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UCHWAŁA NR 60/2011

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 20 października 2011 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”

Nr 16

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 14,40 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, z 2010 r. 
Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, 
Nr  126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz.  779 
i poz. 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175 i Nr 201, 
poz. 1181) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin realizacji przez Na- 
rodowy 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”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 33/2006 Zarządu Naro-
dowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w spra-
wie 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 sprzeda-
ży 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, z 2010 r. Nr 2, 
poz. 2 i Nr 13, poz. 14 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 2).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
M. Belka
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Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania 
w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP”, przy 
realizacji:

1)  poleceń wypłaty otrzymywanych i wysyłanych przez 
NBP w walutach obcych w obrocie zagranicznym i kra-
jowym;

2)  poleceń wypłaty otrzymywanych i wysyłanych przez 
NBP w walucie krajowej, zwanej dalej „PLN”, w obrocie 
zagranicznym;

3)  operacji czekowych wykonywanych przez NBP w walu-
tach obcych w obrocie zagranicznym;

4) skupu i sprzedaży walut obcych.

§ 2. Polecenia wypłaty realizowane są w  następują-
cych walutach: AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, 
NOK, SEK, USD i PLN, z wyjątkiem poleceń wypłaty w for-
mie czeku, które realizowane są w walutach obcych: CAD, 
EUR, GBP i USD.

§ 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)  bank beneficjenta –  bank rozliczający z beneficjentem 
otrzymane polecenie wypłaty;

2)  bank pośredniczący – bank, za pośrednictwem którego 
bank zleceniodawcy kieruje polecenie wypłaty do banku 
beneficjenta;

3)  bank zleceniodawcy – bank prowadzący rachunek ban-
kowy zleceniodawcy;

4)  Bankowość Elektroniczna – oprogramowanie umoż-
liwiające posiadaczowi rachunku bankowego w NBP 
składanie poleceń przelewu oraz przekazywanie lub 
odbieranie innych komunikatów związanych z prowa-
dzeniem rachunku w postaci elektronicznej, składają-
ce się z systemu centralnego oraz modułów VideoTEL, 
CL@nd, VideoTEL BIS;

5)  B2B – międzysystemowy interfejs, łączący Zintegrowany 
System Księgowy (ZSK) NBP z systemem informatycz-
nym posiadacza rachunku, umożliwiający posiadaczowi 
rachunku bezpośrednie przekazywanie do NBP pole-
ceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych 
komunikatów, związanych z  prowadzeniem rachunku, 
w postaci elektronicznej;

6)  beneficjent – posiadacz rachunku lub inny podmiot, na 
rzecz którego wystawione jest polecenie wypłaty;

7)  BIC – Kod Identyfikujący Bank (Bank Identifier Code);

8)  czek bankierski – czek wystawiony zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe 
(Dz. U. Nr 37, poz. 283, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
– Prawo czekowe”, przez bank lub inną instytucję świad-
czącą usługi bankierskie, w którym jako trasat wskazany 

jest bank zagraniczny będący bankiem korespondentem 
banku wystawcy czeku, zwany dalej również „czekiem”;

9)  czek podróżniczy – czek emitowany przez banki, licen-
cjonowane instytucje i biura podróży zawierający:

    a) przyrzeczenie wystawcy:

   –  zapłacenia określonej na czeku kwoty osobie, której 
podpis sygnujący znajduje się na czeku, jeśli czek 
jest wystawiony w walucie kraju, w którym znajdu-
je się siedziba banku wystawcy lub oddziału tego 
banku;

   –  wykupienia czeku przedstawionego do zapłaty 
przez osobę, której podpis sygnujący znajduje się 
na czeku, jeżeli czek jest wystawiony w walucie 
innego kraju, niż ten w którym znajduje się siedziba 
banku wystawcy lub oddziału tego banku,

    b)  lub polecenie prezesa albo skarbnika wystawcy udzie-
lone oddziałowi zagranicznemu wystawcy lub same-
mu wystawcy, zapłaty określonej na czeku kwoty pie-
niężnej;

10)  czek z wystawienia niebankowego – czek wystawiony 
przez osoby prawne, niebędące bankami lub osoby 
fizyczne;

11)  dyspozycja – dyspozycja wystawienia polecenia wypła-
ty stanowiąca oświadczenie zleceniodawcy skierowa-
ne do NBP zawierające upoważnienie do wystawienia 
i wysłania polecenia wypłaty;

12)  IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego 
(International Bank Account Number) – numer rachunku 
bankowego, o którym mowa w zarządzeniu nr 15/2010 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 
2010 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachun-
ków bankowych (Dz. Urz. NBP Nr 9, poz. 9);

13)  identyfikator polecenia wypłaty – unikatowy numer po- 
lecenia wypłaty nadawany przez:

      a)  bank wystawcę i zamieszczany w poleceniu wypłaty, 
zwany też „TRN” (Transaction Reference Number), 

      b)  zleceniodawcę bezpośrednio i zamieszczany w dys-
pozycji w przypadku komunikatu SEPA CT – nieobli-
gatoryjnie;

14)  indos – przeniesienie praw do otrzymania kwoty czeku 
na inny podmiot przez umieszczenie na czeku, jego 
odwrotnej stronie lub na załączonej do niego karcie 
dodatkowej (przedłużku), odpowiedniego oświadcze-
nia i podpisu indosanta; indos in blanco – zamieszcza-
ny jest tylko na odwrotnej stronie czeku lub na prze-
dłużku i zawiera jedynie podpis indosanta;

15)  indosant – osoba, która przenosi prawa z czeku na inną 
osobę w drodze indosu;

16)  inkaso – operacja bankowa polegająca na przeniesie-
niu przez indos praw wynikających z  czeku na bank 
przyjmujący czek do opłacenia w celu przedstawienia 
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go do zapłaty, która następuje po opłaceniu czeku 
przez trasata;

17)  koszty realizacji polecenia wypłaty – określenie ozna-
czające zasady pokrywania kosztów pobieranych 
przez NBP, bank krajowy lub bank zagraniczny, oddział 
banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział 
instytucji kredytowej:

      a)  OUR – oznacza, że wszystkie koszty realizacji polece-
nia wypłaty pokrywa zleceniodawca, 

      b)  BEN – oznacza, że wszystkie koszty realizacji polece-
nia wypłaty pokrywa beneficjent,

      c)  SHA – (w komunikacie SEPA CT – SLEV) oznacza, 
że koszty realizacji polecenia wypłaty powstałe po 
stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodaw-
ca, a koszty powstałe po stronie banku beneficjenta 
pokrywa beneficjent;

18)  kursy walut obcych – wyrażone w złotych kursy śred-
nie oraz kupna i sprzedaży walut obcych ogłaszane 
w tabelach kursów NBP;

19)  lista inkasowa – lista czeków złożonych do inkasa skła-
dana wraz z czekiem przedstawianym do opłacenia;

20)  oddział – Oddział Okręgowy NBP w Warszawie i pozo-
stałe oddziały okręgowe NBP – prowadzące rachunki 
bankowe posiadaczy rachunków;

21)  podawca czeku – posiadacz rachunku przedstawiający 
czek do realizacji;

22)  polecenie wypłaty – wysłane w wyniku realizacji dys-
pozycji lub otrzymane przez NBP, w formie komunika-
tu SWIFT, SEPA CT lub czeku, polecenie przekazania 
beneficjentowi środków pieniężnych;

23)  posiadacz rachunku – podmiot, który posiada rachu-
nek bankowy w oddziale, z wyłączeniem banków kra-
jowych;

24)  rachunek nostro NBP – rachunek bieżący NBP w walu-
cie obcej prowadzony przez bank zagraniczny, oddział 
banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział 
instytucji kredytowej;

25)  remitent – wymieniona w treści czeku osoba, na którą 
lub na polecenie której czek został wystawiony;

26)  SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro 
Payments Area) – obszar, na którym osoby fizyczne, 
podmioty gospodarcze oraz inni uczestnicy obrotu 
gospodarczego wysyłają i otrzymują płatności w euro 
na terytorium Europy, zarówno krajowe, jak i  trans-
graniczne, w oparciu o te same podstawowe zasady, 
prawa i obowiązki, bez względu na miejsce dokonywa-
nia operacji z  wykorzystaniem wystandaryzowanego 
komunikatu SEPA CT;

27)  SEPA CT – (SEPA Credit Transfer) – wystandaryzowa-
ny instrument płatniczy (komunikat) przeznaczony do 
dokonywania płatności w euro w ramach SEPA;

28)  SWIFT – teleinformatyczny system telekomunikacyjny 
o zasięgu globalnym do przesyłania międzybankowych 
informacji w formacie wystandaryzowanych kluczowa-
nych i niekluczowanych komunikatów SWIFT;

29)  SWIFT Cheque – usługa polegająca na wystawieniu 
przez bank korespondenta NBP czeku na rzecz wska-

zanego remitenta po otrzymaniu z NBP kluczowanego 
komunikatu SWIFT zawierającego dane remitenta;

