
Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr
140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53,
poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1784 i 1800,
z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035
i Nr 228, poz. 2260) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1.1. Banki zobowi¹zane s¹ naliczaæ rezerwê obowi¹zkow¹
od pozyskanych œrodków pieniê¿nych, o których mowa
w art. 38 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, z za-
strze¿eniem § 2. 

2. Rezerwa obowi¹zkowa jest naliczana i utrzymywana
w z³otych. 

§ 2. Rezerwy obowi¹zkowej nie nalicza siê od œrodków, któ-
re zosta³y wy³¹czone z podstawy jej naliczania zgodnie
z przepisami ustawowymi oraz od œrodków podlegaj¹cych
zwrotowi zgromadzonych na odrêbnych rachunkach i prze-
znaczonych na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego. 

§ 3.1. Podstawê naliczania rezerwy obowi¹zkowej za dany
miesi¹c stanowi œrednia arytmetyczna ze stanów œrodków,
o których mowa w § 1 ust. 1, na koniec ka¿dego dnia tego
miesi¹ca. 

2. Banki nowo tworzone naliczaj¹ rezerwê obowi¹zko-
w¹ na podstawie stanów œrodków pieniê¿nych, o których
mowa w ust. 1, za pierwszy pe³ny miesi¹c kalendarzowy
prowadzenia dzia³alnoœci operacyjnej. 

§ 4.1. Kwota naliczonej rezerwy obowi¹zkowej jest pomniej-
szana zgodnie z art. 39a ustawy o Narodowym Banku Pol-
skim. 

2. Je¿eli kwota naliczonej rezerwy obowi¹zkowej jest ni¿-
sza od kwoty stanowi¹cej równowartoœæ 500 000 euro, to kwo-
ta pomniejszenia jest równa wysokoœci naliczonej rezerwy. 

§ 5. Rezerwa obowi¹zkowa jest utrzymywana od ostatniego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, za który nalicza
siê rezerwê, do dnia poprzedzaj¹cego kolejny okres utrzy-
mywania rezerwy. Je¿eli pierwszy dzieñ okresu utrzymywa-
nia rezerwy, zwanego dalej „okresem rezerwowym”, jest
dniem wolnym od pracy, okreœlonym na podstawie odrêb-
nych przepisów, to utrzymywanie rezerwy rozpoczyna siê
pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 

§ 6.1. Banki sk³adaj¹ w Narodowym Banku Polskim — nie
póŸniej ni¿ do 25 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
za który nalicza siê rezerwê obowi¹zkow¹ — deklaracjê
w sprawie wysokoœci rezerwy obowi¹zkowej banku, zwan¹
dalej „deklaracj¹”, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹cznik do uchwa³y, z zastrze¿eniem ust. 2. 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2004 r. 
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2. Banki spó³dzielcze zrzeszone sk³adaj¹ deklaracje
w bankach zrzeszaj¹cych w terminie ustalonym przez te
banki. Banki zrzeszaj¹ce sk³adaj¹ w Narodowym Banku Pol-
skim deklaracjê zbiorcz¹ za zrzeszone banki spó³dzielcze
w sposób i w terminie okreœlonym w ust. 1. 

3. W razie ujawnienia nieprawid³owoœci w z³o¿onej
przez bank deklaracji, Narodowy Bank Polski zawiadamia
bank o ich stwierdzeniu w terminie do 2 dni roboczych po
obowi¹zuj¹cym terminie z³o¿enia deklaracji. Bank dokonuje
korekty deklaracji najpóŸniej w nastêpnym dniu roboczym
po otrzymaniu zawiadomienia i sk³ada w Narodowym Banku
Polskim now¹ deklaracjê, opatrzon¹ wyrazem „korekta”. Je-
¿eli Narodowy Bank Polski nie zg³osi zastrze¿eñ do prawi-
d³owoœci naliczonej przez bank kwoty rezerwy obowi¹zko-
wej, przyjmuje siê, ¿e kwota rezerwy obowi¹zkowej,
wymieniona w pkt 4 deklaracji, zosta³a wstêpnie zatwierdzo-
na przez Narodowy Bank Polski. 

4. W razie wyst¹pienia zmian w ksiêgach rachunko-
wych, bank mo¿e zg³aszaæ korekty wysokoœci rezerwy obo-
wi¹zkowej, któr¹ zobowi¹zuje siê utrzymywaæ w danym
okresie rezerwowym. Ostatecznym terminem przyjêcia
przez Narodowy Bank Polski korekt jest 15 dzieñ okresu re-
zerwowego. Korekty wysokoœci zadeklarowanej rezerwy
obowi¹zkowej zg³oszone po tym terminie nie bêd¹ uwzglêd-
niane. 

5. Kwota rezerwy obowi¹zkowej, ustalona po uwzglêd-
nieniu korekt wniesionych przez bank w terminie, o którym
mowa w ust. 4, i sprawdzeniu przez Narodowy Bank Polski
prawid³owoœci jej naliczenia, stanowi wymagan¹ rezerwê
obowi¹zkow¹, któr¹ bank powinien utrzymywaæ w okresie
rezerwowym. Kwotê tê traktuje siê jako ostatecznie zatwier-
dzon¹ i od 16 dnia okresu rezerwowego nie mo¿e ona ju¿
ulec zmianie. 

§ 7. Sprawdzenia zgodnoœci stanu œrodków wykazanego
przez bank w deklaracji ze œrednim stanem tych œrodków,
wyliczonym zgodnie z informacj¹ o stanach dziennych wy-
branych sk³adników pasywów i informacj¹ uzupe³niaj¹c¹
o stanach dziennych wybranych sk³adników pasywów ban-
ku oraz danych miesiêcznych — przekazywanych przez
banki zgodnie z odrêbnymi przepisami, w tym tak¿e spraw-
dzenia prawid³owoœci zastosowanych przez bank wy³¹czeñ
z podstawy naliczania rezerwy obowi¹zkowej — dokonuj¹: 

1) Narodowy Bank Polski — w odniesieniu do banków, które
przekazuj¹ informacje o stanach dziennych i dane mie-
siêczne do Narodowego Banku Polskiego, 

2) banki zrzeszaj¹ce — w odniesieniu do zrzeszonych ban-
ków spó³dzielczych. 

§ 8.1. Banki, z wyj¹tkiem banków, o których mowa w ust.
2 i 3, utrzymuj¹ rezerwê obowi¹zkow¹ na swoich rachun-
kach bie¿¹cych prowadzonych w Narodowym Banku Pol-
skim. 

2. Banki, których rachunki bie¿¹ce prowadz¹ inne banki
ni¿ Narodowy Bank Polski, utrzymuj¹ rezerwê obowi¹zkow¹
na rachunkach rezerwy obowi¹zkowej prowadzonych w Na-
rodowym Banku Polskim. 

3. Banki spó³dzielcze zrzeszone utrzymuj¹ rezerwê obo-
wi¹zkow¹ w banku zrzeszaj¹cym. Bank zrzeszaj¹cy utrzy-
muje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków spó³dziel-
czych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim
w kwocie odpowiadaj¹cej sumie rezerw obowi¹zkowych
zrzeszonych banków spó³dzielczych i w³asnej rezerwy obo-
wi¹zkowej. 

