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UCHWAŁA NR 49/2010

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 11 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę 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 bankowych”

Nr 13

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 4,80 zł

 Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 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, 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, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, 
poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, 
poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, 
poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, 
poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, 
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz 
z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530 i Nr 126, poz. 853) 
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 
bankowych” (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z 2007 r. Nr 5, 
poz. 15 i Nr 17, poz. 32, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 9, poz. 12, 
Nr 14, poz. 17 i Nr 23, poz. 27, z 2009 r. Nr 21, poz. 24 oraz 
z 2010 r. Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 35 otrzymuje brzmienie:

    35)  SWIFT Cheque – usługa polegająca na wystawie-
niu przez bank korespondenta NBP czeku na rzecz 
wskazanego remitenta po otrzymaniu z NBP komu-
nikatu SWIFT typu MT 103 zawierającego dane remi-
tenta;”;

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

      „§ 12a. 1. Polecenie wypłaty z zagranicy otrzyma-
ne w formie komunikatu SEPA CT może być odwołane 
przez bank zleceniodawcy poprzez skierowanie do NBP 
żądania odwołania polecenia wypłaty. Po wpływie do 
NBP żądania odwołania i stwierdzeniu przez oddział, 
że rachunek bankowy beneficjenta został uznany kwotą 
wskazanego polecenia wypłaty, beneficjent otrzyma 
informację o żądaniu odwołania polecenia wypłaty z za-
granicy otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, 
o treści określonej w załączniku nr 9 do regulaminu.

       2. Beneficjent po otrzymaniu z oddziału informa-
cji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie uzupełnia ją 
o oświadczenie upoważniające NBP do obciążenia 
rachunku bankowego kwotą wynikającą z otrzymanego 
przez NBP żądania odwołania polecenia wypłaty lub 
odmawiające takiego upoważnienia.

      3. W przypadku wyrażenia przez beneficjenta zgody na 
zwrot środków, rachunek bankowy beneficjenta obciąża 
się, z zachowaniem § 12 ust. 3.

      4. W przypadku gdy operacja, o której mowa w ust. 3, 
wykonywana jest z oprocentowanego rachunku banko-
wego dokonuje się korekty odsetek, z zachowaniem § 12 
ust. 4.”;
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3) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      „1. Na wniosek zleceniodawcy, Oddział Okręgowy 
w Warszawie, z zastrzeżeniem § 25a, podejmuje rekla-
mację w banku beneficjenta w celu zwrotu wysłanego 
polecenia wypłaty za granicę. W przypadku otrzymania 
zwrotu Oddział Okręgowy w Warszawie, najpóźniej w na-
stępnym dniu roboczym licząc od dnia wpływu zwrotu 
polecenia wypłaty do NBP, uznaje rachunek bankowy 
zleceniodawcy prowadzony w:

    1)  złotych – kwotą stanowiącą równowartość w złotych 
kwoty zwrotu przeliczonej z zastosowaniem kursu 
kupna walut obcych obowiązującego w dniu daty 
waluty otrzymanego zwrotu;

    2)  walucie obcej – kwotą zwrotu. W przypadku gdy rea-
lizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej 
na drugą, stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut 
obcych obowiązujące w dniu daty waluty otrzymane-
go zwrotu.”;

4) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

      „§ 25a. 1. NBP może, w terminie 10 dni roboczych od 
dnia daty waluty wskazanej w poleceniu wypłaty za 
granicę, na wniosek zleceniodawcy, odwołać polecenie 
wypłaty wysłane w formie komunikatu SEPA CT poprzez 
skierowanie do banku beneficjenta żądania odwołania 
polecenia wypłaty, jeżeli powodem żądania jest:

    a) podwójne wysłanie polecenia wypłaty za granicę,

    b)  techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem 
wypłaty,

    c) sfałszowanie polecenia wypłaty.

      2. Zleceniodawca składa w oddziale wniosek o wysta-
wienie żądania odwołania polecenia wypłaty za granicę 
wysłanego w formie komunikatu SEPA CT, o treści okre-
ślonej w załączniku nr 10 do regulaminu, w celu podjęcia 
przez oddział czynności związanych z odwołaniem pole-
cenia wypłaty za granicę w banku beneficjenta.

      3. Jeżeli zleceniodawca wnioskuje o odwołanie polece-
nia wypłaty za granicę wysłanego w formie komunikatu 
SEPA CT z przyczyny innej niż wskazana w ust. 1, zasto-
sowanie ma § 25 ust. 1.

      4. W przypadku otrzymania zwrotu środków z tytułu 
realizacji żądania odwołania, rozliczenie ze zleceniodaw-
cą następuje zgodnie z § 25 ust. 1. Ewentualne koszty 
banku beneficjenta z tytułu zwrotu odwoływanego pole-
cenia wypłaty obciążają zleceniodawcę.