30)  TARGET2 – (Trans-European Automated Real–Time 
Gross Settlement Express Transfer System) Transeuro-
pejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozra-
chunku Brutto w  czasie Rzeczywistym (RTGS) dla 
dokonywania rozrachunku płatności w euro składający 
się z  krajowych komponentów, prowadzonych przez 
poszczególne banki centralne Unii Europejskiej na 
Jednolitej Wspólnej Platformie (Single Shared Platform);

31)  trasat – płatnik czeku; bank wskazany przez wystawcę 
czeku do zapłaty kwoty czeku;

32)  tytuł płatności – informacja o płatności wysłana przez 
zleceniodawcę beneficjentowi;

33) umowa – umowa rachunku bankowego;

34)  waluta dyspozycji – symbol waluty obcej lub PLN wska-
zany przez zleceniodawcę w dyspozycji w celu wysta-
wienia polecenia wypłaty w tej walucie; 

35)  waluta obca – waluta wymienialna w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe 
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.);

36)  waluta państwa członkowskiego – waluta państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa człon-
kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym: CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, 
NOK, SEK i PLN;

37)  zlecenie – zlecenie sprzedaży lub wypłaty zagranicz-
nych środków płatniczych; zlecenie skupu lub wpłaty 
zagranicznych środków płatniczych składane w celu 
sprzedaży, wypłaty albo skupu lub wpłaty zagranicz-
nych środków płatniczych;

38)  zlecenie płatnicze – otrzymane w formie papierowej lub 
elektronicznej: upoważnienie do obciążenia rachunku 
bankowego, dyspozycja wystawienia polecenia wypła-
ty, zlecenie sprzedaży lub wypłaty zagranicznych środ-
ków płatniczych, zlecenie skupu lub wpłaty zagranicz-
nych środków płatniczych oraz lista inkasowa;

39)  zleceniodawca – posiadacz rachunku lub inny podmiot, 
zgodnie z dyspozycją którego wystawiane jest polece-
nie wypłaty.

 § 4. 1. Zmiany w postanowieniach regulaminu przekazy- 
wane są posiadaczowi rachunku na piśmie. Zmiany te prze-
syłane są posiadaczowi rachunku listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczane za pokwi-
towaniem.

 2. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od daty dorę-
czenia mu zmian, o których mowa w ust. 1, może wypo-
wiedzieć umowę. Brak wypowiedzenia umowy oznacza, że 
posiadacz rachunku wyraził zgodę na powyższe zmiany.

 § 5.  Postanowienia regulaminu w zakresie Bankowości 
Elektronicznej lub B2B mają zastosowanie, o ile umowa tak 
stanowi.

 § 6. 1. Rozliczenie operacji bankowych, o których mo- 
wa w § 1 pkt 1–3, następuje tylko w  formie bezgotówko-
wej – przez uznanie lub obciążenie rachunku bankowego 
posiadacza rachunku.
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 2. Rozliczenie z posiadaczem rachunku z tytułu pole-
cenia wypłaty otrzymanego przez NBP, zwrotu polecenia 
wypłaty wysłanego przez NBP, inkasa czeku oraz opera-
cji skupu lub wpłaty zagranicznych środków płatniczych 
następuje poprzez uznanie rachunku bankowego posiada-
cza rachunku prowadzonego w:

1)  złotych – kwotą PLN lub stanowiącą równowartość w PLN 
kwoty uznania rachunku nostro NBP lub rachunku NBP 
prowadzonego w TARGET2 lub kwotą skupionych lub 
wpłacanych zagranicznych środków płatniczych prze-
liczonych z zastosowaniem kursu kupna walut obcych. 
Do przeliczeń stosowany jest kurs obowiązujący odpo-
wiednio w dniu wpływu środków z banku krajowego na 
realizację polecenia wypłaty w PLN, uznania rachunku 
nostro NBP lub rachunku prowadzonego w TARGET2 lub 
otrzymania zlecenia płatniczego, chyba że umowa sta-
nowi inaczej;

2) walucie obcej – kwotą waluty, z zastrzeżeniem ust. 4.

 3. Rozliczenie z posiadaczem rachunku z tytułu pole-
cenia wypłaty wysłanego przez NBP, zwrotu polecenia 
wypłaty otrzymanego przez NBP, sprzedaży czeku oraz 
sprzedaży lub wypłaty zagranicznych środków płatniczych 
następuje poprzez obciążenie rachunku bankowego posia-
dacza rachunku prowadzonego w:

1)  złotych – kwotą PLN lub kwotą stanowiącą równowar-
tość w PLN kwoty zlecenia płatniczego przeliczonej 
z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych obowią-
zującego w dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez 
NBP, chyba że umowa stanowi inaczej;

2)  walucie obcej – kwotą zlecenia płatniczego, z zastrzeże-
niem ust. 4.

 4. W przypadku gdy realizacja operacji, o których 
mowa w § 1, wymaga zamiany jednej waluty na drugą sto-
suje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązują-
ce w dniach określonych dla przeprowadzanych operacji.

 5. Na dowód rozliczenia operacji, o których mowa w § 1, 
posiadacz rachunku otrzymuje wyciąg bankowy zawiera-
jący w szczególności następujące dane: kwotę operacji, 
nazwę zleceniodawcy lub beneficjenta oraz odpowiednio 
datę uznania lub obciążenia rachunku bankowego posia-
dacza rachunku, tytuł płatności, zastosowany do przeli-
czeń kurs walut obcych i kwotę kosztów realizacji polece-
nia wypłaty.

 § 7. 1. Za wykonanie poleceń wypłaty i operacji cze-
kowych NBP pobiera prowizje i opłaty, których wysokość 
określa taryfa prowizji i  opłat bankowych stosowanych 
przez NBP.

 2. Rachunek bankowy posiadacza rachunku z tytułu 
prowizji NBP za wysłane polecenia wypłaty i wykonane 
operacje czekowe obciąża się kwotą tej prowizji w dniu 
otrzymania zlecenia płatniczego, chyba że umowa stanowi 
inaczej, poprzez obciążenie rachunku bankowego posia-
dacza rachunku prowadzonego w: 

1)  złotych – kwotą PLN lub kwotą stanowiącą równowar-
tość w PLN kwoty prowizji NBP przeliczonej z zastoso-
waniem kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego 
w dniu otrzymania zlecenia płatniczego;

2)  walucie obcej – kwotą prowizji NBP. W przypadku gdy 
realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty na 

drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych 
obowiązujące w dniu otrzymania zlecenia płatniczego.

 3. NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza 
rachunku z tytułu kosztów realizacji polecenia wypłaty lub 
kosztów za realizację operacji czekowych pobranych przez 
bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję 
kredytową lub oddział instytucji kredytowej, na podstawie 
otrzymanego przez NBP żądania zapłaty lub stwierdzenia 
obciążenia na rachunku nostro NBP, z zastrzeżeniem ust. 5 
i 6, w przypadku:

1)  polecenia wypłaty wysłanego z niepoprawnymi lub nie-
pełnymi danymi;

2)  polecenia wypłaty wysłanego z opcją kosztów realizacji 
polecenia wypłaty OUR lub SHA, o którym mowa w § 24 
ust. 1;

3)  polecenia wypłaty wysłanego w walutach państw człon-
kowskich z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty 
OUR, o którym mowa w § 24 ust. 2;

4) czeku wysłanego do inkasa;

5) kosztów realizacji zastrzeżenia czeku;

6)  zwrotu wysłanego polecenia wypłaty z powodu wska-
zania nieprawidłowych lub niepełnych danych o benefi-
cjencie lub zleceniodawcy lub z powodu reklamacji.

 4. NBP pomniejsza kwotę polecenia wypłaty o prowizję 
NBP w przypadku polecenia wypłaty wysłanego w walu-
tach obcych AUD, CAD, JPY lub USD z opcją kosztów reali-
zacji polecenia wypłaty BEN.

 5. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje rozli-
czenia kosztów realizacji polecenia wypłaty lub kosztów 
za realizację operacji czekowych pobranych przez bank 
zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kre-
dytową lub oddział instytucji kredytowej, na podstawie 
upoważnienia posiadacza rachunku do obciążenia jego 
rachunku bankowego, z tym że w przypadku:

1)  dyspozycji lub listy inkasowej składanych w formie 
papierowej – upoważnienie zawarte jest przez posiada-
cza rachunku w treści dyspozycji lub listy inkasowej;

2)  dyspozycji przesłanej w formie elektronicznej i zwrotu 
polecenia wypłaty – upoważnienie, o  treści określonej 
w załączniku nr 1 do regulaminu, składane jest jednora-
zowo w oddziale lub, w sytuacji posiadania kilku rachun-
ków bankowych dla tego rodzaju operacji, Oddział 
Okręgowy w Warszawie każdorazowo występuje do 
posiadacza rachunku o złożenie takiego upoważnienia, 
które przekazywane jest do oddziału.