§ 9.1. Bank przejmuj¹cy w trakcie okresu rezerwowego inny
bank jest zobowi¹zany utrzymywaæ — w okresie rezerwo-
wym, w którym przejêcie nast¹pi³o — rezerwê obowi¹zkow¹
w wysokoœci stanowi¹cej sumê kwot wymaganej rezerwy
obowi¹zkowej w tym okresie ustalonej dla banku przejmo-
wanego i dla banku przejmuj¹cego, z uwzglêdnieniem po-
mniejszeñ, o których mowa w § 4, dokonanych przez ka¿dy
z tych banków. 

2. W odniesieniu do banku utworzonego w wyniku po³¹-
czenia siê banków w trakcie okresu rezerwowego, ust. 1 sto-
suje siê odpowiednio. 

3. Pocz¹wszy od pierwszego dnia okresu rezerwowego
nastêpuj¹cego po okresie, w którym nast¹pi³o przejêcie lub
po³¹czenie, bank przejmuj¹cy lub bank utworzony w wyniku
po³¹czenia utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ w wysokoœci
naliczonej od œrodków pieniê¿nych, o których mowa w § 1 ust. 1,
po³¹czonej dzia³alnoœci obu banków. Z tym dniem bank ma
prawo dokonaæ tylko jednego pomniejszenia naliczonej re-
zerwy, o którym mowa w § 4. 

4. Bank, którego dzia³alnoœæ zosta³a zawieszona, utrzy-
muje rezerwê obowi¹zkow¹ do dnia poprzedzaj¹cego
pierwszy dzieñ okresu rezerwowego, w którym wydane zo-
sta³o postanowienie o jego upad³oœci b¹dŸ decyzja o likwi-
dacji. 

§ 10. Bank mo¿e wykorzystywaæ rezerwê utrzymywan¹ na
rachunku bie¿¹cym b¹dŸ rachunku rezerwy obowi¹zkowej
do bie¿¹cych rozliczeñ pieniê¿nych. 

§ 11.1. Je¿eli rezerwa obowi¹zkowa faktycznie utrzymana
przez bank w danym okresie rezerwowym jest ni¿sza od re-
zerwy wymaganej, o której mowa w § 6 ust. 5, to od kwoty
stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy kwot¹ wymaganej rezerwy
obowi¹zkowej a kwot¹ rezerwy obowi¹zkowej faktycznie
utrzyman¹ na rachunku, bank uiszcza na rzecz Narodowe-
go Banku Polskiego odsetki. Jako faktycznie utrzyman¹
kwotê rezerwy w danym okresie rezerwowym przyjmuje siê
œredni¹ arytmetyczn¹ stanów œrodków na rachunku bie¿¹-
cym lub rachunku rezerwy obowi¹zkowej ze wszystkich dni
okresu rezerwowego. 

Odsetki naliczane s¹ wed³ug nastêpuj¹cego wzoru: 

K * n * p
O = –––––––––

100 * 365

gdzie: 

O — odsetki z tytu³u nieutrzymania kwoty wymaganej rezer-
wy obowi¹zkowej w okresie rezerwowym, 

K — ró¿nica miêdzy kwot¹ wymaganej rezerwy obowi¹zko-
wej w okresie rezerwowym a kwot¹ rezerwy faktycznie
utrzyman¹ przez bank w tym okresie, 

n — liczba dni kalendarzowych w okresie rezerwowym, 

p — wysokoœæ oprocentowania, które stosuje siê do nali-
czania odsetek z tytu³u nieutrzymania kwoty wymaga-
nej rezerwy obowi¹zkowej w okresie rezerwowym. 

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, s¹ naliczane we-
d³ug stopy procentowej, stanowi¹cej dwukrotnoœæ stopy
oprocentowania kredytu lombardowego, obowi¹zuj¹cej
w okresie rezerwowym, za który nale¿¹ siê odsetki. 

3. Je¿eli w trakcie okresu rezerwowego stopa oprocen-
towania kredytu lombardowego uleg³a zmianie, odsetki s¹
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naliczane za poszczególne czêœci okresu obowi¹zywania
stopy procentowej, a nastêpnie wyniki s¹ sumowane. 

4. Odsetki, o których mowa w ust. 1, s¹ naliczane przez
Narodowy Bank Polski w odniesieniu do banków, których
rachunki bie¿¹ce b¹dŸ rachunki rezerwy obowi¹zkowej pro-
wadzi Narodowy Bank Polski, a w stosunku do banków
spó³dzielczych zrzeszonych — przez bank zrzeszaj¹cy, pro-
wadz¹cy ich rachunki bie¿¹ce. 

5. Bank uiszcza na rzecz Narodowego Banku Polskiego
odsetki, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania z Narodowego Banku Polskiego lub banku zrze-
szaj¹cego zawiadomienia o nieutrzymaniu wymaganej re-
zerwy obowi¹zkowej oraz o kwocie naliczonych odsetek. 

§ 12.1. Œrodki rezerwy obowi¹zkowej, utrzymywane przez
banki na rachunkach bie¿¹cych lub rachunkach rezerwy
obowi¹zkowej s¹ oprocentowane w okresie rezerwowym,
z zastrze¿eniem § 16, w wysokoœci ustalonej przez Radê Po-
lityki Pieniê¿nej. 

2. Oprocentowaniu podlegaj¹ œrodki na rachunkach,
o których mowa w ust. 1, tylko do wysokoœci wymaganej re-
zerwy obowi¹zkowej, ustalonej zgodnie z § 6 ust. 5, jednak-
¿e nie wy¿szej ni¿ rezerwa obowi¹zkowa faktycznie utrzy-
mana przez bank w okresie rezerwowym. 

§ 13.1. Odsetki nale¿ne bankom z tytu³u oprocentowania
œrodków rezerwy obowi¹zkowej w danym okresie rezerwo-
wym oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru: 

R * n * r
O = ––––––––– 

100 * 365

gdzie: 

O — nale¿ne odsetki od kwoty rezerwy obowi¹zkowej
w okresie rezerwowym, 

R — œrednia dzienna kwota rezerwy obowi¹zkowej w okre-
sie rezerwowym, 

n — liczba dni kalendarzowych w okresie rezerwowym, 

r — wysokoœæ oprocentowania stosowana do naliczenia od-
setek od œrodków rezerwy obowi¹zkowej w okresie re-
zerwowym. 

2. Je¿eli w trakcie okresu rezerwowego wysokoœæ opro-
centowania rezerwy obowi¹zkowej uleg³a zmianie, odsetki
s¹ naliczane za poszczególne czêœci okresu obowi¹zywania
oprocentowania w danej wysokoœci, a nastêpnie wyniki s¹
sumowane. 

3. Odsetki, o których mowa w ust. 1, s¹ naliczane: 

1) przez Narodowy Bank Polski — w odniesieniu do
banków, których rachunki bie¿¹ce b¹dŸ rachunki
rezerwy obowi¹zkowej prowadzi Narodowy Bank
Polski, 

2) przez bank zrzeszaj¹cy — w odniesieniu do zrze-
szonych banków spó³dzielczych. 

4. Œrodki pieniê¿ne z tytu³u oprocentowania rezerwy
obowi¹zkowej, zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 ustawy o Narodo-
wym Banku Polskim, Narodowy Bank Polski przekazuje: 

1) bankom posiadaj¹cym rachunki bie¿¹ce w Naro-
dowym Banku Polskim — na te rachunki, 

2) bankom posiadaj¹cym w Narodowym Banku Pol-
skim rachunki rezerwy obowi¹zkowej — na ra-
chunki bie¿¹ce banków, za których poœrednic-
twem banki te dokonuj¹ rozliczeñ, 

3) na wyodrêbniony w Narodowym Banku Polskim
rachunek — z przeznaczeniem na cele zwi¹zane
z prefinansowaniem oraz wspó³finansowaniem za-
dañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹-
cych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, 

najpóŸniej drugiego dnia roboczego nastêpuj¹cego po za-
koñczeniu okresu rezerwowego, za który jest liczone opro-
centowanie. 

