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Pan Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na Pana wystąpienie (pismo z dnia 6 lipca br., znak: V.7106.178.2014.EG)
dotyczące prac nad stworzeniem odpowiedniej regulacji prawnej dedykowanej działalności
kantorów internetowych z uwzględnieniem informacji na temat aktualnego stanu prac
legislacyjnych w tym zakresie, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Ministerstwo Finansów niezmiennie potwierdza potrzebę uregulowania działalności tzw.
kantorów internetowych. Nie podlega dyskusji fakt, iż rynek wymiany walut ma być
obsługiwany przez podmioty regulowane. Nie powinny na nim działać podmioty świadczące
usługę wymiany walut bez nadzoru.
W Ministerstwie Finansów od dłuższego czasu prowadzone są prace nad opracowaniem
projektu ustawy zmieniającego ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, którego celem
będzie m. in. uregulowanie działalności tzw. „kantorów internetowych” i szersza ochrona
klientów korzystających z usług tych podmiotów.
W szczególności w ramach prowadzonych działań, mających zapewnić szerszą ochronę
klientów korzystających z usług tych podmiotów, podejmowane były prace legislacyjne dla
opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (dalej
„UPD”). Ostatnio prace takie prowadzono w ramach projektu ustawy, wpisanego do
poprzedniego wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów poprzedniej kadencji (nr archiwalny
– UD237). W ramach tego projektu ustawy planowane było uregulowanie działalności
kantorów internetowych oraz określenie organu nadzorującego. Mimo podjętych starań nie
udało się jednak „przepisać” projektu do wykazu prac legislacyjnych RM obecnej kadencji.
Kontynuujemy działania nad opracowaniem nowej wersji projektu ustawy zmieniającej UPD.
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Głównym jej celem jest uregulowanie działalności tzw. kantorów internetowych i szersza
ochrona klientów korzystających z usług tych podmiotów.
W II połowie ub. r. podjęto próby uzgodnienia z UKNF opracowanej w MF wersji projektu
ustawy ws. kantorów internetowych. W związku z zasadniczymi rozbieżnościami co do
kluczowych rozwiązań w tym zakresie w tym organu, który miałby sprawować nadzór nad
takimi kantorami, prace nad ww. projektem uległy czasowemu spowolnieniu. Równocześnie
MF zwrócił się do placówek RP w Państwach Członkowskich UE z prośbą o przekazanie
aktualnych informacji i obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących rozwiązań
legislacyjnych w zakresie kantorów internetowych. MF sformułowało konkretnie
zaadresowane kwestie prawne i instytucjonalne w tym zakresie. Obecnie finalizowana jest
analiza odpowiedzi w celu opracowania optymalnych i poprawnych systemowo propozycji
uregulowania działalności tzw. kantorów internetowych.
Ministerstwo Finansów planuje finalizacje prac w tym przedmiocie na etapie parlamentarnym
w lipcu 2023 roku.
Z wyrazami szacunku
Minister Finansów
Magdalena Rzeczkowska
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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