 6. Oddział Okręgowy w Warszawie rozlicza koszty 
realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych, o któ-
rych mowa w ust. 3, niezwłocznie po otrzymaniu żądania 
zapłaty lub stwierdzenia obciążenia rachunku nostro NBP 
z tytułu tych kosztów, poprzez obciążenie rachunku banko-
wego posiadacza rachunku prowadzonego w:

1)  złotych – kwotą PLN lub kwotą stanowiącą równowar-
tość w PLN kwoty kosztów przeliczonej z zastosowaniem 
kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu 
dokonania rozliczenia, chyba że umowa stanowi inaczej;

2)  walucie obcej – kwotą kosztów. W przypadku gdy reali-
zacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na 
drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych 
obowiązujące w dniu dokonania rozliczenia.
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 § 8. 1. Odpowiedzialność NBP wobec posiadacza 
rachunku z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przez NBP zobowiązań, 
wynikających z umowy jest ograniczona do wysokości 
udokumentowanych strat poniesionych przez posiada-
cza rachunku (bez uwzględnienia utraconych korzyści), 
z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. NBP odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania 
lub nienależytego przeprowadzenia rozliczenia pieniężne-
go do wysokości odsetek liczonych od kwoty opóźnione-
go zlecenia oraz liczby dni opóźnienia, przy zastosowaniu 
oprocentowania obowiązującego w dniu (dniach) opóźnie-
nia, dla środków pieniężnych na rachunkach w NBP – usta-
lonego zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 2

Polecenia wypłaty otrzymane przez NBP

 § 9. 1. W przypadku poleceń wypłaty w walutach państw 
członkowskich wystawionych z  opcją kosztów realizacji 
polecenia wypłaty SHA lub OUR rachunek bankowy benefi-
cjenta uznawany jest kwotą wskazaną przez zleceniodawcę.

 2. W przypadku poleceń wypłaty w walutach obcych 
AUD, CAD, JPY lub USD wystawionych z opcją kosztów 
realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN rachunek banko-
wy beneficjenta uznawany jest kwotą wskazaną przez zle-
ceniodawcę pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane 
przez bank zleceniodawcy lub bank pośredniczący z tytułu 
realizacji polecenia wypłaty.

 § 10. 1. Rachunek bankowy beneficjenta uznawany 
jest, zgodnie z § 6 ust. 2, w dniu otrzymania przez NBP 
polecenia wypłaty z datą tego dnia, w którym:

1) uznany został rachunek nostro NBP;

2) uznany został rachunek NBP prowadzony w TARGET2;

3)  nastąpił wpływ środków z banku krajowego na realizację 
polecenia wypłaty w PLN.

 2. Beneficjent otrzyma, faksem lub pocztą elektronicz-
ną, informację zawierającą dodatkowe dane zawarte w pole-
ceniu wypłaty otrzymanym w formie komunikatu SEPA CT, 
najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego otrzymaniu.

 § 11. Termin rozliczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, 
może ulec przedłużeniu z  powodu konieczności prze-
prowadzenia dodatkowej korespondencji wyjaśniającej 
z bankiem zleceniodawcy polecenia wypłaty, w szczegól-
ności w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiają-
cych wykonanie płatności (w tym niekompletność danych 
w otrzymanym poleceniu wypłaty, błędne dane, brak wska-
zania rachunku bankowego beneficjenta).

 § 12. 1. Beneficjent może złożyć pisemną reklamację 
w oddziale prowadzącym jego rachunek bankowy, w szcze-
gólności dotyczącą przyczyn nieterminowego rozliczenia 
otrzymanego polecenia wypłaty. 

 2. Beneficjent informowany jest przez oddział na piśmie 
o ostatecznym wyniku reklamacji.

 § 13. 1. Polecenie wypłaty rozliczone na rachunek ban-
kowy beneficjenta może być zwrócone do zleceniodawcy 
na wniosek banku zleceniodawcy lub beneficjenta, stosow-
nie do ust. 2.

 2. Po otrzymaniu od beneficjenta pisemnego upo-
ważnienia, o treści określonej w załączniku nr 1 do regula-
minu, do obciążenia jego rachunku bankowego, Oddział 
Okręgowy w Warszawie dokonuje zwrotu polecenia wypłaty.

 3. Rachunek bankowy beneficjenta obciąża się kwotą 
wynikającą z rozliczenia polecenia wypłaty w dniu doko-
nywania jego zwrotu. Do przeliczeń stosuje się kurs walut 
obcych obowiązujący odpowiednio w dniu wpływu środ-
ków z banku krajowego na realizację polecenia wypłaty 
w PLN, uznania rachunku nostro NBP lub rachunku prowa-
dzonego w TARGET2.

 4. W przypadku gdy operacja jest wykonywana z opro-
centowanego rachunku bankowego dokonuje się korekty 
odsetek. Kwotę odsetek nalicza się od kwoty wynikającej 
z rozliczenia polecenia wypłaty za okres od dnia dokonania 
uznania rachunku bankowego do dnia poprzedzającego 
dzień obciążenia rachunku bankowego beneficjenta.

 § 14. 1. Polecenie wypłaty otrzymane w formie komu-
nikatu SEPA CT może być odwołane przez bank zlecenio-
dawcy poprzez skierowanie do NBP żądania odwołania 
polecenia wypłaty. Po wpływie do NBP żądania odwołania 
i stwierdzeniu przez oddział, że rachunek bankowy bene-
ficjenta został uznany kwotą EUR lub jej równowartością, 
beneficjent otrzyma informację o żądaniu odwołania pole-
cenia wypłaty otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, 
o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu.

 2. Beneficjent po otrzymaniu z oddziału informacji, 
o której mowa w ust. 1, niezwłocznie uzupełnia ją o oświad-
czenie upoważniające NBP do obciążenia rachunku ban-
kowego kwotą wynikającą z otrzymanego przez NBP żąda-
nia odwołania polecenia wypłaty lub odmawiające takiego 
upoważnienia.

 3. W przypadku wyrażenia przez beneficjenta zgody 
na zwrot środków, rachunek bankowy beneficjenta obciąża 
się, zgodnie z § 13 ust. 3.

 4. W przypadku gdy operacja, o której mowa w ust. 3, 
wykonywana jest z oprocentowanego rachunku bankowe-
go dokonuje się korekty odsetek, zgodnie z § 13 ust. 4.

Rozdział 3

Polecenia wypłaty wysyłane przez NBP

 § 15. Polecenie wypłaty wystawia Oddział Okręgowy 
w Warszawie na podstawie dyspozycji złożonej w formie 
papierowej, o treści określonej w załączniku nr 3 do regu-
laminu, przyjmowanej w oddziale prowadzącym rachunek 
bankowy zleceniodawcy lub wystawiane jest na podstawie 
dyspozycji przesłanej w formie elektronicznej i monitorowa-
ne przez oddział przyjmujący dyspozycję.

 § 16. 1. Za dzień otrzymania przez NBP dyspozycji 
uznaje się dzień roboczy, w którym dyspozycja została:

1)  złożona w formie papierowej i przyjęta do realizacji nie 
później niż do godz. 13.00;

2)  przesłana w formie elektronicznej i przyjęta do realizacji 
nie później niż do godz. 14.30 dla walut państw człon-
kowskich;

3)  przesłana w formie elektronicznej i przyjęta do realizacji 
nie później niż do godz. 16.00 dla walut AUD, CAD, JPY 
lub USD;
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4)  przesłana w formie elektronicznej ze wskazaniem sposo-
bu realizacji „Wysłane przez NBP”, dla polecenia wypłaty 
w formie czeku, nie później niż do godz. 13.00.

 2. Dyspozycję przesłaną w formie elektronicznej w go- 
dzinach późniejszych niż określone w ust. 1, uznaje się za 
otrzymaną przez NBP w następnym dniu roboczym.

 § 17. 1. Dyspozycja przesłana w formie elektronicznej 
w dniu otrzymania dyspozycji przez NBP podlega automa-
tycznej kontroli kompletności i poprawności danych w niej 
zawartych, w tym kontroli uczestnictwa banku beneficjenta 
w TARGET2 lub w SWIFT.

 2. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której 
mowa w ust. 1, dyspozycja zostanie odrzucona do zlece-
niodawcy wraz z podaniem przyczyny odrzucenia; zlece-
niodawca po skorygowaniu danych może ponownie prze-
słać dyspozycję do realizacji.

 3. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli, o której 
mowa w ust. 1, oraz gdy na rachunku bankowym zlecenio-
dawcy znajdują się środki wystarczające na wystawienie 
polecenia wypłaty, dyspozycję uznaje się za przyjętą do 
realizacji.

 4. Dyspozycja przesłana w formie elektronicznej ocze-
kująca na realizację zostanie odrzucona do zleceniodawcy 
po upływie terminu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3, 
z powodu braku środków na rachunku bankowym.

 § 18. 1. Dyspozycja złożona w formie papierowej w dniu 
otrzymania przez NBP podlega przeprowadzanej przez 
oddział kontroli formalnej i merytorycznej, polegającej na 
sprawdzeniu:

1)  zgodności stempla i podpisów zleceniodawcy na dys-
pozycji ze wzorem/brzmieniem stempla firmowego oraz 
wzorami podpisów zamieszczonych na karcie wzorów 
podpisów;

2)  kompletności i poprawności wypełnienia dyspozycji; 
w tym prawidłowości IBAN lub BIC, jeżeli zostały wska-
zane oraz prawidłowości złożonego przez zleceniodaw-
cę upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego 
z tytułu płatności i prowizji NBP – dla polecenia wypła-
ty w  formie komunikatu SWIFT lub SEPA CT upoważ-
niony jest oddział przyjmujący dyspozycję; dla polece-
nia wypłaty w formie czeku upoważniony jest Oddział 
Okręgowy w Warszawie;

3) stanu środków na rachunku bankowym zleceniodawcy.

