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ISSN 0239–7013

cena 2 z³ 72 gr

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140,
poz. 939) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y nr 37/98 Zarz¹du Narodowego
Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wpro-
wadzenia �Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i operacji
czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y
walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Naro-
dowym Banku Polskim� (Dz. Urz. NBP Nr 29, poz. 66)
w § 6 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie: 

�1. Dyspozycje z³o¿one na podstawie przepisów dewizo-
wych, opiewaj¹ce na kwoty przekraczaj¹ce równowarto�æ
EUR 20.000, � powinny byæ sk³adane wraz z dokumentem
okre�laj¹cym rodzaj, wysoko�æ i termin zobowi¹zania
pieniê¿nego wobec osoby zagranicznej, np. umow¹ sprze-
da¿y, faktur¹ pro forma, pozwoleniem przywozu, wezwa-
niem do zap³aty. 

2. Dyspozycje opiewaj¹ce na kwoty do równowarto�ci
EUR 20.000, � w³¹cznie mog¹ byæ przyjête bez przedk³ada-
nia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jednak w szcze-
gólnych przypadkach np. w razie podejrzenia o b³êdnie wy-
pe³nion¹ dyspozycjê przy braku do�wiadczenia zlecenio-
dawcy w realizacji operacji zagranicznych, oddzia³ mo¿e ¿¹-
daæ przedstawienia dokumentów. �, 

2) po ust. 2 dodaje siê nowy ust. 3 w brzmieniu: 

�3. Podstaw¹ wykonania dyspozycji, o której mowa w ust. 1,
s¹ orygina³y dokumentów, a w przypadku zezwolenia dewi-
zowego � orygina³ tego zezwolenia. Mo¿liwe jest z³o¿enie
w oddziale fotokopii dokumentów wskazanych powy¿ej pod
warunkiem przedstawienia orygina³ów dokumentów do wgl¹-
du. W tej sytuacji fotokopie opatruje siê pieczêci¹ �Za zgod-
no�æ z orygina³em� i podpisem upowa¿nionego pracownika.�

3) dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza siê jako ust. 4 i 5. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 12 stycznia 1999 r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego: 

w z. J. Stopyra
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2
OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie wykazu banków upowa¿nionych do dokonywania czynno�ci okre�lonych w art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 grudnia 1994 r. � Prawo dewizowe

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz.
641, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 71, poz. 449) og³asza siê wed³ug stanu na dzieñ 9 grudnia 1998 r. wykaz

banków upowa¿nionych do wykonywania czynno�ci okre�lonych w art. 6 ust. 1 tej ustawy:

��� ������	�
	���	������ ����������	�
�������	��	�

� ���
���������
���
���������	�������� 
���	� !�"���##"� �

! �����$���%�������� 
���	��&�'� !�"���##"� �

( �������%
�����
����	��	�&�'��)�* ����������&�'�
���� 
���	� !�"���##"� �

+ �����,����-��.�
�� ���&�'������ 
���	� !�"���##"� �

/ �����*�
���� �	�0������	���-�&�'������ 
���	� �(�"(��##"� �

1 �����*�
���� 
����� �-���2������ 
���	� !���!��##"� �

3 �4*������*�'5&�4�&�'������ 
���	� !���!��##"� �

6 � ������������4�&�'������ 
���	� !���!��##"� �

# �����7%8
�	�&�'���������	���� �3�"���##�� �

�" ���������������)� ��������&�'�
* ����������&�'������%	�	� �3�"���##�� �

�� ���
������������*�
���� ����&�'��)�* ���
������&�'����9���	 �3�"���##�� �

�! �	�%����%
�	������� ��������&�'����������	� �3�"���##�� �

�( ��:� 
�	������� ��������&�'��)�* ����
������&�'����&�����	�	� �3�"���##�� �

�+ ���
������������� ��������&�'������ 
���	� �3�"���##�� �

�/ ������ ��:�
;���)$���%����&�'����� ����	� !6�"!��##�� �

�1 �4*������&�'������ 
���	� !6�"!��##�� �

�3 �����':� ���<
�	�����%
���&�'������ 
���	� !6�"!��##�� �

�6 �����=������	�&�'������ ��;��	� !�"/��##�� �

�# ������
�>;� ����.� ���-
�	�-�&�'������ 
���	� !+�"1��##�� �

!" ,�	??�	
��)@��� �����&�'������ 
���	� 6�"6��##�� �



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 1 - 3 - poz. 2

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 

H. Gronkiewicz-Waltz
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Cena prenumeraty na 1999 rok wynosi 102 z³

Redakcja: NBP, ul. �wiêtokrzyska 11/21, Departament  Prawny, tel.: 653-27-19

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe �Ruch� S.A. w³a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa

egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowo�ciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych �Ruch�, wp³aty nale¿y wnosiæ na

konto �Ruch� S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji
Prasy, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza
kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. �pod opask¹�.

Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowo�ciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz �Unipress Warszawa� Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 pa�dziernika na rok nastêpny, �Ruch� SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach �Ruch� S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po
otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP,
ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP DOR � WOC., ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
Nr 10100000�13�209�4, z zaznaczeniem: nale¿no�æ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
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