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Druga Dyrektywa ws. Usług Płatniczych (dalej: PSD2) i związane z nią regulacyjne standardy 

techniczne (dalej: RTS), których projekt został opublikowany przez Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego (EBA), stanowią rewolucję dla rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej. 

Należy w szczególności zwrócić uwagę na zupełnie nowy rodzaj usług płatniczych, który teraz 

dopiero znajduje usankcjonowanie w prawie unijnym, tj. usługi oparte o dostęp stron trzecich 

do rachunków płatniczych. Ich działanie polega na tym, że klient – zamiast logować się 

bezpośrednio do swojej bankowości elektronicznej – loguje się do zewnętrznego dostawcy 

usług płatniczych (strony trzeciej), który w jego imieniu loguje się do jego dostawcy 

prowadzącego rachunek (np. banku) i wykonuję w jego imieniu operacje niezbędne do 

zrealizowania usługi, takiej jak np. zainicjowanie płatności czy pobranie i zagregowanie danych 

z rachunku bankowego w celu ułatwienia użytkownikowi zarządzania budżetem domowym. 

Sam fakt umożliwienia świadczenia takich usług w ramach regulacji prawnych jest oczywiście 

pozytywny, tym niemniej należy zwrócić uwagę na szereg zagrożeń w tym zakresie, 

związanych przede wszystkim z potencjalnym udostępnianiem stronom trzecim danych 

uwierzytelniających do rachunku bankowego – zgodnie z projektem RTS podejście takie 

jest dopuszczalne. Zagrożenie to występuje w sytuacji, gdy podejście do świadczenia 

przedmiotowych usług opierałoby się o bezpośrednie przekazywanie przez klientów ich danych 

dostępowych do rachunków płatniczego stronom trzecim, które z kolei „przepisując” te dane 

logowałyby się w imieniu klientów do ich bankowości elektronicznej. W takim przypadku: 

 Strona trzecia nie miałaby technicznej możliwości przekazania dostawcy 

prowadzącemu rachunek (bankowi) informacji o swojej własnej tożsamości oraz o tym, 

że komunikuje się on właśnie ze stroną trzecią, a nie z klientem, a zatem dostawca 

prowadzący rachunek nie mógłby zablokować dostępu do wrażliwych danych 

płatniczych klienta (co również jest wymagane w projekcie RTS), 

 Ponieważ dostawca prowadzący rachunek komunikowałby się jedynie ze stroną trzecią, 

nie miałby on dostępu do danych specyficznych dla urządzenia klienta, które są w 

istotnym stopniu wykorzystywane w ramach systemów zabezpieczających klientów i 

ich środki finansowe przed nadużyciami, 



 Nastąpiłoby drastyczne ograniczenie skuteczności podstawowej zasady bezpieczeństwa 

wpajanej od wielu lat klientom m.in. w Polsce (zarówno przez dostawców usług 

płatniczych, jak i organy nadzoru), mówiącej o tym, że należy dbać o poufność swoich 

danych logowania do bankowości elektronicznej i – w szczególności – nikomu ich nie 

udostępniać; należy tu zwrócić uwagę, że to właśnie użytkownik końcowy jest 

zazwyczaj najsłabszym ogniwem łańcucha zabezpieczeń, 

 W przypadku zaawansowanych metod uwierzytelniania klientów (np. biometrii), 

technicznie byłoby bardzo trudne – o ile nie niemożliwe – umożliwienie bezpiecznego 

uwierzytelnienia klienta za pośrednictwem strony trzeciej, co stanowiłoby istotny 

czynnik ograniczający możliwość korzystania z usług stron trzecich, 

 Niechęć części klientów do przekazywania ich poufnych danych logowania nieznanym 

im bliżej podmiotom (stronom trzecim) ograniczałaby możliwość wejścia na ten rynek 

nowym firmom, 

 A przede wszystkim, nie występowałaby w praktyce techniczna możliwość 

skutecznego zabezpieczenia przed sytuacją, w której np. osoba mająca dostęp do 

infrastruktury teleinformatycznej strony trzeciej lub twórca wykorzystywanego 

przez nią oprogramowania wszedłby w posiadanie danych uwierzytelniających 

klienta i wykorzystał je w celu popełnienia nadużycia, potencjalnie na szeroką 

skalę, co powodowałoby istotne ryzyko systemowe. 

Rozwiązaniem powyższych problemów – przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji jednego z 

celów PSD2, czyli wsparcia rozwoju nowoczesnych usług płatniczych – jest przyjęcie 

podejścia, w którym po uruchomieniu przez klienta danej usługi strony trzeciej, będzie on 

przekierowywany do swojego dostawcy prowadzącego rachunek (np. na jego stronę 

internetową lub do aplikacji) w celu uwierzytelnienia, a następnie dostawca ten przekaże stronie 

trzeciej odpowiedni zakres danych wymaganych do realizacji danej usługi. Takie rozwiązanie 

jest o wiele bezpieczniejsze, a jednocześnie pozwoli na zapewnienie możliwości rozwoju 

rynku innowacyjnych usług płatniczych. Jednocześnie w sytuacji, w której techniczne 

aspekty komunikacji pomiędzy dostawcami prowadzącymi rachunki a stronami trzecimi 

realizowane będą zgodnie z powszechnie obowiązującym standardem, koszt rozpoczęcia 

świadczenia takich usług przez strony trzecie będzie znacząco ograniczony, co dodatkowo 

przyczyni się do rozwoju innowacyjności. Taki standard opracowywany jest obecnie przy 

Związku Banków Polskich (z udziałem zarówno banków, jak i innych dostawców usług 

płatniczych). 

Na koniec należy zauważyć, że podnoszony niekiedy argument mówiący o konieczności 

zapewnienia zasad uczciwej konkurencji dla istniejących stron trzecich, które od kilku lat 

świadczą usługi wchodząc w posiadanie danych uwierzytelniających do bankowości 

elektronicznej (czyli zgodnie z pierwszym z omówionych powyżej podejść), wydaje się być nie 

w pełni zasadny biorąc pod uwagę fakt, że korzystanie z takich usług w świetle dotychczasowej 

Dyrektywy ws. Usług Płatniczych (PSD1) powodowało łamanie przez klientów reguły 

ustanowionej w jej art. 56(2): „użytkownik usług płatniczych podejmuje w szczególności, 

z chwilą otrzymania instrumentu płatniczego, wszelkie stosowne kroki w celu zapobieżenia 

naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu”. 
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