 2. Dyspozycji nie przyjmuje się do realizacji w przypad-
ku stwierdzenia jej nieprawidłowego wypełnienia lub wska-
zania IBAN lub BIC niespełniających wymogów identyfi-
kacji określonych odpowiednio standardem IBAN lub BIC 
lub braku środków na rachunku bankowym zleceniodawcy 
wystarczających na wystawienie polecenia wypłaty.

 § 19. 1. Polecenie wypłaty wysłane z niepełnymi dany-
mi o zleceniodawcy, w szczególności gdy brak jest nazwy, 
adresu lub prawidłowego numeru rachunku bankowego, 
lub z nieprawidłowymi danymi beneficjenta, w tym niepra-
widłowym numerem jego rachunku bankowego, może skut-
kować odmową lub zwłoką w jego wykonaniu przez bank 
pośredniczący lub bank beneficjenta. W tych przypadkach 
zleceniodawca może być obciążony dodatkowymi koszta-
mi banku pośredniczącego lub banku beneficjenta, które 
rozlicza się zgodnie z § 7 ust. 6.

 2. W celu potwierdzenia uczestnictwa banku benefi-
cjenta w TARGET2 lub w SWIFT lub prawidłowości kodu BIC 
banku beneficjenta, aby uniknąć automatycznego odrzuce-
nia z tego powodu dyspozycji przesyłanej w formie elektro-
nicznej, zaleca się kontakt zleceniodawcy z oddziałem.

 § 20. Rachunek bankowy zleceniodawcy obciążany 
jest z tytułu realizacji dyspozycji i prowizji NBP z datą dnia 
otrzymania przez NBP dyspozycji, zgodnie z § 6 ust. 3.

 § 21. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta państwa 
członkowskiego, to rachunek banku beneficjenta zostanie 
uznany kwotą wysłanego polecenia wypłaty najpóźniej 
w następnym dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania 
dyspozycji przez NBP.

 2. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, 
JPY lub USD, to rachunek banku beneficjenta zostanie 
uznany kwotą wysłanego polecenia wypłaty pomniejszoną 
o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, z wyjąt-
kiem prowizji NBP, w drugim dniu roboczym liczonym od 
dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.

 § 22. 1. Polecenie wypłaty w EUR, z wyjątkiem czeku, 
wysyłane jest poprzez TARGET2, natomiast w pozostałych 
walutach z wykorzystaniem SWIFT.

 2. Polecenie wypłaty w EUR, z wyjątkiem czeku, wysy-
łane jest z wykorzystaniem SWIFT w przypadku gdy:

1) bank beneficjenta nie jest osiągalny poprzez TARGET2;

2) umowa rachunku bankowego tak stanowi;

3)  istnieją inne przyczyny niż określone w pkt 1 i 2, w szcze-
gólności awaria TARGET2, dla których niemożliwa jest 
realizacja dyspozycji w terminie gwarantującym rozlicze-
nie zgodnie z § 21 ust. 1. 

 § 23. 1. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysłane 
w walucie państwa członkowskiego może zawierać opcję 
kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub OUR, a w przy-
padku komunikatu SEPA CT wyłącznie SHA (SLEV).

 2. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysłane w wa- 
lutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD może zawierać opcję 
kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN, SHA lub OUR.

 3. Polecenie wypłaty w formie czeku wystawionego 
w ramach SWIFT Cheque jest ograniczone do kwoty nie-
przekraczającej 10.000 USD i opcji kosztów realizacji pole-
cenia wypłaty OUR.

 § 24. 1. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysłane 
z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, 
z zastrzeżeniem ust. 2, oznacza, że bank pośredniczący, 
o ile uczestniczy w wykonaniu płatności, lub bank benefi-
cjenta może zwrócić się do NBP z żądaniem zapłaty kosz-
tów realizacji polecenia wypłaty lub obciążyć rachunek 
nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym. Koszty 
rozlicza się zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2.

 2. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysłane 
w walucie państwa członkowskiego z opcją kosztów reali-
zacji polecenia wypłaty OUR, oznacza, że zleceniodawca 
może zostać obciążony dodatkowo innymi, niż wskazane 
w ust. 1, kosztami banku pośredniczącego, o ile uczestni-
czy w wykonaniu płatności, lub kosztami banku beneficjen-
ta. Koszty rozlicza się zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 3.

 3. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysłane 
w  walucie obcej AUD, CAD, JPY i  USD z  opcją kosztów 
realizacji polecenia wypłaty BEN, oznacza, że beneficjent 
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otrzyma kwotę polecenia wypłaty pomniejszoną o prowi-
zję NBP, koszty banku pośredniczącego, o ile uczestniczy 
w wykonaniu płatności, oraz koszty banku beneficjenta. 

 § 25.  Jeżeli polecenie wypłaty wysłane zostało w for-
mie czeku, to odpowiedzialność NBP jest ograniczona do 
zachowania należytej staranności w wyborze podmiotu, za 
którego pośrednictwem wykona płatność.

 § 26. W przypadku otrzymania niezrealizowanego 
czeku wysłanego jako polecenie wypłaty lub otrzymania 
zwrotu środków za czek wystawiony w ramach SWIFT 
Cheque, Oddział Okręgowy w Warszawie w dniu otrzyma-
nia odpowiednio czeku lub uznania na rachunku nostro 
NBP:

1)  powiadamia o tym zleceniodawcę bezpośrednio lub 
przez oddział, który przyjął dyspozycję do realizacji;

2)  uznaje rachunek bankowy zleceniodawcy prowadzony w:

    a)  złotych – kwotą w złotych, którą był obciążony rachu-
nek bankowy z tytułu realizacji dyspozycji,

    b)  walucie obcej – kwotą w walucie obcej, którą był obcią- 
żony rachunek bankowy z tytułu realizacji dyspozycji; 
w przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamia-
ny jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy 
kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu 
realizacji dyspozycji.

 § 27. 1. Na wniosek zleceniodawcy, Oddział Okręgowy 
w Warszawie podejmuje reklamację w banku beneficjen-
ta w celu zwrotu polecenia wypłaty wysłanego w formie 
komunikatu SWIFT lub SEPA CT, z zastrzeżeniem § 28. 

 2. W przypadku otrzymania zwrotu polecenia wypłaty 
w walucie wysłanego polecenia wypłaty lub, z przyczyn 
niezależnych od NBP, w walucie innej niż waluta wysłane-
go polecenia wypłaty, kwotę otrzymanego zwrotu Oddział 
Okręgowy w Warszawie rozlicza, zgodnie ze wskazaniem 
banku wystawcy uznając rachunek bankowy zleceniodaw-
cy, zgodnie z § 6 ust. 2 z datą tego dnia, w którym uznany 
został rachunek nostro NBP lub rachunek NBP prowadzo-
ny w TARGET2 lub gdy nastąpił wpływ środków z banku 
krajowego na realizację polecenia wypłaty w PLN.

 3. Zleceniodawca jest niezwłocznie informowany tele-
fonicznie przez Oddział Okręgowy w Warszawie o szcze-
gółach otrzymanego zwrotu. Zleceniodawca może złożyć 
pisemną reklamację, w szczególności dotyczącą warun-
ków realizacji przez bank wystawcę otrzymanego zwrotu. 
Ewentualne koszty banku wystawcy z tytułu reklamacji 
obciążają zleceniodawcę. Zleceniodawca informowany jest 
przez Oddział Okręgowy w Warszawie na piśmie o osta-
tecznym wyniku reklamacji.

 § 28. 1. Na wniosek zleceniodawcy NBP może, w ter-
minie 10 dni roboczych liczonych od dnia uznania rachun-
ku banku beneficjenta wskazanego w  poleceniu wypłaty, 
odwołać polecenie wypłaty wysłane w  formie komunika-
tu SEPA CT, poprzez skierowanie do banku beneficjenta 
żądania odwołania polecenia wypłaty, jeżeli powodem 
żądania jest:

1) podwójne wysłanie polecenia wypłaty;

2)  techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem 
wypłaty;

3) sfałszowanie polecenia wypłaty.

 2. Zleceniodawca składa w oddziale wniosek o wysta-
wienie żądania odwołania polecenia wypłaty wysłanego 
w formie komunikatu SEPA CT, o treści określonej w załącz-
niku nr 4 do regulaminu, w celu podjęcia przez oddział 
czynności związanych z  odwołaniem polecenia wypłaty 
w banku beneficjenta.

 3. Jeżeli zleceniodawca wnioskuje o odwołanie pole-
cenia wypłaty wysłanego w formie komunikatu SEPA CT 
z przyczyny innej niż wskazana w ust. 1, zastosowanie ma 
§ 27 ust. 1.

