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P³atnoœci bezgotówkowe w Polsce: prawo i technologia,
Wroc³aw 29-30.09.2009 r.

W dniach od 29 do 30 wrzeœnia 2009 r. w audytorium D2 im. prof.
Witolda Œwidy w bud. D Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wroc³awskiego odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
P³atnoœci bezgotówkowe w Polsce: prawo i technologia organizowana
wspólnie przez Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wroc³awskiego – Centrum Badañ Problemów Prawnych i Ekonomicz-
nych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) oraz firmê VISA Europe.

Dwudniowa konferencja stanowi³a dope³nienie dzia³añ podejmowa-
nych w ramach wspó³pracy Ministerstwa Sprawiedliwoœci i Prokuratury
Krajowej z Ambasad¹ Brytyjsk¹ i organizacj¹ Visa Europe. Honorowym
patronatem konferencjê obj¹³ Wiceminister Sprawiedliwoœci Krzysztof
Kwiatkowski.

Program konferencji obejmowa³ szeroko rozumiane aspekty prawne
i technologiczne dokonywania p³atnoœci za pomoc¹ kart elektronicznych,
w szczególnoœci charakter prawny elektronicznych kart p³atniczych i do-
konywanych za ich pomoc¹ transakcji, kolizyjnoprawne zagadnienia
pos³ugiwania siê kartami elektronicznymi, a tak¿e ramy prawne funkcjo-
nowania rynku us³ug elektronicznych. Tematyka konferencji ogniskowa³a
siê równie¿ wokó³ kwestii zwi¹zanych ze zwalczaniem przestêpczoœci
towarzysz¹cej upowszechnianiu siê p³atnoœci bezgotówkowych. Zapre-
zentowano nadto dzia³alnoœæ firmy Visa w Polsce i Europie. Prezentacje
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zosta³y przedstawione przez przedstawicieli nauki i praktyki z Polski,
Wielkiej Brytanii, USA, Holandii, Belgii i Ukrainy w jêzykach angielskim
i polskim, z zapewnieniem t³umaczenia symultanicznego.

Konferencja adresowana by³a do wszystkich osób, które interesuj¹ siê
prawnymi aspektami p³atnoœci elektronicznych, w szczególnoœci do
przedstawicieli œrodowisk prawniczych – sêdziów, prokuratorów, nota-
riuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników Komisji Nadzoru
Finansowego, nauczycieli akademickich, aplikantów, studentów, jak równie¿
do osób pracuj¹cych w sektorze bankowym.

Na pocz¹tku konferencji zapowiedziano rozszerzenie wspó³pracy
pomiêdzy Uniwersytetem Wroc³awskim a organizacj¹ Visa Europe, w ra-
mach której zostanie stworzony program akademicki dla pracowników
wymiaru sprawiedliwoœci dotycz¹cy ró¿nych aspektów zwi¹zanych z coraz
bardziej powszechnym u¿ywaniem kart p³atniczych.

Otwieraj¹c konferencjê, Wiceminister Sprawiedliwoœci Krzysztof Kwiat-
kowski stwierdzi³, ¿e z zadowoleniem wita uczestników konferencji, która
po³¹czy³a przedstawicieli trzech œwiatów – sektora bankowego zwi¹zanego
z kartami p³atniczymi, œrodowisk akademickich oraz praktyków wymiaru
sprawiedliwoœci. Doda³, ¿e wspó³praca z organizacj¹ Visa Europe stanowi
dobry przyk³ad wspó³dzia³ania organów pañstwowych i partnerów z sek-
tora prywatnego oraz ¿e ma nadziejê na rozwijanie tej wspó³pracy.

Kevin Smith, Senior Vice President Visa Europe, Pion Zarz¹dzania
Ryzykiem Visa Europe (Risk Management Division) stwierdzi³ w imieniu
firmy Visa Europe, ¿e cieszy siê, i¿ móg³ zapewniæ obecnoœæ na kon-
ferencji specjalistów Visa Europe oraz prelegentów reprezentuj¹cych
zagraniczne i miêdzynarodowe organizacje, zajmuj¹cych siê ró¿nymi
aspektami bezpieczeñstwa kart i przeciwdzia³ania nadu¿yciom zwi¹zanym
z ich upowszechnianiem.

