 2015

125

Michaï Grabowski

nim Ărodków, po drugie – moĝliwoĂÊ dokonywania transakcji pïatniczych przy
uĝyciu Ărodków znajdujÈcych siÚ bÈdě majÈcych siÚ znaleěÊ na tym rachunku.
Prowadzenie rachunków pïatniczych stanowi rodzaj usïug pïatniczych ib jako
takie naleĝy do dziaïalnoĂci regulowanej. Rachunki pïatnicze mogÈ prowadziÊ instytucje pïatnicze zb kapitaïem zaïoĝycielskim nie niĝszym niĝ 125 000
euro oraz instytucje pieniÈdza elektronicznego. Usïugi portfeli elektronicznym
mogÈ byÊ powiÈzane zbusïugami rachunków pïatniczych. BÚdzie to miaïo na
przykïad miejsce wb przypadku oferowania wraz zb portfelem elektronicznym
moĝliwoĂci dokonywania transakcji przy uĝyciu pieniÈdza elektronicznego
zgromadzonego na rachunku, tzw. pieniÈdza sieciowego. Podobnie powiÈzanie
to nastÈpi wbprzypadku zapisania wbportfelu debetowej karty pïatniczej sïuĝÈcej przy wykorzystaniu aplikacji portfela elektronicznego zapïacie zbrachunku
bankowego, do którego karta zostaïa wydana. JednoczeĂnie moĝliwa jest konstrukcja elektronicznego portfela, wbktórej dostawca tego portfela jednoczeĂnie
oferuje prowadzenie rachunków pïatniczych sïuĝÈcych do przechowywania
pieniÈdza bankowego czy teĝ pieniÈdza elektronicznego. W tym wypadku
dostawca elektronicznego portfela staje siÚ dostawcÈ usïug pïatniczych.

4. eWallet ab usïugi pïatnicze operatorów telefonii komórkowej
Kolejnego rozróĝnienia wymagajÈ usïugi eWallet od usïug pïatniczych,
które sÈ specyficzne dla MNO, abktóre sÈ niekiedy nazywane pïatnoĂciami
mobilnymi. Generalnie pojÚcie pïatnoĂci mobilnych jest uĝywane wb odniesieniu do róĝnych usïug MNO, obejmujÈcych róĝne kategorie.
Do pierwszej grupy naleĝÈ usïugi stanowiÈce odrÚbny rodzaj usïug pïatniczych, które ĂwiadczÈ MNO. SÈ one uregulowane wbart. 3 ust. 1 pktb7buup
jako wykonywanie transakcji pïatniczych, wb przypadku których zgoda pïatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy uĝyciu urzÈdzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, ab pïatnoĂÊ przekazywana
jest dostawcy usïug telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych,
dziaïajÈcemu jedynie jako poĂrednik pomiÚdzy uĝytkownikiem zlecajÈcym
transakcjÚ pïatniczÈ ab odbiorcÈ. A contrario wszelkie usïugi, które operator wykonuje wb imieniu wïasnym, za które uĝytkownik pïaci bezpoĂrednio
operatorowi, nie stanowiÈ usïug pïatniczych, co jest zgodne zb logikÈ uup.
Wbprojekcie drugiej dyrektywy obusïugach pïatniczych PSD2 (Payment Services Directive 2) (Komisja Europejska, 2014), która ma zastÈpiÊ dyrektywÚ
2007/64/WE obusïugach pïatniczych (PSD), ibktóra spowoduje koniecznoĂÊ
nowelizacji uup opartej na PSD, brak jest wyodrÚbnienia szczególnych usïug
pïatniczych MNO. W konsekwencji usïugi MNO oparte na poĂrednictwie
wb przypadku speïnienia ustawowych przesïanek bÚdÈ kwalifikowane do
pozostaïych typów usïug pïatniczych, jeĝeli nie bÚdÈ objÚte którÈĂ zbpozycji
umieszczonych wb katalogu wyïÈczeñ.
KolejnÈ grupÚ usïug MNO stanowiÈ usïugi, które sÈ wyïÈczone spod
zakresu obowiÈzywania uup na mocy art. 6 pkt. 12 uup. WyïÈczenie dotyczy
126