 4. W przypadku otrzymania zwrotu środków z tytułu 
realizacji żądania odwołania rozliczenie ze zleceniodawcą 
następuje zgodnie z § 6 ust. 2. Ewentualne koszty banku 
beneficjenta z  tytułu zwrotu odwoływanego polecenia 
wypłaty obciążają zleceniodawcę.

 5. W przypadku otrzymania odmowy odwołania pole-
cenia wypłaty wysłanego w formie komunikatu SEPA CT, 
zleceniodawca otrzyma z oddziału informację o przyczynie 
odmowy w formie uzupełnionego wniosku o wystawienie 
żądania odwołania, o którym mowa w ust. 2.

 § 29. 1. Zleceniodawca może złożyć pisemną rekla-
mację w oddziale, dotyczącą realizacji dyspozycji, w tym 
nieotrzymania środków przez beneficjenta lub niedotrzy-
mania terminu wykonania polecenia wypłaty. Jeżeli w wyni-
ku postępowania wyjaśniającego okaże się, że polecenie 
wypłaty było wykonane przez bank zleceniodawcy, bank 
pośredniczący lub NBP prawidłowo, lub było wykonane 
nieprawidłowo z  winy zleceniodawcy, to ewentualnymi 
kosztami postępowania wyjaśniającego banku krajowe-
go, banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, 
instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej 
zostanie obciążony zleceniodawca. Koszty rozlicza się 
zgodnie z § 7 ust. 6.

 2. Zleceniodawca informowany jest przez oddział na 
piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

Rozdział 4

Inkaso czeków

 § 30. 1.  Czeki przyjmowane są przez oddziały wyłącz-
nie w trybie inkasa.

 2. Do inkasa przyjmowane są następujące rodzaje cze-
ków:

1)  czeki wystawione na NBP przez bank zagraniczny, 
oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub 
oddział instytucji kredytowej;

2)  czeki wystawione przez bank zagraniczny, oddział banku 
zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział insty-
tucji kredytowej na bank zagraniczny, oddział banku 
zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytu-
cji kredytowej;

3) czeki z wystawienia niebankowego;

4) czeki podróżnicze;

5)  inne dokumenty płatnicze pełniące w obrocie zagranicz-
nym rolę czeku, w szczególności Money Order, World 
Money Order.

 § 31. 1. Podawca czeku wypełnia i składa listę inkasową:
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1)  w trzech egzemplarzach, o treści określonej w załączni-
ku nr 5 do regulaminu, w przypadku przedstawienia cze-
ków do zapłaty w oddziale innym niż Oddział Okręgowy 
w  Warszawie. Na liście inkasowej podawca czeku 
umieszcza upoważnienie dla tego oddziału do dokona-
nia obciążenia z tytułu prowizji NBP i upoważnienie dla 
Oddziału Okręgowego w Warszawie do obciążenia jego 
rachunku bankowego z tytułu kosztów banku zagranicz-
nego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredyto-
wej lub oddziału instytucji kredytowej;

2)  w dwóch egzemplarzach, o treści określonej w załączni-
ku nr 6 do regulaminu, w przypadku przedstawienia cze-
ków do zapłaty w Oddziale Okręgowym w Warszawie. 
Na liście inkasowej podawca czeku umieszcza upoważ-
nienie dla tego Oddziału do dokonania obciążenia jego 
rachunku bankowego z tytułu prowizji NBP i kosztów 
banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, 
instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

 2. Prowizję NBP rozlicza się w dniu złożenia listy inka-
sowej, chyba że umowa stanowi inaczej, z tym że rachunek 
bankowy prowadzony w:

1) złotych – obciąża się kwotą prowizji NBP;

2)  walucie obcej – obciąża się kwotą stanowiącą równo-
wartość w PLN kwoty prowizji NBP przeliczonej z zasto-
sowaniem kursu średniego walut obcych obowiązujące-
go w dniu złożenia listy inkasowej.

 § 32. Czeki przyjmowane do inkasa muszą zawierać 
indos złożony przez remitenta.

 § 33. 1. Uznanie rachunku bankowego remitenta za 
przyjęte do inkasa czeki następuje po otrzymaniu uznania 
na rachunku nostro NBP, najpóźniej w 16. tygodniu, licząc 
od dnia złożenia czeków do inkasa.

 2. Rachunek bankowy remitenta uznawany jest z tytułu 
operacji inkasa, zgodnie z § 6 ust. 2, z datą uznania rachun-
ku nostro NBP.

 3. W przypadku uznania rachunku nostro NBP kwotą 
waluty obcej pomniejszoną o koszty banku zagranicznego, 
oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub 
oddziału instytucji kredytowej rachunek bankowy remitenta 
uznaje się równowartością w PLN tej kwoty lub tą kwotą.

 4. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec prze-
dłużeniu z przyczyn niezależnych od NBP, w szczególno-
ści w przypadku zaginięcia przesyłki z czekami w drodze 
między Oddziałem Okręgowym w Warszawie a bankiem 
zagranicznym, oddziałem banku zagranicznego, instytucją 
kredytową lub oddziałem instytucji kredytowej.

 5.  Podawca czeku może złożyć w oddziale, który przy-
jął zlecenie, pisemną reklamację po upływie terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1.

 6.  Podawca czeku informowany jest przez oddział na 
piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

 § 34. W przypadku otrzymania obciążenia na rachunku 
nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddzia-
łu banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału 
instytucji kredytowej za opłacony czek Oddział Okręgowy 
w Warszawie rozlicza te koszty zgodnie z § 7 ust. 6.

 § 35. Czek przyjęty do inkasa i nieopłacony przez trasa-
ta zwracany jest wraz z listą inkasową remitentowi z poda-
niem przyczyny nieopłacenia.

Rozdział 5

Sprzedaż czeków

 § 36. 1. Sprzedaży czeków banków zagranicznych, od- 
działów banków zagranicznych, instytucji kredytowych 
lub oddziałów instytucji kredytowych dokonuje wyłącznie 
Oddział Okręgowy w Warszawie na zlecenie posiadacza 
rachunku.

 2. Sprzedaż czeków realizowana jest w następujących 
walutach obcych: CAD, EUR, GBP i USD.

 § 37. 1. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje 
sprzedaży czeków w dniu otrzymania przez NBP zlecenia, 
o treści określonej w załączniku nr 7 do regulaminu, złożo-
nego w formie papierowej lub przesłanego w formie elek-
tronicznej, z zastrzeżeniem § 38 ust. 2.

 2. Za dzień otrzymania przez NBP zlecenia uznaje się 
dzień roboczy, w którym zlecenie:

1)  zostało złożone w formie papierowej w oddziale nie póź-
niej niż do godz. 13.00;

2)  przesłane w formie elektronicznej ze wskazaniem spo-
sobu realizacji „Zleceniodawcy w oddziale” wpłynęło do 
Oddziału Okręgowego w Warszawie nie później niż do 
godz. 12.00.

 3. W przypadku gdy zlecenie sprzedaży czeku otrzy-
mane w formie elektronicznej zawiera:

1)  niekompletne dane – zwracane jest do zleceniodawcy 
z podaniem przyczyny zwrotu;

2)  nieprawidłowe dane – Oddział Okręgowy w Warszawie 
zwraca się telefonicznie do zleceniodawcy lub oddziału 
innego niż Oddział Okręgowy w Warszawie, w celu ich 
wyjaśnienia.

 4. W przypadku gdy brak jest środków na rachunku 
bankowym na realizację zlecenia otrzymanego w formie 
elektronicznej do godz. 16.00 – zlecenie zwracane jest do 
zleceniodawcy z podaniem przyczyny zwrotu.

 § 38. 1. Rachunek bankowy zleceniodawcy obciążany 
jest z tytułu sprzedaży czeku i prowizji NBP w dniu otrzy-
mania zlecenia przez NBP, zgodnie z § 6 ust. 3 i § 7 ust. 2.

 2. W przypadku przesłania zlecenia w formie elektro-
nicznej w godzinach 12.00 – 16.00 i zapewnieniu środków na 
jego realizację na rachunku bankowym w tym dniu, rachu-
nek bankowy zleceniodawcy zostanie obciążony w  dniu 
przesłania zlecenia, a Oddział Okręgowy w  Warszawie 
dokona sprzedaży czeku najpóźniej w następnym dniu 
roboczym.

 § 39. 1. Odbiór czeków w Oddziale Okręgowym w War-
szawie następuje w dniu otrzymania zlecenia przez Oddział 
Okręgowy w Warszawie; w przypadku wpływu zlecenia 
w formie elektronicznej po godz. 12.00 odbiór czeków na- 
stępuje w następnym dniu roboczym.

 2. Odbiór czeków w oddziale innym niż Oddział Okrę-
gowy w Warszawie, który przyjął zlecenie, następuje 
w czwartym dniu roboczym licząc od dnia złożenia zlecenia.

 3. W przypadku jednoczesnego zakupu zagranicz-
nych środków płatniczych w postaci czeków i gotówki na 
podstawie zlecenia, o którym mowa w § 37 ust. 1, kwoty 
w walutach obcych do wypłaty w gotówce wypłacane są 
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w oddziale, który to zlecenie przyjął i w którym następuje 
odbiór czeków.