Prof. dr hab. Jacek Go³aczyñski, kieruj¹cy Centrum Badañ Problemów
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, wyrazi³ satysfak-
cjê z tego, ¿e Uniwersytet Wroc³awski wspólnie z Visa Europe stworzy
program akademicki zwi¹zany z rosn¹c¹ rol¹ bezgotówkowych form
p³atnoœci, w którym bêdzie wykorzystywana wiedza, kontakty oraz wy-
pracowane przez Visa Europe podstawy metodologiczne kszta³cenia.

Pierwszego dnia konferencji wyg³osili referaty po³¹czone z prezenta-
cjami multimedialnymi: dr Wojciech Dubis (Uniwersytet Wroc³awski, CBKE,
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radca prawny), Jacek Krawczyñski (Vice President A.T. Kearney),
Ma³gorzata O‘Shaughnessy (Senior Vice President, Visa Europe), dr Andrzej
Michór (Uniwersytet Opolski, SSR), dr Edyta Rutkowska-Tomaszewska
(Uniwersytet Wroc³awski), Monika Chlebowska van Loon (EU Relation/
Legal Advisor, Legal Department, Visa Europe), Agnieszka Cenzartowicz
(Adjunct Professor, Chicago-Kent-College of Law), Agata Majchrowska
(Uniwersytet Wroc³awski, CBKE, apl. adw.), dr Witold Srokosz (Uniwer-
sytet Wroc³awski), prof. zw. dr hab. Jacek Go³aczyñski (Uniwersytet
Wroc³awski, CBKE, Wiceprezes S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu).

Dr Wojciech Dubis w referacie Charakter prawny karty chipowej
zwróci³ uwagê na funkcje karty mikroprocesorowej w walce ze skim-
mingiem, jak równie¿ na jej zalety wynikaj¹ce z mo¿liwoœci zastosowania
nie tylko do p³atnoœci (m.in. jako bilet, klucz elektroniczny, dokument
to¿samoœci, urz¹dzenie autoryzacyjne). Wskaza³ na rodzaje kart chipo-
wych (karty wymagaj¹ce kontaktu mechanicznego z terminalem – con-
tact – based cards oraz karty bezstykowe – contact less – based cards).
Omówi³ nadto standardy zabezpieczeñ oraz transakcji.

Jacek Krawczyñski w prezentacji Ekonomia „szarej strefy” w Polsce
zwróci³ uwagê na to, jak systemy p³atnicze mog¹ pomóc w zwalczaniu
szarej strefy. Przedstawi³ wyniki badañ wielkoœci i struktury szarej strefy
w Europie z odniesieniem do g³ównych sektorów, czynników rozwoju
i charakterystyki poszczególnych rynków, jak te¿ analizê rynków piêciu
pañstw, w tym Polski, wed³ug sektorów szarej strefy. Omówi³ wp³yw
i skutecznoœæ inicjatyw w³adz w walce z szar¹ stref¹, jak równie¿ przed-
stawi³ potencja³ elektronicznych systemów p³atniczych w walce z t¹ stref¹
w gospodarce.

Ma³gorzata O‘Shaughnessy omówi³a rolê Visa Europe w tworzeniu
spo³eczeñstwa bezgotówkowego w Polsce. Wyjaœni³a zasady funkcjono-
wania globalnego systemu p³atniczego oraz miejsce i zasady dzia³ania
w tym systemie firmy Visa Europe oraz cele jej dzia³ania. Przedstawi³a
nadto strukturê Visa Polska, zasady dzia³ania tej organizacji, jak równie¿
inicjatywy podejmowane na rynku krajowym. Przybli¿y³a nadto zasady
dzia³ania nowej karty zbli¿eniowej Visa payWave.

Dr Andrzej Michór przedstawi³ referat na temat Komisja Nadzoru
Finansowego jako gwarant stabilnoœci rynku finansowego w Polsce,
w którym wskaza³ na rolê KNF w zapewnieniu bezpieczeñstwa na rynku
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finansowym, w tym w zakresie p³atnoœci elektronicznych. Zwróci³ uwagê
na wieloœæ prawnych form oraz struktur, w jakich dzia³aj¹ organy nadzoru
na œwiecie. Odniós³ siê do kompetencji KNF o charakterze administra-
cyjnoprawnym, jak te¿ do jej uprawnieñ do wystêpowania w postêpo-
waniach cywilnych i karnych.

