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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, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, 
poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. 
Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, 
poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, 
poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, 
poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz 
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769) uchwala się, co 
następuje:

 § 1. W załączniku do uchwały nr 33/2006 Zarządu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez 
Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym 
poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz 
operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu 
i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków ban-
kowych” (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z 2007 r. Nr 5, poz. 
15 i Nr 17, poz. 32 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 3:

     a) uchyla się pkt 22,

     b) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

    „36)  TARGET2 – transeuropejski system rozrachunku 
brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) dla doko-

nywania rozrachunku płatności w euro składa-
jący się z krajowych komponentów, prowadzo-
nych przez poszczególne banki centralne Unii 
Europejskiej na Jednolitej Wspólnej Platformie 
(Single Shared Platform);”,

     c) po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

   „36a)  TARGET2-NBP – polski system rozrachunku 
brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), stano-
wiący komponent systemu TARGET2, prowa-
dzony przez NBP;”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

           „§ 15.1. W celu wystawienia polecenia wypłaty za grani-
cę, z wyjątkiem czeku, w dniu daty realizacji dyspozycja 
podlega automatycznej kontroli kompletności i popraw-
ności danych w niej zawartych oraz kontroli uczestnic-
twa banku beneficjenta w TARGET2, SORBNET-EURO, 
EuroELIXIR lub w SWIFT. 

          2. W przypadku negatywnych wyników kontroli, o któ-
rej mowa w ust. 1, oraz z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 18, 
gdy dyspozycja została:

     1)  przesłana w formie elektronicznej – w dniu daty reali-
zacji nastąpi automatyczne odrzucenie dyspozycji do 
zleceniodawcy wraz z podaniem przyczyny odrzu-
cenia; zleceniodawca po uzupełnieniu danych może 
ponownie przesłać dyspozycję do realizacji;

     2)  złożona w formie papierowej – w dniu daty realizacji 
oddział kontaktuje się ze zleceniodawcą w celu doko-
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nania korekty danych dyspozycji lub poinformowa-
nia o nieprzyjęciu dyspozycji do realizacji, z powodu 
określonego w § 28 ust. 2.

         3. Zleceniodawca może skontaktować się z oddzia-
łem, w celu potwierdzenia uczestnictwa banku benefi-
cjenta w TARGET2, SORBNET-EURO, EuroELIXIR bądź 
w SWIFT lub podania prawidłowego BIC banku bene-
ficjenta, aby uniknąć automatycznego odrzucenia z te-
go powodu dyspozycji przesyłanej w formie elektronicz-
nej.”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

          „§ 18. 1. Polecenie wypłaty za granicę w walucie euro, 
z wyjątkiem czeku, realizowane jest poprzez SWIFT 
w przypadku, gdy:

     1)  bank beneficjenta nie jest uczestnikiem TARGET2 dla 
operacji transgranicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;

     2)  bank beneficjenta nie jest uczestnikiem SORBNET-
EURO, TARGET2-NBP lub EuroELIXIR dla operacji 
krajowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;

     3)  istnieją inne przyczyny niż określone w pkt 1, 2 i 4, 
dla których realizacja dyspozycji poprzez SORBNET-
EURO lub EuroELIXIR jest niemożliwa, w szczególno-
ści w przypadku awarii TARGET2, SORBNET-EURO 
lub EuroELIXIR uniemożliwiającej realizację dyspo-
zycji w terminie gwarantującym rozliczenie zgodne ze 
wskazaną datą waluty;

     4) umowa rachunku bankowego tak stanowi.

           2. Polecenie wypłaty za granicę w walucie euro, z wy-
jątkiem czeku, wystawiane ze wskazaną datą waluty 
today w sytuacji gdy bank beneficjenta nie jest uczest-
nikiem TARGET2 dla operacji transgranicznych lub gdy 
bank beneficjenta nie jest uczestnikiem SORBNET-
EURO, TARGET2-NBP lub EuroELIXIR dla operacji 
krajowych – w dniu daty realizacji jest automatycznie 
odrzucone do zleceniodawcy wraz z podaniem przyczy-
ny odrzucenia. W tym przypadku w celu realizacji płat-
ności zleceniodawca powinien przesłać ponownie dys-
pozycję, która realizowana jest poprzez SWIFT z datą 
waluty spot.

          3. Polecenie wypłaty za granicę w walucie euro, z wy-
jątkiem czeku, wystawiane ze wskazaną datą waluty 
spot, w sytuacji gdy bank beneficjenta nie jest uczest-
nikiem TARGET2 dla operacji transgranicznych lub gdy 
bank beneficjenta nie jest uczestnikiem SORBNET-
EURO, TARGET2-NBP lub EuroELIXIR dla operacji kra-
jowych – w dniu daty realizacji jest automatycznie skie-
rowane do realizacji poprzez SWIFT, z zastrzeżeniem 
§ 16 ust. 2.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 maja 2008 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
S. S. Skrzypek