 § 40. 1. Czek banku zagranicznego, oddziału banku 
zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji 
kredytowej przedstawia się do zapłaty w banku zagranicz-
nym, oddziale banku zagranicznego, instytucji kredytowej 
lub oddziale instytucji kredytowej:

1)  w odniesieniu do czeków płatnych w Wielkiej Brytanii, 
USA i Kanadzie, gdzie obowiązują terminy przyjęte zwy-
czajowo przez banki tych państw, w terminie:

    a)  trzech miesięcy od daty wystawienia – dla czeków 
płatnych w Wielkiej Brytanii,

    b)  sześciu miesięcy od daty wystawienia – dla czeków 
płatnych w USA i Kanadzie;

2)  w odniesieniu do czeków płatnych w innych krajach niż 
wymienione w pkt 1 obowiązują określone ustawą Prawo 
czekowe następujące terminy: 

    a)  do 20 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wy- 
stawiony w kraju europejskim lub w kraju pozaeuro-
pejskim położonym w basenie Morza Śródziemnego,

    b)  do 70 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wy- 
stawiony w innym kraju niż wymieniony w lit. a.

 2. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1, zostaną 
przekroczone, bank zagraniczny, oddział banku zagranicz-
nego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredyto-
wej realizują czeki wystawione przez NBP w trybie inkasa.

 3. Posiadacz rachunku jest zobowiązany, na wniosek 
oddziału, do podania daty przedstawienia czeku do zapła-
ty w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, 
instytucji kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej 
drogą telefoniczną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 § 41. 1. Posiadacz rachunku może złożyć pisemną rekla- 
mację w oddziale, który przyjął zlecenie, w zakresie sprze- 
daży czeków, w szczególności dotyczącą nieprawidłowo 
wystawionego czeku przez Oddział Okręgowy w Warsza-
wie.

 2.  Posiadacz rachunku informowany jest przez oddział 
na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

 § 42. 1. Czeki sprzedane przez NBP i niewykorzysta-
ne za granicą przedstawia się do skupu w oddziale, w któ-
rym zostały nabyte wraz ze zleceniem, o treści określonej 
w załączniku nr 8 do regulaminu.

 2. Rozliczenie z posiadaczem rachunku następuje 
w dniu przedstawienia czeku do skupu poprzez uznanie 
jego rachunku bankowego prowadzonego w:

1)  złotych – kwotą stanowiącą równowartość w złotych 
kwoty czeku, przeliczonej z zastosowaniem kursu sprze-
daży walut obcych obowiązującego w dniu dokonania 
operacji sprzedaży czeku, chyba że umowa stanowi ina-
czej;

2)  walucie obcej – kwotą waluty obcej; w przypadku gdy 
realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej 
na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut 
obcych obowiązujące w dniu sprzedaży czeku.

 § 43. 1. W przypadku zaginięcia lub kradzieży czeku 
wystawionego przez NBP, posiadacz rachunku składa 
w  oddziale informację o zaginięciu lub kradzieży czeku, 

będącą podstawą do sporządzenia przez Oddział Okręgowy 
w Warszawie zastrzeżenia czeku.

 2. Informacja zawiera następujące dane:

1) nazwę wystawcy czeku;

2) numer czeku;

3) symbol i kwotę waluty obcej czeku;

4) nazwę posiadacza rachunku;

5) nazwę trasata;

6) datę wystawienia czeku.

 3. Zastrzeżenia skupu czeku dokonuje się w dniu otrzy-
mania informacji, a jeżeli informacja wpłynęła do Oddziału 
Okręgowego w Warszawie po godzinie 15.00 – w następ-
nym dniu roboczym.

 4. Potwierdzenie przyjęcia zastrzeżenia czeku przez 
bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję 
kredytową lub oddział instytucji kredytowej jest podstawą 
do rozliczenia operacji z posiadaczem rachunku.

 5. Zastrzeżenie czeku wysłane przez NBP do banku 
zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji 
kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej może skutko-
wać obciążeniem rachunku nostro NBP przez te podmioty 
kosztami realizacji zastrzeżenia czeku. Koszty te rozlicza 
się zgodnie z § 7 ust. 6.

 § 44. 1. Posiadacz rachunku może złożyć pisemną re- 
klamację w oddziale, który przyjął informację, o której mowa 
w § 43 ust. 1, w zakresie zastrzeżenia czeków, w szczegól-
ności dotyczącą nieterminowego wykonania zastrzeżenia.

 2. Posiadacz rachunku informowany jest przez oddział 
na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

Rozdział 6

Waluty obce

 § 45. 1. Przedmiotem skupu i sprzedaży są waluty obce, 
których kursy ogłaszane są w tabeli kursów kupna i sprze-
daży NBP, z zastrzeżeniem, że:

1) są one prawnym środkiem płatniczym w kraju emitenta;

2)  nie są nadmiernie uszkodzone lub zużyte, a w odniesie-
niu do banknotów odpowiadają „Zalecanym kryteriom 
oceny banknotów walut obcych”;

3) autentyczność ich nie budzi wątpliwości.

 2. „Zalecane kryteria oceny banknotów walut obcych”, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, udostępniane są w oddziale 
na życzenie posiadacza rachunku.

 § 46. 1. Skupu lub wpłaty walut obcych dokonuje się na 
podstawie zlecenia, o którym mowa w § 42 ust. 1.

 2. Rozliczenie z tytułu skupu lub wpłaty walut obcych 
następuje w dniu otrzymania zlecenia, zgodnie z § 6 ust. 2.

 § 47. 1. Sprzedaży lub wypłaty walut obcych dokonuje 
się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 37 ust. 1.

 2. Rozliczenie z tytułu sprzedaży lub wypłaty walut 
obcych następuje w dniu otrzymania zlecenia, zgodnie 
z § 6 ust. 3.
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stempel posiadacza rachunku Załącznik nr 1 do regulaminu 
 
 miejscowość, data 
              
 REGON 
 

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

 
 
 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE 
 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego 
prowadzonego w* ………………………………………………………………………………...  
nr ………………………………………………………………………………………………….  
 
z tytułu: 
 
**a) kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, 

instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej; 
 
**b) zwrotu kwoty w wysokości ………………………………………..………….…………… 

polecenia wypłaty z powodu ……………………………………………………………… 
z wyłączeniem zwrotu wykonywanego w związku z żądaniem odwołania polecenia 
wypłaty otrzymanym w formie komunikatu SEPA CT. 

 
 
 
 
stempel i podpisy 
posiadacza rachunku 
 

 

 

 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w*……..…………………….……….. 
 
Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów. 
***Data przesłania do Oddziału Okręgowego w Warszawie …………………………………..….. 
***Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ……..……… 
***Operację z tytułu **a/b zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …….…....……... 
 
 
stempel służbowy i podpis  
 
 
    * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
  ** Niepotrzebne skreślić. 
*** Nie dotyczy żądania odwołania płatności. 
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Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego 
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nr ………………………………………………………………………………………………….  
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**a) kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, 

instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej; 
 
**b) zwrotu kwoty w wysokości ………………………………………..………….…………… 

polecenia wypłaty z powodu ……………………………………………………………… 
z wyłączeniem zwrotu wykonywanego w związku z żądaniem odwołania polecenia 
wypłaty otrzymanym w formie komunikatu SEPA CT. 

 
 
 
 
stempel i podpisy 
posiadacza rachunku 
 

 

 

 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w*……..…………………….……….. 
 
Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów. 
***Data przesłania do Oddziału Okręgowego w Warszawie …………………………………..….. 
***Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ……..……… 
***Operację z tytułu **a/b zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …….…....……... 
 
 
stempel służbowy i podpis  
 
 
    * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
  ** Niepotrzebne skreślić. 
*** Nie dotyczy żądania odwołania płatności. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu 
 

INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ..……………….……………………… 

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* ….….……………………  
Data przesłania, do beneficjenta, żądania odwołania polecenia wypłaty: 
……………............................................................................................  

miejscowość                         data 
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanym poleceniu wypłaty – jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji) 
.………………………………………………………………………………....………..................................................................................................... 
Symbol waluty:  EUR 

Kwota w walucie wskazana w odwoływanym poleceniu wypłaty. ………………………………………………………………………………………. 

Kwota słownie ……............................................................................................................................................................................................................. 

Data otrzymania przez NBP odwoływanego polecenia wypłaty ………………………………………………………..………………………………… 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT 
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Osoba odpowiedzialna za zwrot odwoływanego polecenia wypłaty, nr tel. 
…...…......................................................................................................... 

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Nazwa banku zleceniodawcy i BIC wskazane w odwoływanym 
poleceniu wypłaty: …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany 
w odwoływanym poleceniu wypłaty: ………………………………….. 
.................................................................................................................. 

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu 
wypłaty: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW 
 
Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany 
w odwoływanym poleceniu wypłaty: …………………………………… 
………….................................................................................................... 