5. Banki spó³dzielcze otrzymuj¹ odsetki za poœrednic-
twem banku zrzeszaj¹cego, w którym s¹ zrzeszone. 

§ 14. Odsetki oblicza siê z dok³adnoœci¹ do trzech znaków
po przecinku i nastêpnie zaokr¹gla do dwóch znaków po
przecinku na zasadach ogólnie obowi¹zuj¹cych. 

§ 15. Traci moc uchwa³a nr 64/2001 Zarz¹du Narodowego
Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad
i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obo-
wi¹zkowej (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 50, z 2002 r. Nr 6, 
oz. 11, Nr 8, poz. 24, Nr 12, poz. 32 oraz z 2003 r. Nr 14, poz.
22). 

§ 16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r. i z wy-
j¹tkiem § 12 i § 13 ma zastosowanie do rezerwy obowi¹zko-
wej podlegaj¹cej utrzymaniu od 30 czerwca 2004 r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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Za³¹cznik do uchwa³y nr 15/2004 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 13 kwietnia 2004 r.
(poz. 4)
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Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz.
1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535,
Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276)
uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. W uchwale nr 43/2003 Zarz¹du Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 3 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wprowadze-
nia „Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czeko-
wych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y walut
obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodo-
wym Banku Polskim” (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 32 i Nr 23,
poz. 40) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) u¿yte w uchwale oraz w za³¹cznikach nr 2 i 3 do regulami-
nu w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy „bank za-
graniczny”, zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiedniej liczbie
i przypadku wyrazami: „bank zagraniczny, oddzia³ banku
zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddzia³ instytucji
kredytowej”; 

2) w § 2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) polecenie wyp³aty — otrzymany z banku zagranicz-
nego, oddzia³u banku zagranicznego, instytucji kre-
dytowej lub oddzia³u instytucji kredytowej b¹dŸ skie-
rowany do banku zagranicznego, oddzia³u banku
zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddzia³u in-
stytucji kredytowej dokument p³atniczy w formie: 

a) telekomunikacyjnej — komunikaty w standardzie
SWIFT, zwany dalej „MT 103” lub MT 199 i MT 299
b¹dŸ kluczowana depesza telegraficzna, 

b) listownej — czek przy liœcie towarzysz¹cym;”, 

b) uchyla siê pkt 14, 

c) w pkt 29 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê
pkt 30 i 31 w brzmieniu: 

„30) BIC — Kod Identyfikuj¹cy Bank (Bank Identifier Co-
de) w standardzie SWIFT; 

31) ustawa Prawo bankowe — ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.
1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276).”; 

3) po § 2 dodaje siê § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. 1. Zmiana postanowieñ regulaminu wymaga wypo-
wiedzenia na piœmie Posiadaczowi rachunku dotychcza-
sowych warunków umowy rachunku bankowego, je¿eli
umowa przewiduje stosowanie regulaminu. Okres wypo-
wiedzenia wynosi 14 dni. 

2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1, przesy³ane
jest Posiadaczowi rachunku listem poleconym za zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru lub wrêczane za pokwito-
waniem. 

3. Bieg terminu wypowiedzenia liczy siê od dnia dorêcze-
nia wypowiedzenia Posiadaczowi rachunku lub dnia póŸ-
niejszego okreœlonego w wypowiedzeniu.”; 

4) w § 5: 

a) w ust. 1 w pkt 9 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i do-
daje siê pkt 10 w brzmieniu: 

„10) nazwê i siedzibê lub BIC banku beneficjenta oraz nu-
mer rachunku bankowego beneficjenta, przy czym
o ile to mo¿liwe, numer rachunku bankowego nale¿y
wskazaæ w standardzie IBAN — w przypadku realiza-
cji polecenia wyp³aty w formie telekomunikacyjnej.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku realizacji przelewu transgranicznego
w formie telekomunikacyjnej — brak wskazania numeru
rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN
mo¿e spowodowaæ naliczenie dodatkowych op³at przez
bank zagraniczny, oddzia³ banku zagranicznego, insty-
tucjê kredytow¹ lub oddzia³ instytucji kredytowej. 
W tym przypadku zastosowanie ma przepis § 10.”; 

5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Polecenie wyp³aty za granicê realizowane jest z dat¹
waluty spot licz¹c od daty wp³ywu dokumentów z oddzia-
³u lub z³o¿enia ich w GOWD.”; 

6) w § 11 dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W przypadku opóŸnienia w wykonaniu przelewu trans-
granicznego w terminie okreœlonym w § 9 ust. 1 zlecenio-
dawcy zostan¹ wyp³acone odsetki ustawowe z zachowa-
niem art. 63g ustawy Prawo bankowe. 

4. W przypadku niewykonania zlecenia wystawienia prze-
lewu transgranicznego, na wniosek zleceniodawcy,
GOWD obowi¹zany jest uznaæ rachunek zleceniodawcy
lub postawiæ do jego dyspozycji w terminie 14 dni robo-
czych nastêpuj¹cych po z³o¿eniu wniosku, kwotê zlece-
nia, nie wiêksz¹ jednak ni¿ do równowartoœci w z³otych
kwoty 12.500 euro z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo
bankowe.”; 

5

UCHWA£A NR 17/2004

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych 
w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych 

w Narodowym Banku Polskim”.
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Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594,
Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260)
uchwala siê, co nastêpuje: 

ROZDZIA£ 1

Przepisy ogólne

§ 1. U¿yte w uchwale okreœlenia oznaczaj¹: 

1) bank — bank krajowy, oddzia³ instytucji kredytowej oraz
oddzia³ banku zagranicznego — w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz.
1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.
1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz.
424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276), 

2) system SORBNET — system obs³ugi rachunków banko-
wych prowadzonych w Centrali Narodowego Banku Pol-
skiego, zwanego dalej „NBP”, w którym dokonywane s¹
rozrachunki miêdzybankowe w z³otych, 

3) system SORBNET-EURO — system obs³ugi rachunków
bankowych prowadzonych w Centrali NBP, w którym do-
konywane s¹ rozrachunki miêdzybankowe w euro, 

4) umowa — umowa rachunku bankowego zawarta miêdzy
bankiem a NBP. 

§ 2. NBP otwiera i prowadzi dla banków: 

1) rachunki bie¿¹ce w z³otych, 

2) rachunki lokat terminowych w z³otych, 

3) rachunki bie¿¹ce w euro, 

4) inne rachunki, których otwarcie i prowadzenie wynika
z odrêbnych przepisów. 

§ 3. 1. NBP otwiera i prowadzi rachunki bie¿¹ce banków
w z³otych: 

1) w Centrali NBP w systemie SORBNET dla banków
spe³niaj¹cych warunki okreœlone w § 11 ust. 1, 

2) w jednostkach organizacyjnych NBP innych ni¿
Centrala NBP dla banków niespe³niaj¹cych warun-
ków, o których mowa w § 11 ust. 1, lub dla banków
spe³niaj¹cych te warunki, ale nieubiegaj¹cych siê
o otwarcie i prowadzenie rachunku bie¿¹cego
w z³otych w Centrali NBP. 