Dr Edyta Rutkowska-Tomaszewska omówi³a obowi¹zki informacyjne
dostawców us³ug p³atniczych wobec u¿ytkowników na podstawie
Dyrektywy 2007/64/WE w sprawie us³ug p³atniczych w ramach rynku
wewnêtrznego, przedstawiaj¹c jej kluczowe rozwi¹zania oraz odnosz¹c
siê do skutków prawnych naruszenia jej regulacji.

Monika Chlebowska van Loon wyg³osi³a wyst¹pienie na temat Kon-
cepcja zgody w transakcjach kartowych. Skutki prawne, przedstawiaj¹c
mechanizm i skutki prawne transakcji kartowej.

Agnieszka Cenzartowicz w prezentacji The Credit Card Accountability,
Responsibility and Disclosure (CARD) Act of 2009 – nowe ograniczenia?
odnios³a siê do nowych zasad emitowania kart p³atniczych w USA,
wskazuj¹c na dotychczasowe zagro¿enia zwi¹zane z transakcjami kar-
towymi, w tym nadmierne zad³u¿anie m³odych osób, oraz przedstawiaj¹c
w³asn¹ ocenê CARD.

Agata Majchrowska rozwa¿a³a kwestie zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹
odszkodowawcz¹ z tytu³u œwiadczenia us³ug elektronicznych z u¿yciem
elektronicznych instrumentów p³atniczych. Wskaza³a na sposoby zap³aty
za us³ugi œwiadczone drog¹ elektroniczn¹. Omówi³a tak¿e potencjalne
Ÿród³a odpowiedzialnoœci oraz zwróci³a uwagê na ograniczenia w swo-
bodzie kontraktowania. Odnios³a siê do regulacji wspólnotowych.

Dr Witold Srokosz w prezentacji Zakres stosowania dyrektywy o us³u-
gach p³atniczych (Payment Service Directive) przedstawi³ regulacjê dy-
rektywy 2007/64/EC. Wskaza³ na proces wykonywania p³atnoœci w ujê-
ciu przedmiotowym i dynamicznym. Odniós³ siê tak¿e do zakresu
terytorialnego i walutowego dyrektywy oraz do wy³¹czeñ z zakresu jej
obowi¹zywania.

Prof. Jacek Go³aczyñski przedstawi³ referat na temat Prawo w³aœciwe
w przypadkach p³atnoœci elektronicznych z u¿yciem kart p³atniczych. Omówi³
regulacje dotycz¹ce p³atnoœci elektronicznych z u¿yciem kart p³atniczych,
odnosz¹c siê m.in. do Konwencji Rzymskiej z 1980 r. oraz wskazuj¹c
na jej stosunek do innych aktów prawnych, w tym dyrektywy 2007/64/
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WE. Rozwa¿y³ tak¿e charakter prawny umowy zwi¹zanej z u¿yciem karty
p³atniczej stosownie do regulacji Konwencji.

Drugiego dnia konferencji referaty przedstawili: Kevin Smith (Senior
Vice President, Risk Management Division, Visa Europe), David Levy
(Assistant Director – Fraud Prosecution Service UK Crown Prosecution
Service), Mario Theophanous (Principle Officer, e-Crime, Serious Orga-
nized Crime Agency), Igor Solodovnik, (Adjunct Professor, Chicago-Kent
College of Law), Magdalena Wasylkowska (Uniwersytet Wroc³awski,
CBKE, radca prawny), Piet Lakeman (Senior Manager, Risk Management
Department Visa Europe), John V. Bienkowski (FBI, USA).

Kevin Smith przedstawi³ referat na temat Trendy w dokonywaniu oszustw
i dzia³ania prewencyjne. Omówi³ rozwój oszustw przy u¿yciu kart ban-
kowych od lat 80-tych XX wieku do chwili obecnej, wskazuj¹c na zmiany
tak co do sposobu dokonywania przestêpstw, jak i co do ich zwalczania.
Zwróci³ uwagê na regionaln¹ specyfikê w deliktach na kartach p³atniczych,
jak te¿ na icsh apekty transgraniczne, m.in. podnosz¹c, ¿e 55% oszustw
bankomatowych dokonano poza regionem wystawienia karty.