      5. W przypadku otrzymania odmowy odwołania pole-
cenia wypłaty za granicę wysłanego w formie komuni-
katu SEPA CT, zleceniodawca otrzyma z oddziału infor-
mację o przyczynie odmowy w formie uzupełnionego 
wniosku o wystawienie żądania odwołania, o którym 
mowa w ust. 1.”;

5) w § 30 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    „3)  opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN, OUR 
lub SHA – w przypadku SWIFT Cheque dla czeku 
wystawionego w GBP.”;

6) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

      „2. Sprzedaż czeków realizowana jest w następujących 
walutach obcych: USD, CAD, GBP i EUR, z tym że sprze-
daż czeków w ramach SWIFT Cheque ograniczona jest 
do kwoty w wysokości 10.000 USD i 10.000 GBP, sto-
sownie dla waluty USD i GBP.”;

  7) w § 39 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

      „1)  zlecenie ze wskazaniem sposobu realizacji „Wysłane 
przez NBP” wpłynęło do Oddziału Okręgowego 
w Warszawie do godz. 13.00 w dniu daty realizacji; 
w przypadku SWIFT Cheque posiadacz rachunku 
umieszcza w zleceniu obok tytułu płatności wyraz 
kodowy „CHQB” i opcję kosztów realizacji, zgodnie 
z § 30 ust. 1 pkt 2 lub 3;”;

  8)  załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

  9)  dodaje się załącznik nr 9 do regulaminu w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10)  dodaje się załącznik nr 10 do regulaminu w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
wz. P. Wiesiołek
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Załączniki do uchwały nr 49/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 października 2010 r. (poz. 14)

Załącznik nr 1

stempel posiadacza rachunku      
 miejscowo , data Zarz du Narodowego Banku Polskiego 

z dnia 11 pa dziernika 2010 r. 
                               Za cznik nr 1 

 REGON 

NARODOWY BANK POLSKI 
………………………………...*

UPOWA NIENIE

Upowa niamy:

Oddzia  Okr gowy w Warszawie do obci enia naszego rachunku bankowego z tytu u:
**a) kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddzia u banku zagranicznego, 

instytucji kredytowej lub oddzia u instytucji kredytowej; 

**b) zwrotu kwoty w wysoko ci ………………………………………………………………. 
rozliczonego polecenia wyp aty z zagranicy, z wy czeniem zwrotu wykonywanego 
w zwi zku z otrzymanym daniem odwo ania polecenia wyp aty z zagranicy 
otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT. 

stempel i podpisy 
posiadacza rachunku 

WYPE NIA ODDZIA  OKR GOWY w*………………………………….

Potwierdzamy zgodno  podpisów ze wzorami podpisów. 
***Data przes ania do Oddzia u Okr gowego w Warszawie ………………………………….………. 
***Operacj  z tytu u p atno ci zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …………….…... 
***Operacj  z tytu u **a/b zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ……………………. 

stempel s u bowy i podpis  

*) Nazwa oddzia u okr gowego NBP.
**) Niepotrzebne skre li .

***) Nie dotyczy dania odwo ania p atno ci.
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Za cznik nr 2  

INFORMACJA O DANIU ODWO ANIA POLECENIA WYP ATY Z ZAGRANICY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT 

WYPE NIA ODDZIA  OKR GOWY w* ..……………….………………………

Narodowy Bank Polski, Oddzia  Okr gowy w* ……………………………
Data przes ania do beneficjenta dania odwo ania polecenia wyp aty 
z zagranicy: ……………………………………………………………. 

miejscowo                          data
Identyfikator nadany przez zleceniodawc  w odwo ywanym poleceniu wyp aty z zagranicy – je li by  wskazany (max. 35 znaków bez spacji) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Symbol waluty:  EUR 

Kwota w walucie wskazana w odwo ywanym poleceniu wyp aty. ……………………………………………………………………………………….. 

Kwota s ownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Data waluty wskazana w odwo ywanym poleceniu wyp aty ………………………………………………………………………………………………. 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwo ywanym poleceniu wyp aty: 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwo ywanym poleceniu wyp aty: 
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
Osoba odpowiedzialna za zwrot odwo ywanego polecenia wyp aty, nr tel. 
…………………………………………………………………………….

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Nazwa banku zleceniodawcy i BIC wskazane w odwo ywanym 
poleceniu wyp aty: ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………...
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany 
w odwo ywanym poleceniu wyp aty: …………………………………… 
……………………………………………………………………………

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwo ywanym poleceniu 
wyp aty: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW 

Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany 
w odwo ywanym poleceniu wyp aty: …………………………………… 
…………………………………………………………………………….

Przyczyna dania odwo ania polecenia wyp aty:**   - podwójne wys anie polecenia wyp aty 
 - techniczne problemy skutkuj ce b dnym poleceniem wyp aty
 - sfa szowanie polecenia wyp aty 

WYPE NIA BENEFICJENT 

Upowa niamy Oddzia  Okr gowy NBP w* ……………………... do obci enia naszego rachunku bankowego prowadzonego w Oddziale Okr gowym 
NBP w* …………………… nr …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
z tytu u dokonania zwrotu kwoty w EUR w wysoko ci ……………………………... wynikaj cej z otrzymanego dania odwo ania polecenia wyp aty. 