2. NBP otwiera i prowadzi dla banku jeden rachunek bie-
¿¹cy w z³otych, z zastrze¿eniem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 122, poz. 1316 i Nr
118, poz. 125, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218). 

§ 4. NBP otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych
w z³otych w systemie SORBNET dla banków posiadaj¹cych
rachunki bie¿¹ce w z³otych w tym systemie. 

§ 5. NBP otwiera i prowadzi rachunki bie¿¹ce banków w eu-
ro w systemie SORBNET-EURO. 

§ 6. Szczegó³owe warunki otwierania i prowadzenia przez
NBP rachunku: 

1) bie¿¹cego banku w z³otych, o którym mowa w § 3 ust.
1 reguluj¹ przepisy uchwa³y oraz postanowienia umowy, 

2) bie¿¹cego banku w z³otych, o którym mowa w art. 26 ust.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym reguluj¹ przepisy tej ustawy, przepisy
uchwa³y oraz postanowienia umowy, 
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UCHWA£A NR 20/2004

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

7) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest naj-
póŸniej w nastêpnym dniu roboczym licz¹c od dnia otrzy-
mania polecenia wyp³aty z zagranicy, jednak nie wcze-
œniej ni¿ w dacie waluty, z zastrze¿eniem § 13. Beneficjent
otrzymuje kopiê dokumentu rozliczeniowego zawieraj¹c¹
informacje m. in. o kwocie polecenia wyp³aty, dacie walu-
ty, zastosowanym kursie walut obcych, kosztach realizacji
polecenia wyp³aty banku zagranicznego, oddzia³u banku
zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddzia³u instytu-
cji kredytowej.”; 

8) w § 14 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku opóŸnienia w uznaniu rachunku banko-
wego beneficjenta z tytu³u realizacji przelewu transgra-
nicznego w terminie okreœlonym w § 12 ust. 2, NBP wy-
p³aci beneficjentowi odsetki ustawowe z zachowaniem
art. 63g ustawy Prawo bankowe.”; 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

wz. J. Pruski
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3) lokat terminowych w z³otych reguluj¹ przepisy uchwa³y
oraz postanowienia umowy, 

4) bie¿¹cego banku w euro w systemie SORBNET-EURO re-
guluj¹ przepisy uchwa³y oraz postanowienia umowy, 

5) o którym mowa w § 2 pkt 4 reguluj¹ przepisy uchwa³y, od-
rêbne przepisy, z których wynika otwarcie i prowadzenie
rachunku, oraz postanowienia umowy. 

ROZDZIA£ 2

Warunki otwierania rachunków banków przez NBP

§ 7. 1. Otwarcie rachunku banku nastêpuje na jego pisemny
wniosek, z³o¿ony w NBP. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, bank za³¹cza
nastêpuj¹ce dokumenty: 

1) akt prawny powo³uj¹cy go lub dokument stwierdza-
j¹cy jego utworzenie zgodnie z przepisami prawa,

2) statut banku, 

3) odpis z rejestru przedsiêbiorców, je¿eli bank dzia³a
w formie spó³ki akcyjnej lub spó³dzielni, lub inny
dokument wskazuj¹cy osoby uprawnione do sk³a-
dania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków
maj¹tkowych w imieniu banku, je¿eli bank dzia³a
w innej formie, 

4) zaœwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mog¹ byæ sk³a-
dane w orygina³ach, odpisach lub w formie kserokopii. Od-
pisy i kserokopie nie poœwiadczone notarialnie podlegaj¹
sprawdzeniu przez NBP co do ich zgodnoœci z orygina³em.

4. Banki bêd¹ce uczestnikami systemu SORBNET, ubie-
gaj¹ce siê o uczestnictwo w systemie SORBNET-EURO,
zwolnione s¹ z obowi¹zku za³¹czenia do wniosku o otwarcie
rachunku w tym systemie dokumentów, o których mowa
w ust. 2. 

§ 8. 1. NBP zobowi¹zany jest do rozpatrzenia wniosku
o otwarcie rachunku w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia
przez bank w NBP wymaganej dokumentacji, z zastrze¿e-
niem § 11 ust. 2. 

2. Wniosek o otwarcie rachunku bie¿¹cego oddzia³u in-
stytucji kredytowej jest rozpatrywany przez NBP po uzyska-
niu od Komisji Nadzoru Bankowego potwierdzenia, i¿ od-
dzia³ ten jest uprawniony do prowadzenia dzia³alnoœci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 48 l usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. 

§ 9. 1. Otwarcie rachunku bie¿¹cego banku nastêpuje przez
zawarcie umowy. 

2. Zawarcie umowy nastêpuje z chwil¹ podpisania jej
przez obie strony. 

3. Podpisanie umowy nastêpuje w obecnoœci pracowni-
ka NBP, po sprawdzeniu przez niego to¿samoœci podpisuj¹-
cych siê osób z ich dowodami to¿samoœci oraz upowa¿nieñ
tych osób do podpisania umowy. 

4. Nie jest wymagane podpisanie umowy w obecnoœci
pracownika NBP przez osoby, których podpisy i cechy do-
wodów to¿samoœci oraz uprawnienia do podpisywania tych
dokumentów by³y ju¿ sprawdzone przez NBP lub których

podpisy i cechy dowodów to¿samoœci zosta³y notarialnie
uwierzytelnione. 

5. Upowa¿nienia osób zawieraj¹cych w imieniu banku
umowê, które nie wynikaj¹ z dokumentów okreœlonych
w § 7 ust. 2 pkt 3, powinny byæ podpisane przez osoby
uprawnione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw
i obowi¹zków maj¹tkowych w imieniu banku, stosownie do
ust. 4. 

§ 10. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas oznaczony lub nie-
oznaczony. 

§ 11.1. NBP otwiera rachunek bie¿¹cy banku w systemie
SORBNET lub SORBNET-EURO, je¿eli: 

1) bank prowadzi dzia³alnoœæ operacyjn¹ od co naj-
mniej 6 miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 3, 

2) sytuacja finansowa banku jest uznana przez NBP
jako prawid³owa, 

3) bank spe³nia wymagania techniczne, okreœlone
w umowie. 

2. W przypadku uznania przez NBP sytuacji finansowej
banku, jako prawid³owej, NBP przekazuje bankowi w termi-
nie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa
w § 7 ust. 1, zawiadomienie o mo¿liwoœci otwarcia takiego
rachunku. W powy¿szym terminie bank jest równie¿ zawia-
damiany o braku mo¿liwoœci otwarcia takiego rachunku. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoœci dla
banku utworzonego w wyniku przekszta³ceñ banku lub ban-
ków, NBP mo¿e na wniosek banku odst¹piæ od warunku
okreœlonego w ust. 1 pkt 1. 

ROZDZIA£ 3

Warunki prowadzenia rachunków banków przez NBP

§ 12. 1. Œrodki pieniê¿ne na rachunkach bie¿¹cych banków
nie podlegaj¹ oprocentowaniu, z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. Oprocentowaniu podlegaj¹: 

1) œrodki pieniê¿ne stanowi¹ce rezerwê obowi¹zko-
w¹, zgromadzone na rachunku bie¿¹cym banku
w z³otych, 

2) aktywa, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, je¿eli s¹ ulokowane na rachunku
bie¿¹cym. 