DOI 10.7172/1644-9584.54.8

Wybrane aspekty prawnej konstrukcji eWallet

transakcji pïatniczych przeprowadzanych przy uĝyciu jakichkolwiek urzÈdzeñ
telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, wb ramach których
nabywane towary lub usïugi dostarczane sÈ do urzÈdzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego ib majÈ byÊ wykorzystywane przy
pomocy takiego urzÈdzenia, jeĝeli dostawca usïug telekomunikacyjnych,
cyfrowych lub informatycznych Ăwiadczy równieĝ inne usïugi, zwïaszcza
dostarcza narzÚdzia dostÚpu, dystrybucji lub wyszukiwania.
Jak siÚ wydaje, wyïÈczenie to dotyczy takĝe sytuacji, gdy operator dostarczajÈcy narzÚdzia dostÚpu, dystrybucji lub wyszukiwania czy teĝ ĂwiadczÈcy
inne podobne usïugi dziaïa jako poĂrednik wb przyjmowaniu pïatnoĂci.
Warunkiem jest, ĝeby nabywane towary ib usïugi byïy dostarczane do urzÈdzenia ibmogïy byÊ wykorzystywane za pomocÈ takiego urzÈdzenia. Na takÈ
interpretacjÚ wskazuje inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej – projekt
dyrektywy PSD2. Przewiduje on ograniczenie wyïÈczenia spod zakresu PSD2
usïug pomocniczych wbstosunku do usïug ïÈcznoĂci elektronicznej, które sÈ
Ăwiadczone wbcelu zakupu treĂci cyfrowych. TreĂci cyfrowe to zbkolei towary
lub usïugi – dane wytwarzane ibdostarczane wbformie cyfrowej13. Dodatkowo
usïugi te zostaïy ograniczone kwotowo – wartoĂÊ pojedynczej transakcji nie
moĝe przekraczaÊ 50 euro, ïÈcznie zaĂ do 200 euro14 wb miesiÈcu fakturowania. Jako uzasadnienie projektodawca PSD2 wskazaï koniecznoĂÊ ograniczenia zakresu istniejÈcego wyïÈczenia oraz wprost zapisaï, iĝ wyïÈczenie
to ma mieÊ zastosowanie do udostÚpnienia treĂci cyfrowych dostarczanych
przez podmioty trzecie.
Do trzeciej grupy moĝna zaliczyÊ usïugi, wbktórych telefon jest wykorzystywany jako noĂnik informacji lub narzÚdzie dostÚpu. Przykïadem uĝywania
telefonu jako narzÚdzia dostÚpu jest korzystanie zblekkich stron bankowoĂci
elektronicznej lub teĝ proces zapïaty kartÈ pïatniczÈ wbwykorzystaniu metody
Telefon Order. Natomiast jako noĂnik informacji telefon komórkowy (karta
sim lub pamiÚÊ) moĝe sïuĝyÊ do zapisania takich danych, jak zintegrowana
zbkartÈ sim karta pïatnicza NFC czy chociaĝby pieniÈdz elektroniczny, dostarczanych przez podmioty trzecie, jak równieĝ danych uwierzytelniajÈcych. Do
tej grupy moĝna takĝe zaliczyÊ usïugi eWallet oferowane przez operatorów
telefonii komórkowej. Jak wspomniano, usïugi te nie stanowiÈ usïug pïatniczych, ab ich charakterowi najbardziej odpowiada kwalifikacja jako usïug
Ăwiadczonych przez dostawców technicznych, wspierajÈcych Ăwiadczenie
usïug pïatniczych, ob których mowa wb art. 6 pkt. 10 uup.