David Levy w prezentacji Zjawisko miêdzynarodowych oszustw w XXI
wieku – nowe wyzwania omówi³ zasady dzia³ania i cele Fraud Prosecution
Division (FPD) UK Crown Prosecution Service, w tym odniós³ siê do
jego roli w œledztwach. Wskaza³ na dzia³ania podejmowane przez FPD
maj¹ce na celu rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej miêdzy organami
œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci.

Mario Theophanous omówi³ kwestie zwi¹zane z przestêpczoœci¹ high
tech, odnosz¹c siê m.in. do swoich doœwiadczeñ w pracy w Serious
Organized Crime Agency.

Igor Solodovnik przedstawi³ zagadnienia zwi¹zane z p³atnoœciami kartami
na Ukrainie z perspektywy regulacji prawnych, praktyki, perspektyw oraz
wyzwañ dla „spo³eczeñstwa bezgotówkowego”. Zwróci³ uwagê na za-
gro¿enia zwi¹zane z dzia³aniem instytucji finansowych, które wystêpo-
wa³y na Ukrainie od lat 90-tych XX wieku do chwili obecnej. Rozwa¿y³
m.in. sposoby rozwi¹zania problemów u¿ytkowników kart zwi¹zanych
z ich nieautoryzowanym u¿yciem.

Przedmiotem wyst¹pienia Magdaleny Wasylkowskiej by³o dokonywa-
nie transakcji bezgotówkowych w Internecie. Wskaza³a ona na cechy
pieni¹dza elektronicznego, jak równie¿ omówi³a regulacjê transakcji bez-
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gotówkowych w unormowaniach wspólnotowych oraz przepisach pra-
wa krajowego. Przedstawi³a mechanizmy dokonywania transakcji w In-
ternecie, w tym schemat PayPal, kart Octopus i Oystern, system „Click
& Buy” oraz „E-coin”.

Piet Lakeman omówi³ kwestie weryfikacji to¿samoœci w œwiecie fi-
nansów, w tym zwróci³ uwagê na zwi¹zane z tym zagadnieniem problemy
i zagro¿enia. Wyst¹pienie z racji zawodowych doœwiadczeñ Prelegenta
(Senior Manager, Risk Management Department Visa Europe) pe³ne by³o
odniesieñ do praktyki, co stawi³o jego szczególn¹ wartoœæ dla uczestni-
ków konferencji.

John V. Bienkowski przedstawi³ zagadnienia oszustw kartowych i prze-
stêpców „w bia³ych ko³nierzykach” z perspektywy FBI. Przywo³a³ przy-
padki przestêpstw na kartach w USA oraz w Polsce, w których dosz³o
do wspó³pracy amerykañskich i polskich organów œcigania, jak równie¿
omówi³ zasady, na których mo¿na uzyskaæ pomoc FBI w prowadzonych
postêpowaniach przygotowawczych.

W toku obrad drugiego dnia konferencji prof. Jacek Go³aczyñski
(Uniwersytet Wroc³awski, CBKE) oraz dr David O’Reilly (University College
Dublin) og³osili wspó³pracê miêdzy Uniwersytetem Wroc³awskim, Uni-
versity College Dublin oraz Visa Europe.

Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem tak ze strony spo-
³ecznoœci akademickiej, jak i przedstawicieli praktyki. Przyczyni³a siê do
tego zarówno jej tematyka, atrakcyjna forma prezentacji multimedialnych,
jak i trudna do przecenienia mo¿liwoœæ zapoznania siê z najnowszymi
œwiatowymi trendami w p³atnoœciach elektronicznych.

To udane i wartoœciowe spotkanie teoretyków i praktyków sta³o siê
doskona³ym forum wymiany pogl¹dów i prezentacji istotnych zagadnieñ
zwi¹zanych z p³atnoœciami bezgotówkowymi oraz uzyskania wiedzy
„z pierwszej rêki” – od praktyków na co dzieñ zajmuj¹cych siê w Visa
Europe zwalczaniem przestêpczoœci zwi¹zanej z kartami p³atniczymi oraz
przedstawicieli amerykañskich organów œcigania. Nie mo¿na nie wspo-
mnieæ o nawi¹zaniu cennych kontraktów miêdzynarodowych mog¹cych
przyczyniæ siê do efektywnego zwalczania przestêpczoœci na rynku
instrumentów elektronicznych.

Dr Andrzej Michór
Uniwersytet Opolski