§ 13. 1. Rachunek bie¿¹cy banku jest obci¹¿any, z zastrze-
¿eniem § 14 ust. 1, na podstawie zlecenia p³atniczego wy-
stawionego przez ten bank b¹dŸ NBP lub inny podmiot, o ile
zosta³y upowa¿nione do takiego dzia³ania w umowie. 

2. Zasady okreœlaj¹ce formê, terminy sk³adania, uwie-
rzytelniania i realizacji zleceñ p³atniczych, sposób powiada-
miania banku o ich realizacji oraz sposób prostowania b³ê-
dów okreœla umowa. 

3. NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki wynika-
j¹ce z informacji zamieszczonych w zleceniu p³atniczym wy-
stawionym przez bank lub przez inny ni¿ NBP podmiot upo-
wa¿niony w umowie. 

§ 14. 1. Prawid³owo wystawione i wprowadzone do systemu
zlecenie p³atnicze obci¹¿aj¹ce rachunek bie¿¹cy banku jest
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realizowane pod warunkiem dysponowania przez bank na
tym rachunku wystarczaj¹cymi do jego zrealizowania œrod-
kami pieniê¿nymi. 

2. Do œrodków pieniê¿nych, o których mowa w ust. 1,
zalicza siê œrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku bie-
¿¹cym z wy³¹czeniem œrodków zablokowanych z tytu³ów
okreœlonych w umowie lub wynikaj¹cych z odrêbnych prze-
pisów. 

§ 15. Bank, który z³o¿y³ zlecenie p³atnicze, mo¿e je odwo³aæ
wy³¹cznie do momentu okreœlonego w umowie, jednak¿e
nie póŸniej ni¿ do momentu zrealizowania zlecenia. 

§ 16. 1. Bank otrzymuje wyci¹g z rachunku bie¿¹cego za
ka¿dy dzieñ operacyjny, w którym by³y dokonywane opera-
cje na tym rachunku. 

2. Na koniec roku kalendarzowego bank otrzymuje za-
wiadomienie o stanie jego rachunku bie¿¹cego z ustaleniem
salda na ten dzieñ. 

3. Zakres informacji zawartych w wyci¹gu i zawiadomie-
niu o stanie rachunku bie¿¹cego oraz formê, termin i spo-
sób ich przekazywania okreœla umowa. 

§ 17. 1. Prowadzenie rachunku bie¿¹cego banku polega
w szczególnoœci na obci¹¿aniu lub uznawaniu tego rachun-
ku na podstawie prawid³owo wystawionych i wprowadzo-
nych do systemu zleceñ p³atniczych realizowanych zgodnie
z zasad¹ rozrachunku brutto, tj. w drodze odrêbnej realizacji
ka¿dego zlecenia p³atniczego, oraz z zasad¹ rozrachunku
w czasie rzeczywistym, tj. na bie¿¹co w ci¹gu dnia operacyj-
nego niezw³ocznie po ich z³o¿eniu, z tym, ¿e zasady realizacji
zleceñ p³atniczych na rachunku, o którym mowa w § 6 pkt 2,
s¹ okreœlone w umowie. 

2. Bank ma prawo wystawiaæ zlecenia p³atnicze obci¹-
¿aj¹ce jego rachunek bie¿¹cy z tytu³u operacji okreœlonych
w umowie. 

§ 18. 1. Terminy, sposób i formê sk³adania zleceñ p³atni-
czych okreœla umowa. 

2. Zlecenia p³atnicze s¹ realizowane w dniu operacyj-
nym wskazanym w zleceniu jako data realizacji. 

3. Kolejnoœæ realizacji zleceñ p³atniczych wyznaczana jest
zgodnie z zasadami pierwszeñstwa okreœlonymi w umowie. 

4. Zrealizowanie zlecenia p³atniczego jest potwierdzane
przez przes³anie informacji o jego realizacji do w³aœciwych
stron. 

5. Formê, termin i sposób powiadamiania w³aœciwych
stron o realizacji zlecenia p³atniczego b¹dŸ jej braku okreœla
umowa. 

§ 19. W ci¹gu dnia operacyjnego bank ma mo¿liwoœæ bie¿¹-
cego monitorowania salda swojego rachunku bie¿¹cego
oraz obrotów na nim na zasadach okreœlonych w umowie. 

§ 20. 1. Bank jest zobowi¹zany w czasie obowi¹zywania
umowy rachunku bie¿¹cego w systemie SORBNET lub
SORBNET-EURO do spe³niania wymagañ, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3. 

2. Spe³nianie w czasie obowi¹zywania umowy rachunku
bie¿¹cego w systemie SORBNET lub SORBNET-EURO wy-
magañ, o których mowa w ust. 1, jest oceniane przez NBP. 

ROZDZIA£ 4

Warunki zamykania rachunków banków przez NBP

§ 21. 1. Podstaw¹ zamkniêcia rachunku banku prowadzone-
go przez NBP jest: 

1) rozwi¹zanie umowy, 

2) up³yw terminu lub zaistnienie innych okolicznoœci,
które zosta³y okreœlone jako przes³anki zamkniêcia
rachunku w odrêbnych przepisach, je¿eli otwarcie
i prowadzenie rachunku wynika³o z tych przepisów. 

2. Rozwi¹zanie umowy mo¿e nast¹piæ w ka¿dym czasie
wskutek wypowiedzenia jej przez ka¿d¹ ze stron, z tym ¿e
NBP mo¿e wypowiedzieæ umowê tylko z wa¿nych powodów. 

3. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni, o ile
strony nie postanowi¹ inaczej. 

4. Umowa zawarta na czas oznaczony wygasa z up³ywem
terminu, na który zosta³a zawarta, z zastrze¿eniem ust. 2. 

§ 22. NBP mo¿e rozwi¹zaæ umowê, w trybie okreœlonym 
w § 21 ust. 2 i 3, z bankiem, którego rachunek bie¿¹cy jest
prowadzony w systemie SORBNET lub SORBNET-EURO
w szczególnoœci gdy: 

1) w ocenie NBP bank nie spe³nia warunków, o których mo-
wa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3, 

2) NBP uzna bank za stwarzaj¹cy zagro¿enie dla bezpie-
czeñstwa rozrachunków w zwi¹zku z nieterminow¹ reali-
zacj¹ jego zobowi¹zañ z przyczyn le¿¹cych po jego stro-
nie, 

3) bank w sposób ra¿¹cy naruszy³ warunki umowy. 

§ 23. NBP rozwi¹zuje umowê z bankiem, którego rachunek
bie¿¹cy jest prowadzony w systemie SORBNET lub SORB-
NET-EURO, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w ra-
zie: 

1) podjêcia w trybie okreœlonym odrêbnymi przepisami de-
cyzji o zawieszeniu dzia³alnoœci banku lub decyzji w spra-
wie likwidacji banku, 

2) cofniêcia decyzji o utworzeniu banku, 

3) przejêcia banku przez inny bank lub po³¹czenia z innym
bankiem, 

4) og³oszenia upad³oœci banku. 

§ 24. Bank, którego rachunek bie¿¹cy by³ prowadzony
w systemie SORBNET lub SORBNET-EURO i z którym NBP
rozwi¹za³ umowê, mo¿e siê ponownie staraæ o otwarcie ra-
chunku bie¿¹cego odpowiednio w systemie SORBNET lub
SORBNET-EURO nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy
od dnia jej rozwi¹zania, chyba ¿e szczególne okolicznoœci
uzasadniaj¹ wczeœniejsze otwarcie tego rachunku. 