5. Podsumowanie
Od strony praktycznej, pomimo pewnego uproszczenia, najwïaĂciwsze jest
porównanie portfela elektronicznego do zwykïego portfela pozwalajÈcego
na przechowywanie rozmaitych przedmiotów umoĝliwiajÈcych dokonywanie
zapïaty. Jest to konstrukcja, która umoĝliwia korzystanie zbmetod pïatnoĂci
oferowanych przez róĝnych dostawców oraz zbfunkcji dodatkowych, takich jak
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zapisywanie kart lojalnoĂciowych, kuponów czy biletów. Od strony prawnej
umowa obusïugi portfela elektronicznego skïada siÚ zbkilku stosunków prawnych, regulowanych przez szereg przepisów prawa cywilnego, jak równieĝ
(wbczÚĂci pïatniczej) – administracyjnego. Do korzystania zbeWallet konieczne
jest zawarcie umowy licencyjnej dotyczÈcej korzystania zbokreĂlonego oprogramowania. Na podstawie umowy ob powierzenie przetwarzania danych
osobowych nastÚpuje przekazywanie przez uĝytkownika ibprzetwarzanie przez
dostawcÚ danych uĝytkownika. Dostawca Ăwiadczy swoje usïugi wb zakresie
wykorzystywania tych danych na podstawie umowy obĂwiadczenie usïug, do
której zastosowanie znajdujÈ przepisy kodeksu cywilnego ob zleceniu.
Samo wykonywanie przez uĝytkownika transakcji pïatniczych moĝliwe
jest natomiast dopiero po zawarciu umowy ob usïugi pïatnicze. Z administracyjnoprawnego punktu widzenia podmiot ĂwiadczÈcy usïugi pïatnicze
jest zobowiÈzany do posiadania zezwolenia na dziaïalnoĂÊ dostawcy usïug
pïatniczych.
Sama usïuga portfela elektronicznego, rozumianego jako oferowanie
przez dany podmiot dodawania do niego usïug innych dostawców, nie stanowi usïugi pïatniczej ibnie umoĝliwia dokonywania pïatnoĂci. Portfel elektroniczny wbrozumieniu wskazanym wbniniejszym artykule nie stanowi takĝe
pieniÈdza elektronicznego. Moĝe jednakĝe byÊ narzÚdziem pomocniczym do
dokonania pïatnoĂci pieniÈdzem elektronicznym. JednoczeĂnie trzeba zwróciÊ uwagÚ, ĝe wbpraktyce funkcjonujÈ portfele, które funkcjÚ pïatniczÈ majÈ
niejako preinstalowanÈ. Oznacza to poïÈczenie usïug eWallet zb usïugami
pïatniczymi, które wymagajÈ licencji. Sam eWallet nie jest instrumentem
pïatniczym, nie stanowi takĝe rachunku pïatniczego. Moĝe byÊ co prawda
poïÈczony zbprocedurami przewidzianymi przez wydawcÚ instrumentu pïatniczego, sïuĝyÊ do dokonywania pïatnoĂci czy teĝ przechowywania Ărodków
ibwykonywania nimi transakcji pïatniczych, jednakĝe jest dostarczany przez
dostawcÚ (jeĝeli nie Ăwiadczy on jednoczeĂnie usïug pïatniczych) niebÚdÈcego
zbzaïoĝenia wydawcÈ, ale podmiotem trzecim. W przypadku, kiedy wydawcÈ
ib dostawcÈ eWallet sÈ te same podmioty, ab dodatkowo eWallet moĝe byÊ
wykorzystywany do pïatnoĂci oferowanych przez tego samego dostawcÚ,
róĝnice pomiÚdzy usïugÈ zewnÚtrznÈ ab wydaniem instrumentu pïatniczego
zacierajÈ siÚ. Równieĝ portfele elektroniczne oferowane przez operatorów
telefonii komórkowej nie stanowiÈ usïug pïatniczych tych operatorów. Nie
naleĝÈ one do szczególnego rodzaju usïug pïatniczych operatorów wbpostaci
transakcji pïatniczych, wb przypadku których zgoda pïatnika na wykonanie
transakcji udzielana jest przy uĝyciu urzÈdzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, ab pïatnoĂÊ przekazywana jest dostawcy usïug
telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, dziaïajÈcemu jedynie jako poĂrednik pomiÚdzy uĝytkownikiem zlecajÈcym transakcjÚ pïatniczÈ ab odbiorcÈ. Usïugi eWallet wb odniesieniu do usïug pïatniczych moĝna
zakwalifikowaÊ jako usïugi dostawców usïug technicznych, wspierajÈcych
Ăwiadczenie usïug pïatniczych, jeĝeli nie wchodzÈ oni wbposiadanie Ărodków
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pieniÚĝnych bÚdÈcych przedmiotem transakcji pïatniczych, abwiÚc wyïÈczonych zb zakresu obowiÈzywania ustawy ob usïugach pïatniczych.
Usïugi eWallet obejmujÈ coraz to wiÚcej moĝliwoĂci zastosowania. TakÈ
moĝliwoĂciÈ jest na przykïad ich uĝywanie do „przechowywania” kryptowalut,
które obecnie nie sÈ uregulowane prawnie ib które nie stanowiÈ Ărodków
pieniÚĝnych. Zasadnicza konstrukcja eWallet pozostaje jednak niezmienna
wbsensie praktycznym – usïugi te stanowiÈ narzÚdzie do korzystania zbinnych
usïug, wĂród których mogÈ byÊ usïugi pïatnicze.

