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Nr RUP: MIP31/2019

Warszawa, 17 lutego 2020 r.

Zaświadczenie
o wpisie małej instytucji płatniczej
do Rejestru Usług Płatniczych

Na podstawie art. 117k ust. 3 w związku z art. 117g ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego
(dalej: KNF) zaświadcza, że rejestr, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o usługach
płatniczych (dalej: Rejestr Usług Płatniczych) zawiera pod Nr RUP: MIP31/2019 następujący
wpis:
1. Nazwa (firma):
Systemy Płatnicze Robert Paszkowski
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
1182105129
3. Siedziba:
Warszawa
4. Adres siedziby:
ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
5. Adres głównego miejsca wykonywania działalności:
ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
6. Świadczone usługi płatnicze:
1) usługa przyjmowania wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku
płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy o usługach płatniczych)
2) usługa wykonywania transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na
rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
a) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (art. 3 ust. 1 pkt 2
lit. b ustawy o usługach płatniczych)
b) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2
lit. c ustawy o usługach płatniczych)

3) usługa wydawania instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach
płatniczych)
4) usługa umożliwiania akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania
transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez
akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze
autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności
zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi
należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu
i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy
o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach
płatniczych)
5) usługa przekazu pieniężnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o usługach płatniczych)
7. Lista agentów:
Brak
8. Lista oddziałów:
Brak
POUCZENIE
Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych mała instytucja
płatnicza ma obowiązek zapewnienia zgodności danych wpisanych do Rejestru Usług
Płatniczych ze stanem faktycznym. Podmioty te są obowiązane poinformować KNF o każdej
zmianie danych objętych wpisem do Rejestru Usług Płatniczych, nie później niż w terminie
14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, składając stosowny wniosek. W przypadku
naruszenia tego obowiązku KNF może nałożyć na taki podmiot karę pieniężną w wysokości
nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100.000 zł;
przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 116 ustawy o usługach płatniczych stosuje się
odpowiednio.
Lilla Szkop
Z-ca Dyrektora Departamentu
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
i Instytucji Płatniczych
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:
1. RPDP Robert Paszkowski
2. a/a
Nie pobrano opłaty skarbowej za zmianę wpisu do Rejestru Usług Płatniczych, gdyż nie dotyczy ona żadnej ze zmian wymienionych
w cz. I ust. 37 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
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