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Na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
� Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dzenie okre�la podmiotowy i przedmiotowy zakres
upowa¿nieñ do podejmowania w Narodowym Banku Pol-
skim, zwanym dalej �NBP�, decyzji w sprawach wymagaj¹-
cych zezwolenia dewizowego, to jest: udzielania, odmowy
lub uchylania takiego zezwolenia, zwanych dalej �decyzjami
dewizowymi�.

§2. Do podejmowania w imieniu Prezesa NBP decyzji dewi-
zowych upowa¿nia siê w NBP:

1) dyrektora Departamentu Zagranicznego, w sprawach
okre�lonych w § 3 i 8,

2) dyrektora G³ównego Oddzia³u Walutowo-Dewizo-
wego w Warszawie, w sprawach okre�lonych
w § 4 w zakresie jego w³a�ciwo�ci ustalonej zgodnie
z § 7 i 9 oraz w sprawach okre�lonych w § 5 i 6,

3) dyrektorów oddzia³ów okrêgowych, z wy³¹czeniem
dyrektora Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie,
w sprawach okre�lonych w § 4 w zakresie ich w³a�ci-
wo�ci ustalonej zgodnie z § 7 i 9.

§3. Dyrektor Departamentu Zagranicznego podejmuje decy-
zje dewizowe w szczególno�ci w sprawach:

1) dokonywania przez rezydentów inwestycji bezpo-
�rednich w spó³kach maj¹cych siedzibê w krajach nie
bêd¹cych cz³onkami Organizacji Wspó³pracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD), lub z którymi Rzeczpo-
spolita Polska nie zawar³a umów o popieraniu i ochro-
nie inwestycji, je�li warto�æ inwestycji w dniu z³o¿enia
wniosku przekracza 100 000 EURO,

2) dokonywania przez rezydentów inwestycji portfelo-
wych w zakresie papierów warto�ciowych emitowa-
nych przez nierezydentów nie maj¹cych miejsca za-

mieszkania lub siedziby w krajach nale¿¹cych do
OECD lub krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska
nie zawar³a umów o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji, oraz w zakresie jednostek uczestnictwa
w funduszach zbiorowego inwestowania nie maj¹-
cych siedziby w tych krajach, je�li warto�æ inwestycji
w dniu z³o¿enia wniosku przekracza 100 000 EURO,

3) dokonywania inwestycji portfelowych w zakresie krót-
koterminowych papierów warto�ciowych oraz po-
chodnych instrumentów finansowych, 

4) dokonywania pozosta³ego obrotu kapita³owego, z wy-
j¹tkiem spraw, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 6 oraz
§ 6 pkt 1 i 2,

5) dokonywania obrotu kredytowego skutkuj¹cego po-
wstaniem d³ugu, którego termin sp³aty jest krótszy ni¿
jeden rok,

6) dokonywania przez rezydentów i nierezydentów obro-
tu depozytowego, z wyj¹tkiem spraw, o których mowa
w § 4 pkt 4,

7) dokonywania obrotu gwarancyjnego, 
8) dokonywania w kraju p³atno�ci �rodkami stanowi¹cy-

mi warto�ci dewizowe, 
9) dokonywania sprzeda¿y warto�ci dewizowych miêdzy

rezydentami,
10) dokonywania przez rezydentów innych ni¿ potr¹cenia

rozporz¹dzeñ wierzytelno�ciami od nierezydentów,
11) odst¹pienia od obowi¹zku niezw³ocznego transferu

z zagranicy posiadanych warto�ci dewizowych lub
krajowych �rodków p³atniczych, 

12) odst¹pienia przez rezydentów od obowi¹zku dokony-
wania lub przyjmowania p³atno�ci oraz dokonywania
transferu warto�ci dewizowych lub krajowych �rod-
ków p³atniczych za po�rednictwem banków, których
uprawnienie do dokonywania okre�lonych czynno�ci
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obrotu dewizowego obejmuje takie po�rednictwo,
z wyj¹tkiem spraw, o których mowa w § 4 pkt 7,

13) odst¹pienia od obowi¹zku wyra¿ania zobowi¹zañ pie-
niê¿nych w obrocie dewizowym z zagranic¹ w walucie
polskiej lub w walutach wymienialnych oraz dokony-
wania p³atno�ci w ramach tego obrotu w krajowych
�rodkach p³atniczych lub walutach wymienialnych
b¹d� w dewizach p³atnych w takich walutach,

14) odst¹pienia od obowi¹zku udzielania ustnych i pisem-
nych wyja�nieñ oraz udostêpniania wymaganych do-
kumentów w sprawach objêtych kontrol¹ dewizow¹.