Przypisy
1

NFC (Near Field Communication) – standard przesyïania danych. Mobilne portfele mogÈ równieĝ wykorzystywaÊ inne rodzaje komunikacji, takie jak procedury
elektroniczne wykorzystujÈce PIN oraz numer telefonu, rozpoznawanie gïosowe czy
skanowanie kodów QR.

2

Na przykïad Alior Bank, eurobank, mBank, Raiffeisen Polbank, Noble Bank.

3

Na dzieñ 11.02.2015 r. usïuga dostÚpna wyïÈcznie dla osób majÈcych miejsce zamieszkania wb USA.

4

Peïna gama usïug jest dostÚpna wbUSA, zob. szerzej w: https://www.google.com/wallet
(2.07.2015).

5

Usïuga polegajÈca na umoĝliwieniu przez jednego usïugodawcÚ korzystania zb wielu
sposobów przyjmowania pïatnoĂci, np. przelew bankowy, tzw. szybki przelew bankowy,
pïatnoĂÊ kartÈ pïatniczÈ, pïatnoĂÊ za pomocÈ SMS premium, pïatnoĂci kuponami
internetowymi (szerzej w: Grabowski, 2013, s. 215).

6

Zob. wb tym zakresie np. funkcjonalnoĂci MeaWallet (MeaWallet, 2014).

7

Zasadniczo schematy wykorzystujÈce punkty lojalnoĂciowe znajdujÈ siÚ poza regulacjÈ obejmujÈcÈ usïugi pïatnicze, jako umoĝliwiajÈce korzystanie zb instrumentów
wbramach tzw. ograniczonej sieci. Zob. art. 6 pkt. 11 ustawy zbdnia 19 sierpnia 2011
r. ob usïugach pïatniczych (Dz.U. zb 2014 r. poz. 873).

8

Kategorie dostawców wymienione sÈ wb art. 4 ust. 2 ustawy ob usïugach pïatniczych.

9

Ustawa zbdnia 12 wrzeĂnia 2002 r. obelektronicznych instrumentach pïatniczych (Dz.U.
Nr 169, poz. 1385), uchylona caïkowicie 6.10.2013 r. na mocy ustawy obzmianie ustawy
ob usïugach pïatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. zb 2013 r. poz. 1036).

10

Art. 4 pkt. 19 PSD: „autoryzacja oznacza procedurÚ pozwalajÈcÈ dostawcy usïug pïatniczych na sprawdzenie wykorzystania konkretnego instrumentu pïatniczego, wb tym
jego indywidualnych zabezpieczeñ”.

11

Zasadniczo za transakcje dokonane wbsposób nieuprawniony bez jego winy umyĂlnej
lub raĝÈcego niedbalstwa uĝytkownik ponosi ryzyko do kwoty 150 euro.

12

Wyrok ETS C-616/11, T-Moblie GmbH v. Verein für Konsumenteninformation.
Pozyskano z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd8e07dc5ef3b5448e89a9fd55a41a84c0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPb3n0?text=&docid=153052&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=363996 (16.02.2015).

13

Definicja treĂci cyfrowych wbart. 2 pkt. 11 dyrektywy 2011/83/UE zbdnia 25 paědziernika 2011 r. (Dz.Urz. UE L 304/64 zb 22.11.2011).

14

Kwoty wysokoĂci proponowanej przez KomisjÚ ib RadÚ wb projekcie PSD2 na dzieñ
22.04.2015.
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