§ 25. Po zamkniêciu rachunku banku, jednostka organiza-
cyjna NBP podaje bankowi saldo tego rachunku oraz wzywa
go do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania oraz do zadysponowania saldem. Sal-
do uwa¿a siê za potwierdzone, je¿eli w tym terminie bank
nie zakwestionuje jego wysokoœci. 



Na podstawie art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665,
Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr
153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz.
594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229 poz. 2276) zarz¹dza siê, co
nastêpuje: 

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 1. U¿yte w zarz¹dzeniu okreœlenia oznaczaj¹: 

1) rozrachunek miêdzybankowy — dokonywane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczenie œrodków pie-
niê¿nych w z³otych lub w euro pomiêdzy rachunkami
banków lub pomiêdzy rachunkami banków a kontami
w³asnymi Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej
„NBP”, b¹dŸ innego banku, prowadz¹cego rachunki ban-
ków, w celu wykonania zobowi¹zania powsta³ego z tytu³u
dokonywania rozliczeñ pieniê¿nych pomiêdzy: 

a) bankami, 

b) klientem banku a innym bankiem lub bankiem, a posia-
daczem rachunku w innym banku, 

c) klientem banku a posiadaczem rachunku w innym ban-
ku, 

2) bank — bank krajowy, oddzia³ instytucji kredytowej oraz
oddzia³ banku zagranicznego — w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo bankowe, 

3) system SORBNET — system obs³ugi rachunków banko-
wych, prowadzonych w Centrali NBP, w którym dokony-
wane s¹ rozrachunki miêdzybankowe w z³otych, 

4) system SORBNET-EURO — system obs³ugi rachunków
bankowych, prowadzonych w Centrali NBP, w którym do-
konywane s¹ rozrachunki miêdzybankowe w euro, 

5) poœrednik rozliczeniowy — podmiot uprawniony ustawo-
wo lub na podstawie umowy z bankami do poœrednicze-
nia — zgodnie z warunkami okreœlonymi w zarz¹dzeniu
— w przeprowadzaniu rozliczeñ pieniê¿nych banków lub
ich klientów, kieruj¹cy wynikaj¹ce z nich zlecenie p³atni-
cze do rozrachunku miêdzybankowego, w szczególnoœci
izba rozliczeniowa w rozumieniu art. 67 ustawy Prawo
bankowe, 

6) uczestnik systemu SORBNET: 

a) NBP, 

b) bank posiadaj¹cy rachunek bie¿¹cy w z³otych w Cen-
trali NBP, 

c) poœrednik rozliczeniowy posiadaj¹cy rachunek banko-
wy w z³otych w Centrali NBP, którego warunki otwarcia
i prowadzenia okreœla umowa rachunku bankowego,
zawarta miêdzy NBP a poœrednikiem rozliczeniowym, 

7) uczestnik systemu SORBNET — EURO: 

a) NBP, 

b) bank posiadaj¹cy rachunek bie¿¹cy w euro w Centrali
NBP, 

c) poœrednik rozliczeniowy posiadaj¹cy rachunek banko-
wy w euro w Centrali NBP, którego warunki otwarcia
i prowadzenia okreœla umowa rachunku bankowego,
zawarta miêdzy NBP a poœrednikiem rozliczeniowym, 

8) wysokokwotowe zlecenia p³atnicze — zlecenia p³atnicze
w z³otych, których wynikiem — w przypadku ich realizacji
— jest rozrachunek miêdzybankowy, dotycz¹ce nastêpu-
j¹cych operacji dokonanych w z³otych: 

poz. 6 i 7 - 72 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 3

7

ZARZ¥DZENIE NR 6/2004

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków miêdzybankowych.

ROZDZIA£ 5

Przepisy koñcowe

§ 26. 1. NBP pobiera prowizje i op³aty za prowadzenie ra-
chunku banku oraz inne czynnoœci zgodnie z postanowie-
niami umowy. 

2. Sposób, formê i terminy pobierania poszczególnych
rodzajów prowizji i op³at oraz ich wysokoœæ i warunki zmiany
okreœla umowa. 

§ 27. Traci moc Uchwa³a Nr 14/2000 Zarz¹du Narodowego
Banku Polskiego z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie warun-
ków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Na-
rodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 7, poz. 11 i Nr 16, poz.
29, z 2001 r. Nr 18, poz. 37, z 2002 r. Nr 19, poz. 49 oraz
z 2003 r. Nr 5, poz. 6). 

§ 28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r., z tym,
¿e jej przepisy w zakresie dotycz¹cym systemu SORBNET-
-EURO wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 listopada 2004 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

wz. J. Pruski
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a) operacji banków z NBP, 

b) operacji dokonywanych na miêdzybankowych ryn-
kach: pieniê¿nym, walutowym lub papierów wartoœcio-
wych, 

c) transakcji rozliczanych przez Krajowy Depozyt Papie-
rów Wartoœciowych S. A., 

d) innego rozliczenia pieniê¿nego, w kwocie 1.000.000
z³otych lub wy¿szej, z wyj¹tkiem wp³at sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne, p³atnoœci na rzecz organów
podatkowych oraz p³atnoœci dokonywanych na pod-
stawie czeków i innych obci¹¿eniowych zleceñ p³atni-
czych, 

e) kompensaty wzajemnych zobowi¹zañ i nale¿noœci, wy-
nikaj¹cych z operacji, o których mowa w lit. a-d. 

9) STEP-2 — system p³atnoœci prowadzony przez ABE Cle-
aring S. A. S. a capital variable, w którym dokonywane s¹
rozliczenia p³atnoœci detalicznych w euro w obrocie  po-
miêdzy krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej. 

§ 2. Rozrachunek miêdzybankowy w z³otych jest przeprowa-
dzany: 

1) przez NBP: 

a) w Centrali NBP w systemie SORBNET na zasadach
okreœlonych w rozdziale 2 oraz w umowie rachunku
bankowego, zawartej pomiêdzy NBP a innym uczestni-
kiem systemu, 

b) w innych jednostkach organizacyjnych NBP prowadz¹-
cych rachunki banków w z³otych na zasadach okreœlo-
nych w rozdziale 4 oraz w umowie rachunku bankowe-
go, zawartej pomiêdzy NBP a bankiem, 

2) przez pozosta³e banki prowadz¹ce rachunki innych ban-
ków w z³otych na zasadach okreœlonych w rozdziale 4 oraz
umowach zawartych pomiêdzy tymi bankami. 

§ 3. Rozrachunek miêdzybankowy w euro jest przeprowa-
dzany: 

1) przez NBP w Centrali NBP w systemie SORBNET-EURO
na zasadach okreœlonych w rozdziale 3 oraz w umowie
rachunku bankowego w euro, zawartej pomiêdzy NBP
a uczestnikiem systemu, 

2) przez pozosta³e banki prowadz¹ce rachunki innych ban-
ków w euro na zasadach okreœlonych w umowach zawar-
tych pomiêdzy tymi bankami. 

§ 4. 1. Rozrachunek miêdzybankowy jest dokonywany na
podstawie zleceñ p³atniczych sk³adanych przez: 

1) banki, 

2) poœredników rozliczeniowych. 

2. Zlecenia p³atnicze sk³adane do rozrachunku miêdzy-
bankowego wynikaj¹ z: 

1) jednostkowych operacji, 

2) kompensaty wzajemnych zobowi¹zañ i nale¿noœci wyni-
kaj¹cych z przeprowadzonych operacji. 