Odmawiamy upowa nienia Oddzia u Okr gowego NBP w* ……………………….. do obci enia naszego rachunku bankowego z tytu u otrzymanego 
dania odwo ania polecenia wyp aty z powodu …………………………………………………………………………………………………………… 

O wiadczamy, e znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym polece  wyp aty 
w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a tak e skupu i sprzeda y walut obcych, dla posiadaczy 
rachunków bankowych", stanowi cy za cznik do uchwa y nr 33/2006 Zarz du Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP 
Nr 12, poz. 14, z pó n. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

REGON Stempel zleceniodawcy Podpisy zleceniodawcy 

WYPE NIA ODDZIA  OKR GOWY w* ………………………………………...

Data przyj cia do realizacji dania odwo ania polecenia wyp aty z zagranicy …………………………………………………………………………… 
Data realizacji dania odwo ania polecenia wyp aty z zagranicy …………………………………………………………………………………………. 
Data i rodzaj przekazanej odpowiedzi ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Przyczyna odmowy odwo ania polecenia wyp aty z zagranicy ……………………………………………………………………………………………. 
Sprawdzono pod wzgl dem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny 

Stempel s u bowy i podpis 

  *) Nazwa oddzia u okr gowego NBP. 
**) Postawi  znak X w miejscu prawid owego wyboru. 
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Za cznik nr 3  

WNIOSEK O WYSTAWIENIE DANIA ODWO ANIA POLECENIA WYP ATY ZA GRANIC  WYS ANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT 

WYPE NIA ZLECENIODAWCA 

Narodowy Bank Polski, Oddzia  Okr gowy w* ……………………………
Data z o enia do realizacji dania odwo ania polecenia wyp aty za 
granic : ………………………………………………………………….  

miejscowo                          data
Identyfikator nadany przez zleceniodawc  w odwo ywanej dyspozycji – je li by  wskazany (max. 35 znaków bez spacji) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Symbol waluty:  EUR 

Kwota w walucie wskazana w odwo ywanej dyspozycji ………………………………………………………………………………………………….. 

Kwota s ownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data realizacji odwo ywanej dyspozycji …………………………………………………………………………………………………………………… 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwo ywanej dyspozycji: 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Osoba odpowiedzialna za danie odwo ania dyspozycji, nr tel. 
………………………………………………………………………..

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwo ywanej dyspozycji: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwo ywanej dyspozycji: 
Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW 

Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany 
w odwo ywanej dyspozycji: ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………...

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwo ywanej dyspozycji 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany 
w odwo ywanej dyspozycji: …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………

Przyczyna dania odwo ania polecenia wyp aty:**   - podwójne wys anie polecenia wyp aty 
 - techniczne problemy skutkuj ce b dnym poleceniem wyp aty
 - sfa szowanie polecenia wyp aty 

Upowa niamy Oddzia  Okr gowy w Warszawie do obci enia naszego rachunku prowadzonego w Oddziale Okr gowym NBP w* …………………. 
nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
z tytu u kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddzia u banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddzia u instytucji kredytowej. 

O wiadczamy, e znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym polece  wyp aty 
w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a tak e skupu i sprzeda y walut obcych, dla posiadaczy 
rachunków bankowych", stanowi cy za cznik do uchwa y nr 33/2006 Zarz du Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP 
Nr 12, poz. 14, z pó n. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

REGON Stempel zleceniodawcy Podpisy zleceniodawcy 

WYPE NIA ODDZIA  OKR GOWY w* ……………………………………………………………

Data przyj cia do realizacji dania odwo ania polecenia wyp aty za granic  ……………………………………………………………………………. 
Data realizacji dania odwo ania polecenia wyp aty za granic  ………………………………………………………………………………………….. 
Data i rodzaj otrzymanej odpowiedzi …………………..………………………..………………………………………………………….……………… 
Przyczyna odmowy odwo ania polecenia wyp aty za granic  …………………………………….………………………………………………………..  
Data wys ania do zleceniodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sprawdzono pod wzgl dem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny 

Stempel s u bowy i podpis 

  *) Nazwa oddzia u okr gowego NBP. 
**) Postawi  znak X w miejscu prawid owego wyboru. 
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Cena brutto prenumeraty na 2011 r. (w tym 7% VAT) – 480 zł
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl
Wpłaty na prenumeratę przyjmują: 
1) jednostki kolportażowe Ruch S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5-go dnia 
każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. Infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl. Dostawa egzemplarzy nastę- 
puje w uzgodniony sposób; od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek 
kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wnosić na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa 
Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku 
do piątku w godz. 800-1400, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się 
pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.
2) Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy 
oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. 0 22 826 75 11.
Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:  
3) KOLPORTER D.P. Sp. z o.o. , 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, tel. w Warszawie 0 22 577 14 27, inf. 0-801-205-555, http://sa.kolporter.com.pl/; 
4) GARMOND PRESS S.A., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny Ruch S.A. Oddział Krajowej  
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; 
www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. 
Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach RUCH S.A., w których opłacona została prenumerata, 
w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.
Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie  
Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na 
konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
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