§ 4. Dyrektorzy oddzia³ów okrêgowych, z wy³¹czeniem dy-
rektora Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie, podejmuj¹ de-
cyzje w sprawach:

1) prowadzenia dzia³alno�ci kantorowej,
2) dokonywania przez rezydentów inwestycji bezpo-

�rednich w zakresie obejmowania b¹d� nabywania
akcji lub udzia³ów w spó³kach z siedzib¹ w krajach nie
bêd¹cych cz³onkami OECD, lub z którymi Rzeczpo-
spolita Polska nie zawar³a umów o popieraniu i ochro-
nie inwestycji, je�li warto�æ inwestycji w dniu z³o¿enia
wniosku nie przekracza 100 000 EURO,

3) dokonywania przez rezydentów inwestycji portfelo-
wych w zakresie papierów warto�ciowych emitowa-
nych przez nierezydentów nie maj¹cych miejsca za-
mieszkania lub siedziby w krajach nale¿¹cych do
OECD lub krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska
nie zawar³a umów o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji, oraz jednostek uczestnictwa w funduszach
zbiorowego inwestowania nie maj¹cych siedziby
w tych krajach, je�li warto�æ inwestycji w dniu z³o¿e-
nia wniosku nie przekracza 100 000 EURO,

4) dokonywania przez rezydentów bêd¹cych osobami fi-
zycznymi obrotu depozytowego w zakresie rachun-
ków posiadanych przez te osoby za granic¹,

5) dokonywanie przez rezydentów pozosta³ego obrotu
kapita³owego w zakresie darowizn na rzecz nierezy-
dentów,

6) dokonywania pozosta³ego obrotu kapita³owego w za-
kresie wywozu za granicê monet z³otych bitych po ro-
ku 1850 innych ni¿ emitowane i sprzedawane przez
NBP,

7) odst¹pienia przez rezydentów od obowi¹zku dokony-
wania i przyjmowania p³atno�ci oraz dokonywania
transferu warto�ci dewizowych lub krajowych �rod-
ków p³atniczych za po�rednictwem banków, których
uprawnienie do dokonywania okre�lonych czynno�ci
obrotu dewizowego obejmuje takie po�rednictwo,
w obrocie bie¿¹cym, którego przedmiotem s¹ umowy
o nabywanie towarów (z wy³¹czeniem warto�ci dewi-

zowych i krajowych �rodków p³atniczych), �wiadcze-
nie us³ug oraz nabywanie lub ustanawianie praw na
dobrach niematerialnych.

§ 5. Decyzje dewizowe w sprawach, o których mowa
w § 4, w województwie mazowieckim podejmuje dyrektor
G³ównego Oddzia³u Walutowo-Dewizowego w Warszawie.

§ 6. Dyrektor G³ównego Oddzia³u Walutowo-Dewizowego
w Warszawie poza decyzjami dewizowymi w sprawach,
o których mowa w § 4, podejmuje decyzje dewizowe w spra-
wach:

1) dokonywania przez rezydentów pozosta³ego obrotu
kapita³owego w zakresie transferu za granicê krajo-
wych lub zagranicznych �rodków p³atniczych na rzecz
polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych
z tytu³u refundacji kosztów poniesionych w zwi¹zku
z wizytami przedstawicieli naczelnych i centralnych
organów w³adzy i administracji pañstwowej, organiza-
cji spo³ecznych i politycznych.