§ 5. Z zastrze¿eniem § 18 oraz je¿eli umowa rachunku ban-
kowego w z³otych zawarta miêdzy NBP a uczestnikiem 
systemu SORBNET nie stanowi inaczej, wysokokwotowe
zlecenia p³atnicze s¹ kierowane do rozrachunku miêdzy-
bankowego przeprowadzanego: 

1) przez Centralê NBP w systemie SORBNET, je¿eli dotycz¹
przemieszczenia œrodków pieniê¿nych pomiêdzy banka-
mi posiadaj¹cymi rachunki bie¿¹ce w Centrali NBP lub
pomiêdzy tymi bankami a NBP, 

2) przez jednostki organizacyjne NBP, o których mowa
w § 2 pkt 1 lit. b, lub banki, o których mowa w § 2 pkt 2,
w przypadkach innych ni¿ okreœlone w pkt. 1. 

Rozdzia³ 2

Rozrachunek miêdzybankowy w systemie SORBNET 

§ 6. 1. Rozrachunek miêdzybankowy w systemie SORBNET
jest przeprowadzany na podstawie wysokokwotowych zle-
ceñ p³atniczych, z zastrze¿eniem § 5 pkt 2, i innych zleceñ
p³atniczych, przewidzianych w umowach rachunku banko-
wego, które s¹ zawierane pomiêdzy NBP a uczestnikami te-
go systemu. 

2. Zlecenia p³atnicze, o których mowa w ust. 1, obci¹¿a-
j¹ce rachunek banku, s¹ wystawiane przez: 

1) uczestników tego systemu, 

2) poœredników rozliczeniowych, nie bêd¹cych uczestnika-
mi systemu SORBNET, uprawnionych do takiego dzia³a-
nia na podstawie umów zawartych z NBP, 

3) banki posiadaj¹ce rachunki rezerw obowi¹zkowych
w Centrali NBP. 

3. NBP i poœrednicy rozliczeniowi mog¹ wystawiaæ zle-
cenia p³atnicze, obci¹¿aj¹ce rachunek bie¿¹cy banku obs³u-
giwany w systemie SORBNET, na podstawie upowa¿nieñ
okreœlonych w umowie rachunku bankowego zawartej miê-
dzy NBP a bankiem. 

§ 7. Zlecenie p³atnicze, nie spe³niaj¹ce wymogów formal-
nych, okreœlonych w umowach zawartych pomiêdzy NBP
a podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 6 lit. b i c lub
§ 6 ust. 2 pkt 2, jest zwracane przez NBP zleceniodawcy bez
zrealizowania. 

§ 8. Zlecenia p³atnicze wprowadzone zgodnie z umow¹ ra-
chunku bankowego do systemu SORBNET nie mog¹ byæ
odwo³ane po ich zrealizowaniu. 

§ 9. 1. Zlecenia p³atnicze, które spe³niaj¹ wymogi formalne,
s¹ realizowane w systemie SORBNET w dniu wskazanym ja-
ko data realizacji, pod warunkiem ¿e na obci¹¿anym ra-
chunku znajduj¹ siê wystarczaj¹ce do ich zrealizowania
œrodki pieniê¿ne, po wy³¹czeniu œrodków zablokowanych
z tytu³ów okreœlonych w umowie rachunku bankowego lub
wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów. 

2. Zlecenia p³atnicze w systemie SORBNET s¹ realizo-
wane: 

1) zgodnie z zasad¹ rozrachunku brutto, tj. w drodze odrêb-
nej realizacji ka¿dego zlecenia p³atniczego, 

2) zgodnie z zasad¹ rozrachunku w czasie rzeczywistym, tj.
na bie¿¹co w ci¹gu dnia operacyjnego, 

3) w kolejnoœci wynikaj¹cej z zasad pierwszeñstwa, okreœlo-
nych w umowach, o których mowa w § 7. 

§ 10. 1. Rozrachunek miêdzybankowy w systemie SORB-
NET jest dokonywany poprzez jednoczesne obci¹¿enie
i uznanie rachunków banków lub kont w³asnych NBP obs³u-
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giwanych w tym systemie, zgodnie z treœci¹ zlecenia p³atni-
czego, z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. Warunek jednoczesnoœci, o którym mowa w ust. 1,
nie musi byæ spe³niony, je¿eli rozrachunek miêdzybankowy
w systemie SORBNET jest dokonywany z wykorzystaniem
rachunku poœrednika rozliczeniowego. 

Rozdzia³ 3

Rozrachunek miêdzybankowy w systemie 
SORBNET-EURO

§ 11. 1. Rozrachunek miêdzybankowy w systemie SORBNET
-EURO jest przeprowadzany na podstawie zleceñ p³atni-
czych w euro w kwocie: 

1) 12.500 euro lub wy¿szej do dnia 31 grudnia 2005 r., 

2) 50.000 euro lub wy¿szej od dnia 1 stycznia 2006 r., 

o ile w umowach rachunku bankowego w euro zawartych
miêdzy NBP a uczestnikami tego systemu nie okreœlono ina-
czej. 

2. Zlecenia p³atnicze, o których mowa w ust. 1, obci¹¿a-
j¹ce rachunek banku, s¹ wystawiane przez uczestnika tego
systemu. NBP i poœrednicy rozliczeniowi mog¹ wystawiaæ
zlecenia p³atnicze, obci¹¿aj¹ce rachunek bie¿¹cy banku ob-
s³ugiwany w systemie SORBNET — EURO, na podstawie
upowa¿nieñ okreœlonych w umowie rachunku bankowego
zawartej miêdzy NBP a bankiem. 

§ 12. Do przeprowadzania rozrachunku w systemie SORB-
NET — EURO stosuje siê odpowiednio przepisy § 7 — 10. 

Rozdzia³ 4

Rozrachunek miêdzybankowy w z³otych przeprowadza-
ny przez jednostki organizacyjne NBP inne ni¿ Centrala
NBP oraz banki prowadz¹ce rachunki innych banków

§ 13. 1. Rozrachunek miêdzybankowy, dokonywany w jed-
nostce organizacyjnej NBP innej ni¿ Centrala NBP, jest prze-
prowadzany na podstawie zleceñ p³atniczych dotycz¹cych
operacji przewidzianych w umowie rachunku bankowego,
zawartej pomiêdzy t¹ jednostk¹ a bankiem. 

2. Zlecenia p³atnicze, o których mowa w ust. 1, obci¹¿a-
j¹ce rachunek banku, s¹ wystawiane przez NBP lub bank. 

§ 14. Do sk³adania i realizacji zleceñ p³atniczych, o których
mowa w § 13 ust. 2, stosuje siê odpowiednio § 6 ust. 3,
§ 7 i 8 oraz § 9 ust. 1. 

§ 15. 1. Zlecenie p³atnicze, o którym mowa w § 13 ust. 2, jest
realizowane w jednostce organizacyjnej NBP poprzez ob-
ci¹¿enie rachunku banku i: 

1) uznanie odpowiednio rachunku innego banku lub
konta w³asnego NBP, prowadzonych przez tê jed-
nostkê, w dniu jego przyjêcia do realizacji albo

2) skierowanie zlecenia p³atniczego do innej jednostki
organizacyjnej NBP lub innego banku najpóŸniej
w nastêpnym dniu roboczym po dniu jego przyjêcia
do realizacji, a w przypadku skierowania zlecenia
p³atniczego do systemu SORBNET w dniu jego
przyjêcia do realizacji, 

o ile w umowie rachunku bankowego, o której mowa w § 13
ust. 1 nie okreœlono inaczej. 

2. Rachunek banku, prowadzony w jednostce organiza-
cyjnej NBP innej ni¿ Centrala NBP, jest uznawany na podsta-
wie zlecenia p³atniczego, o którym mowa w § 13 ust. 1: 

1) w dniu realizacji zlecenia p³atniczego, obci¹¿aj¹ce-
go rachunek innego banku lub konto w³asne NBP,
prowadzone w tej samej jednostce organizacyjnej
NBP albo

2) w dniu otrzymania przez tê jednostkê œrodków pie-
niê¿nych z Centrali NBP lub z innej jednostki orga-
nizacyjnej NBP, albo

3) najpóŸniej w nastêpnym dniu roboczym po dniu
otrzymania z jednostki organizacyjnej innego ban-
ku zlecenia p³atniczego, przekazanego bez poœred-
nictwa systemu SORBNET. 

§ 16.1. Rozrachunek miêdzybankowy, przeprowadzany przez
jednostkê organizacyjn¹ innego ni¿ NBP banku, prowadz¹-
c¹ rachunek innego banku, jest dokonywany, z zastrze¿e-
niem ust. 2 i 3, na podstawie zlecenia p³atniczego, poprzez
obci¹¿enie tego rachunku i: 

1) uznanie rachunku innego banku, prowadzonego
przez tê jednostkê, lub konta w³asnego banku prze-
prowadzaj¹cego rozrachunek — w dniu przyjêcia
zlecenia p³atniczego do realizacji albo

2) skierowanie zlecenia p³atniczego do innej jednostki
organizacyjnej tego samego banku — najpóŸniej
w nastêpnym dniu roboczym po dniu jego przyjêcia
do realizacji, albo

3) skierowanie zlecenia p³atniczego do jednostki or-
ganizacyjnej innego banku — najpóŸniej w nastêp-
nym dniu roboczym po dniu jego przyjêcia do reali-
zacji, a w przypadku skierowania zlecenia
p³atniczego do systemu SORBNET — w dniu jego
przyjêcia do realizacji, bez wzglêdu na liczbê ban-
ków poœrednicz¹cych w jego wykonaniu. 

2. Do uznawania rachunku innego banku prowadzone-
go przez jednostkê, o której mowa w ust. 1, stosuje siê od-
powiednio § 15 ust. 2. 

3. Dniem dokonania rozrachunku miêdzybankowego,
o którym mowa w ust. 1 i 2, mo¿e byæ dzieñ wskazany przez
zleceniodawcê w zleceniu p³atniczym, o ile tak¹ mo¿liwoœæ
strony przewidzia³y w umowie rachunku bankowego. 

Rozdzia³ 5

Rozrachunek miêdzybankowy dokonywany w wyniku
dzia³ania poœrednika rozliczeniowego

§ 17. Rozrachunek miêdzybankowy mo¿e byæ dokonywany
na podstawie zleceñ p³atniczych sk³adanych przez poœred-
nika rozliczeniowego, który okreœli³: 

1) obiektywne kryteria uczestnictwa, zapewniaj¹ce równo-
prawny dostêp do obs³ugiwanego przez niego systemu, 

2) zasady wymiany zleceñ p³atniczych pomiêdzy uczestni-
kami systemu, o którym mowa w pkt. 1, lub rejestrowania
obs³ugiwanych operacji oraz terminy i sposób regulowa-
nia zobowi¹zañ z nich wynikaj¹cych, 



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 3 - 75 - poz. 7

3) zasady dokonywania kompensaty wzajemnych zobowi¹-
zañ i nale¿noœci uczestników, wynikaj¹cych z czynnoœci,
okreœlonych w pkt. 2, oraz procedury zapewniaj¹ce udo-
kumentowanie poszczególnym uczestnikom wyników
kompensaty ich dotycz¹cych, o ile taka kompensata jest
dokonywana, 

4) zakres wzajemnej odpowiedzialnoœci poœrednika rozli-
czeniowego i uczestników, 

oraz ustali³ z bankiem, przeprowadzaj¹cym rozrachunek
miêdzybankowy, zasady przekazywania zleceñ p³atniczych
do tego banku i terminy przeprowadzenia rozrachunku miê-
dzybankowego. 

§ 18. Poœrednik rozliczeniowy, dokonuj¹cy kompensaty
wzajemnych zobowi¹zañ i nale¿noœci uczestników wynika-
j¹cych z operacji, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a-d, oprócz
spe³nienia wymogów okreœlonych w § 17, powinien ustaliæ
procedury zapewniaj¹ce: 

1) ¿e zlecenie p³atnicze uczestnika przekazane do obs³ugi-
wanego przez niego systemu b¹dŸ rozliczana w nim
transakcja lub inna operacja nie zostan¹ z niego wycofa-
ne po dokonaniu rozrachunku miêdzybankowego skom-
pensowanych zobowi¹zañ i nale¿noœci, 

2) skierowanie skompensowanych zobowi¹zañ i nale¿noœci
do rozrachunku miêdzybankowego w czasie pozwalaj¹-
cym na przeprowadzenie tego rozrachunku w tym sa-
mym dniu co wymiana zleceñ p³atniczych uczestników, 

3) dokonanie, w razie braku wystarczaj¹cych funduszy
u uczestników, rozrachunku miêdzybankowego w termi-
nie, ustalonym zgodnie z § 17, 

oraz zabezpieczyæ obs³ugiwany przez siebie system pod
wzglêdem technicznym i operacyjnym, aby w przypadku
awarii technicznej dokonanie rozrachunku miêdzybankowe-
go by³o mo¿liwe w tym samym dniu operacyjnym. 

Rozdzia³ 6

Przepisy przejœciowe i koñcowe

§ 19. 1. Banki, które do dnia 31 paŸdziernika 2004r. nie za-
wr¹ z NBP umowy rachunku bankowego w euro a przepro-
wadzaj¹ rozliczenia pieniê¿ne w euro, przeka¿¹ do tego
dnia do NBP informacjê o bankach prowadz¹cych ich ra-
chunki bankowe w euro oraz numery tych rachunków, za
poœrednictwem których bêdzie dokonywany rozrachunek
miêdzybankowy z tytu³u rozliczenia za poœrednictwem Kra-
jowej Izby Rozliczeniowej S.A. zleceñ p³atniczych w euro,
otrzymywanych zza granicy z systemu STEP-2. 

2. Banki, które rozpoczn¹ przeprowadzanie rozliczeñ
pieniê¿nych w euro po dniu 31 paŸdziernika 2004r. i nie za-
wr¹ z NBP umowy rachunku bankowego w euro, dokonaj¹
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie póŸniej ni¿
przed podjêciem tej dzia³alnoœci. 

3. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy
banków, bêd¹cych uczestnikami systemu STEP-2. 

§ 20. Traci moc zarz¹dzenie nr 6/2000 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie okreœle-
nia sposobu przeprowadzania rozrachunków miêdzybanko-
wych (Dz. Urz. NBP Nr 7, poz. 12, z 2001 r. Nr 21, poz. 41
oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 48). 

§ 21. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r.
z wyj¹tkiem przepisów § 1 pkt 4 i 7, § 3 oraz § 11 i 12, które
wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 listopada 2004 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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