2) dokonywania przez rezydentów pozosta³ego obrotu
kapita³owego w zakresie wywozu za granicê z³ota
w postaci pó³fabrykatów w celu przerobienia na wyro-
by u¿ytkowe lub jubilerskie,

§ 7. Decyzje dewizowe w sprawach, o których mowa
w § 4, podejmuj¹ dyrektorzy oddzia³ów okrêgowych, z wy³¹-
czeniem dyrektora Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie i dy-
rektor G³ównego Oddzia³u Walutowo � Dewizowego w War-
szawie, w³a�ciwi dla miejsca zamieszkania, siedziby strony,
z wyj¹tkiem spraw, o których mowa w § 4 pkt 1, gdzie o w³a-
�ciwo�ci decyduje miejsce po³o¿enia lokalu u¿ytkowego
przeznaczonego do prowadzenia dzia³alno�ci.

§ 8.1. Dyrektor Departamentu Zagranicznego, w szczególnie
uzasadnionych wypadkach, mo¿e podejmowaæ decyzje de-
wizowe w sprawach wymienionych w § 4 i 6 po stwierdzeniu,
¿e w³a�ciwy merytorycznie oddzia³ okrêgowy lub G³ówny
Oddzia³ Walutowo-Dewizowy w Warszawie nie prowadzi po-
stêpowania lub te¿, ¿e nie zosta³y wydane decyzje dewizowe
w tych sprawach.

2. Kopie decyzji podjêtych w sprawach, o których mowa
w ust. 1, Departament Zagraniczny przesy³a do w³a�ciwego
merytorycznie oddzia³u okrêgowego lub do G³ównego Od-
dzia³u Walutowo-Dewizowego w Warszawie.

§ 9. Wykaz jednostek organizacyjnych NBP ze wskazaniem
terytorialnego zasiêgu ich dzia³ania w sprawach, o których
mowa w § 4, 5 i 6, okre�la za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 10. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 21 czerwca
1999 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz
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WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NBP ZE WSKAZANIEM TERYTORIALNEGO ZASIÊGU ICH DZIA£ANIA
W ZAKRESIE DZIA£ALNO�CI DEWIZOWEJ 

Lp. Nazwa oddzia³u okrêgowego Zasiêg dzia³ania oddzia³u okrêgowego  
lub jednostki równorzêdnej lub jednostki równorzêdnej

1 2 3

1 Oddzia³ Okrêgowy 
w Bia³ymstoku województwo podlaskie

2 Oddzia³ Okrêgowy 
w Bydgoszczy województwo kujawsko- pomorskie

3 Oddzia³ Okrêgowy 
w Gdañsku województwo pomorskie

4 Oddzia³ Okrêgowy 
w Katowicach województwo �l¹skie i opolskie

5 Oddzia³ Okrêgowy
w Krakowie województwo ma³opolskie i �wiêtokrzyskie

6 Oddzia³ Okrêgowy 
w Lublinie województwo lubelskie

7 Oddzia³ Okêgowy 
w £odzi województwo ³ódzkie

8 Oddzia³ Okrêgowy 
w Olsztynie województwo warmiñsko-mazurskie

9 Oddzia³ Okrêgowy 
w Poznaniu województwo wielkopolskie i lubuskie

10 Oddzia³ Okrêgowy 
w Rzeszowie województwo podkarpackie

11 Oddzia³ Okrêgowy 
w Szczecinie województwo zachodnio-pomorskie

12 G³ówny Oddzia³ 
Walutowo-Dewizowy 
w Warszawie województwo mazowieckie 

13 Oddzia³ Okrêgowy 
we Wroc³awiu województwo dolno�l¹skie

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 8/1999 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 11 czerwca 1999 r.
(poz. 19)
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Cena prenumeraty na 1999 rok wynosi 102 z³

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. �wiêtokrzyska 11/21.

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 oraz do 5-go dnia

ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹cego okres realizacji zamówienia tj. np: 5 marca, 5 czerwca, 5 wrze�nia, 5 grudnia. 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, infolinia bezp³atna: 0-800-1200-29, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenume-
racie 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 w terminach: do dnia 25 listopada na rok nastêpny 
oraz do 25 lutego � na prenumeratê realizowan¹ od 1 kwietnia, 

do 25 maja � na prenumeratê realizowan¹ od 1 lipca,
do 25 sierpnia � na prenumeratê realizowan¹ od 1 pa�dziernika od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w

miejscowo�ciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS S.A. - 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 WAW Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-70-08, tel./fax 36-69-21.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 pa�dziernika na rok nastêpny, RUCH S.A. 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. 
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