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**   - podwójne wysłanie polecenia wypłaty 
 - techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty 
 - sfałszowanie polecenia wypłaty 

WYPEŁNIA BENEFICJENT 

Upoważniamy Oddział Okręgowy NBP w* .………………..….... do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w Oddziale Okręgowym 
NBP w* …….……..………. nr …………….…………………………..…………………………………………………………………………..……… 
z tytułu dokonania zwrotu kwoty w EUR w wysokości …………….…..…..…….… wynikającej z otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty. 

Odmawiamy upoważnienia Oddziału Okręgowego NBP w* ………………..….. do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu otrzymanego 
żądania odwołania polecenia wypłaty z powodu ……………………..……………….……………………………..…………………………………….. 

Oświadczamy, ż e znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. 
NBP Nr 16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
REGON  

 
 

              

Stempel zleceniodawcy  Podpisy zleceniodawcy 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* …..………….……………………… 

Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty …..……...……………………….………………………………………………….. 
Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty …………..……………………………..…….…………………………………………………… 
Data i rodzaj przekazanej odpowiedzi ………………………….…………………………….……….………………………………………………….. 
Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty ……………………………………………………………………………………………………….. 
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny stempel służbowy i podpis 

Stempel służbowy i podpis 
 

   
  * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
** Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu 
 

INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ..……………….……………………… 

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* ….….……………………  
Data przesłania, do beneficjenta, żądania odwołania polecenia wypłaty: 
……………............................................................................................  

miejscowość                         data 
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanym poleceniu wypłaty – jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji) 
.………………………………………………………………………………....………..................................................................................................... 
Symbol waluty:  EUR 

Kwota w walucie wskazana w odwoływanym poleceniu wypłaty. ………………………………………………………………………………………. 

Kwota słownie ……............................................................................................................................................................................................................. 

Data otrzymania przez NBP odwoływanego polecenia wypłaty ………………………………………………………..………………………………… 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT 
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Osoba odpowiedzialna za zwrot odwoływanego polecenia wypłaty, nr tel. 
…...…......................................................................................................... 

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Nazwa banku zleceniodawcy i BIC wskazane w odwoływanym 
poleceniu wypłaty: …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany 
w odwoływanym poleceniu wypłaty: ………………………………….. 
.................................................................................................................. 

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu 
wypłaty: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW 
 
Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany 
w odwoływanym poleceniu wypłaty: …………………………………… 
………….................................................................................................... 

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**   - podwójne wysłanie polecenia wypłaty 
 - techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty 
 - sfałszowanie polecenia wypłaty 

WYPEŁNIA BENEFICJENT 

Upoważniamy Oddział Okręgowy NBP w* .………………..….... do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w Oddziale Okręgowym 
NBP w* …….……..………. nr …………….…………………………..…………………………………………………………………………..……… 
z tytułu dokonania zwrotu kwoty w EUR w wysokości …………….…..…..…….… wynikającej z otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty. 

Odmawiamy upoważnienia Oddziału Okręgowego NBP w* ………………..….. do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu otrzymanego 
żądania odwołania polecenia wypłaty z powodu ……………………..……………….……………………………..…………………………………….. 

Oświadczamy, ż e znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. 
NBP Nr 16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
REGON  

 
 

              

Stempel zleceniodawcy  Podpisy zleceniodawcy 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* …..………….……………………… 

Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty …..……...……………………….………………………………………………….. 
Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty …………..……………………………..…….…………………………………………………… 
Data i rodzaj przekazanej odpowiedzi ………………………….…………………………….……….………………………………………………….. 
Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty ……………………………………………………………………………………………………….. 
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny stempel służbowy i podpis 

Stempel służbowy i podpis 
 

   
  * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
** Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru. 
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Załącznik nr 3 do regulaminu 
 

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY  
WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA 

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w…………………………… 
nazwa oddziału okręgowego NBP 

Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: …............................................. 
miejscowość,                        data 

Prosimy przekazać:*    SWIFT  SEPA CT    □ pozostałe    □ 
czekiem         □          SWIFT Cheque**            □ 

Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT - nieobligatoryjnie (max.35 znaków bez spacji) 
…………………………………………………………………………………………....………..................................................................................... 
Symbol waluty dyspozycji ……………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Kwota w walucie dyspozycji ……....................................................................................................................................................................................... 

Kwota słownie ..................................................................................................................................................................................................................... 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT 
Nazwa, adres, kraj  
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel …...…................ 

Nazwa, adres, kraj 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) 
........................................................................................................... 

Nazwa banku beneficjenta lub BIC*** ..………….…………..……..…. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN***) 
.................................................................................................................... 

Tytuł płatności**** .…..…………..................................................................................................................................................................................... 

Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:*        BEN     □ 
                                                                                   OUR     □ 
                                                                                   SHA     □ 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w***** .............................................................................................. do obciążenia naszego rachunku bankowego: 
*a) z tytułu płatności nr ....................................................................................................................................................................................................... 
*b) z tytułu prowizji NBP nr ………………..………………………………........………………………….................................................................... 

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w***** ………..................................... 
nr ..................................................................................................................................................................z tytułu kosztów banku krajowego lub banku 
zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. 
Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. 
Urz. NBP Nr 16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
REGON 

 
 

              

Stempel zleceniodawcy  Podpisy zleceniodawcy 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w .................................................. 
nazwa oddziału okręgowego NBP 

Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …......................................................................................……..… 
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ..……................................................................... 
Identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK-O ……..………………………………………………………………………………….. 
Prowizję NBP w kwocie PLN .................................................. pobrano w dniu ............................................................................................................ 
Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji ..................................................................................................................................................................... 
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny stempel służbowy i podpis 

Stempel służbowy i podpis 
 

 
        * Niepotrzebne skreślić. 
      ** Ograniczenie do kwoty w wysokości 10.000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR. 
    *** Obowiązkowo dla waluty euro. 
  **** Nieobligatoryjnie. 
***** Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
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Załącznik nr 3 do regulaminu 
 

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY  
WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA 

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w…………………………… 
nazwa oddziału okręgowego NBP 

Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: …............................................. 
miejscowość,                        data 

Prosimy przekazać:*    SWIFT  SEPA CT    □ pozostałe    □ 
czekiem         □          SWIFT Cheque**            □ 

Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT - nieobligatoryjnie (max.35 znaków bez spacji) 
…………………………………………………………………………………………....………..................................................................................... 
Symbol waluty dyspozycji ……………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Kwota w walucie dyspozycji ……....................................................................................................................................................................................... 

Kwota słownie ..................................................................................................................................................................................................................... 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT 
Nazwa, adres, kraj  
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel …...…................ 

Nazwa, adres, kraj 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) 
........................................................................................................... 

Nazwa banku beneficjenta lub BIC*** ..………….…………..……..…. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN***) 
.................................................................................................................... 

Tytuł płatności**** .…..…………..................................................................................................................................................................................... 

Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:*        BEN     □ 
                                                                                   OUR     □ 
                                                                                   SHA     □ 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w***** .............................................................................................. do obciążenia naszego rachunku bankowego: 
*a) z tytułu płatności nr ....................................................................................................................................................................................................... 
*b) z tytułu prowizji NBP nr ………………..………………………………........………………………….................................................................... 

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w***** ………..................................... 
nr ..................................................................................................................................................................z tytułu kosztów banku krajowego lub banku 
zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. 
Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. 
Urz. NBP Nr 16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
REGON 

 
 

              

Stempel zleceniodawcy  Podpisy zleceniodawcy 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w .................................................. 
nazwa oddziału okręgowego NBP 

Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …......................................................................................……..… 
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ..……................................................................... 
Identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK-O ……..………………………………………………………………………………….. 
Prowizję NBP w kwocie PLN .................................................. pobrano w dniu ............................................................................................................ 
Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji ..................................................................................................................................................................... 
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny stempel służbowy i podpis 

Stempel służbowy i podpis 
 

 
        * Niepotrzebne skreślić. 
      ** Ograniczenie do kwoty w wysokości 10.000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR. 
    *** Obowiązkowo dla waluty euro. 
  **** Nieobligatoryjnie. 
***** Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
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Załącznik nr 4 do regulaminu 

 
WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT 

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA 

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* .…………………………  
Data złożenia, do realizacji, żądania odwołania polecenia wypłaty: 
……..…............................................................................................  

miejscowość                         data 
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanej dyspozycji – jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji) 
.………………………………………………………………………………....………..................................................................................................... 
Symbol waluty:  EUR 

Kwota w walucie wskazana w odwoływanej dyspozycji ………………………………………………………………………………….………………. 

Kwota słownie ……............................................................................................................................................................................................................... 

Data przekazania do NBP odwoływanej dyspozycji …………………………………………..…………………………………………………………… 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT 
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji: 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Osoba odpowiedzialna za żądanie odwołania dyspozycji, nr tel. 
…...….................................................................................................... 

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji: 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji: 
Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW 
 
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany 
w odwoływanej dyspozycji: ……………………………………………. 
................................................................................................................... 

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

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**   - podwójne wysłanie polecenia wypłaty 
 - techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty 
 - sfałszowanie polecenia wypłaty 

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* .…..………….…. 
nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………….. 
z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. 

Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. 
NBP Nr 16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
REGON  

 
 

              

Stempel zleceniodawcy  Podpisy zleceniodawcy 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .................................................................. 
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ………….……………………………………………..……………………………… 
Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty …………..……………………………………………………………………………..…………… 
Data i rodzaj otrzymanej odpowiedzi …………………..………………………..………………………………………………………….……………… 
Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty …………..…………………………………….……………………………………………………….. 
Data wysłania do zleceniodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny stempel służbowy i podpis 

Stempel służbowy i podpis 
 

 
  * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
** Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru. 
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Załącznik nr 4 do regulaminu 

 
WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT 

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA 

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* .…………………………  
Data złożenia, do realizacji, żądania odwołania polecenia wypłaty: 
……..…............................................................................................  

miejscowość                         data 
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanej dyspozycji – jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji) 
.………………………………………………………………………………....………..................................................................................................... 
Symbol waluty:  EUR 

Kwota w walucie wskazana w odwoływanej dyspozycji ………………………………………………………………………………….………………. 

Kwota słownie ……............................................................................................................................................................................................................... 

Data przekazania do NBP odwoływanej dyspozycji …………………………………………..…………………………………………………………… 

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT 
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji: 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Osoba odpowiedzialna za żądanie odwołania dyspozycji, nr tel. 
…...….................................................................................................... 

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji: 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA 
Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji: 
Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW 
 
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany 
w odwoływanej dyspozycji: ……………………………………………. 
................................................................................................................... 

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

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**   - podwójne wysłanie polecenia wypłaty 
 - techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty 
 - sfałszowanie polecenia wypłaty 

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* .…..………….…. 
nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………….. 
z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. 

Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. 
NBP Nr 16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
REGON  

 
 

              

Stempel zleceniodawcy  Podpisy zleceniodawcy 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .................................................................. 
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ………….……………………………………………..……………………………… 
Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty …………..……………………………………………………………………………..…………… 
Data i rodzaj otrzymanej odpowiedzi …………………..………………………..………………………………………………………….……………… 
Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty …………..…………………………………….……………………………………………………….. 
Data wysłania do zleceniodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny stempel służbowy i podpis 

Stempel służbowy i podpis 
 

 
  * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
** Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru. 
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stempel zleceniodawcy                                                                                                                Załącznik nr 5 do regulaminu  
miejscowość, data 
              
 REGON 
 

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

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR .... 
 
Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych: 
/wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia/ 
1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................ 
o łącznej wartości ...................................................................................................................................................... 
 
Tytuł płatności** ....................................................................................................................................................... 
 
Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr  
…........................................................................................................... prowadzony w*............................................ 
 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ........................................... do obciążenia naszego rachunku bankowego nr 
…......................……............................................................................................................. z tytułu prowizji NBP. 
 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* 
............................................ nr .................................................................................................................................... 
z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału 
instytucji kredytowej. 
 
Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do 
uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. NBP Nr 16, 
poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
stempel i podpisy osób  
upoważnionych do dysponowania rachunkiem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY INDOSANTA  
 
Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów ze wzorami podpisów. 
 
Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ………………………… 
 
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …………………………... 
 
Prowizję w kwocie PLN …………………………… pobrano w dniu …………………………………………… 
 
 
stempel dzienny       stempel służbowy i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
  * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
** Nieobligatoryjnie. 
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Załącznik nr 6 do regulaminu
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stempel zleceniodawcy        Załącznik nr 6 do regulaminu 
miejscowość, data 
              
 REGON 

 
NARODOWY BANK POLSKI 
Oddział Okręgowy w Warszawie 

 
LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR .... 

 
Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych: 
/wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia/ 
1. .......................................................................................................................... ...................................... 
2. ................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................ 
o łącznej wartości ...................................................................................................................................... 
 
Tytuł płatności** ........................................................................................................................................ 
 
Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr 
.............................................................................................. prowadzony w* ............................................. 
 
 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego 
prowadzonego w* .................. nr ................................................................................................................. 
z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji 
kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. 
 
Oświadczamy, ż e znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim 
zawarte. 
 
 
stempel i podpisy osób upoważnionych 
 do dysponowania rachunkiem 
 
 

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE 
 
Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów ze wzorami podpisów. 
 
Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ……………….. 
 
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ………………….. 
 
Prowizję w kwocie PLN …………………… pobrano w dniu …………………………………. 
 
 
 
stempel dzienny       stempel służbowy i podpis 
 
 
  * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
** Nieobligatoryjnie. 
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Załącznik nr 7 do regulaminu
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stempel zleceniodawcy       Załącznik nr 7 do regulaminu 
 miejscowość, data realizacji 
              
 REGON 

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

ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH 
 
Prosimy o sprzedaż /wypłatę** zagranicznych środków płatniczych:  
 
KWOTA W GOTÓWCE ........................................................................................................................................................................................... 
KWOTA W CZEKACH ............................................................................................................................................................................................ 
 
Tytuł płatności**** ......................................................................................................................................................................... 
 
Do odbioru upoważnia się ............................................................................................................................................................... 
numer dowodu osobistego ............................................................................................................................................................... 
 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ....................................................... do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu: 
**a) płatności nr  …………….……………….……….........................................……..……................................………….......... 
**b) prowizji NBP nr .……………………………………..……………........................................................…..................…...... 
 
 
 
Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. NBP Nr  16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
 
 
stempel i podpisy osób upoważnionych 
 do dysponowania rachunkiem 
 

 
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ................................. 

 
***Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów. 
 
*** Operację z tytułu sprzedaży czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ………………………………….. 
 
*** Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …………………………………….. 
 
***Prowizję w kwocie PLN …………………………………………. pobrano w dniu ………………………………………… 
 
 
 
stempel dzienny       stempel służbowy i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
    ** Niepotrzebne skreślić. 
  *** Dotyczy sprzedaży czeków. 
**** Nieobligatoryjnie. 
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stempel zleceniodawcy       Załącznik nr 7 do regulaminu 
 miejscowość, data realizacji 
              
 REGON 

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

ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH 
 
Prosimy o sprzedaż /wypłatę** zagranicznych środków płatniczych:  
 
KWOTA W GOTÓWCE ........................................................................................................................................................................................... 
KWOTA W CZEKACH ............................................................................................................................................................................................ 
 
Tytuł płatności**** ......................................................................................................................................................................... 
 
Do odbioru upoważnia się ............................................................................................................................................................... 
numer dowodu osobistego ............................................................................................................................................................... 
 
Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ....................................................... do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu: 
**a) płatności nr  …………….……………….……….........................................……..……................................………….......... 
**b) prowizji NBP nr .……………………………………..……………........................................................…..................…...... 
 
 
 
Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. NBP Nr  16, poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
 
 
stempel i podpisy osób upoważnionych 
 do dysponowania rachunkiem 
 

 
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ................................. 

 
***Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów. 
 
*** Operację z tytułu sprzedaży czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ………………………………….. 
 
*** Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …………………………………….. 
 
***Prowizję w kwocie PLN …………………………………………. pobrano w dniu ………………………………………… 
 
 
 
stempel dzienny       stempel służbowy i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
    ** Niepotrzebne skreślić. 
  *** Dotyczy sprzedaży czeków. 
**** Nieobligatoryjnie. 
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Załącznik nr 8 do regulaminu
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stempel zleceniodawcy       Załącznik nr 8 do regulaminu 
miejscowość, data realizacji  
              
 REGON 
 

NARODOWY BANK POLSKI ..................................................* 
 
ZLECENIE SKUPU / WPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH 
 
Prosimy o dokonanie skupu /wpłaty** zagranicznych środków płatniczych: 
 
KWOTA W GOTÓWCE: ...................................................................................................................  

Banknoty ……………………………………………………………....…………………………  

monety walut obcych …………………………………………………….……………………….  

KWOTA W CZEKACH......................................................................................................................  

 
Tytuł płatności*** ........................................................................................................................................  
 
Prosimy uznać rachunek bankowy prowadzony w* ...................................................................... 
nr ....................................................................................................................... z tytułu płatności. 
 
 
 
**Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do 
uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. NBP Nr 16, 
poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
 
podpisy zleceniodawcy 
 
 
 
 
stempel dzienny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
  ** Niepotrzebne skreślić. 
*** Nieobligatoryjnie. 
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stempel zleceniodawcy       Załącznik nr 8 do regulaminu 
miejscowość, data realizacji  
              
 REGON 
 

NARODOWY BANK POLSKI ..................................................* 
 
ZLECENIE SKUPU / WPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH 
 
Prosimy o dokonanie skupu /wpłaty** zagranicznych środków płatniczych: 
 
KWOTA W GOTÓWCE: ...................................................................................................................  

Banknoty ……………………………………………………………....…………………………  

monety walut obcych …………………………………………………….……………………….  

KWOTA W CZEKACH......................................................................................................................  

 
Tytuł płatności*** ........................................................................................................................................  
 
Prosimy uznać rachunek bankowy prowadzony w* ...................................................................... 
nr ....................................................................................................................... z tytułu płatności. 
 
 
 
**Oświadczamy, że znany jest nam „Regulamin 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”, stanowiący załącznik do 
uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. NBP Nr 16, 
poz. 17) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
 
podpisy zleceniodawcy 
 
 
 
 
stempel dzienny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    * Nazwa oddziału okręgowego NBP. 
  ** Niepotrzebne skreślić. 
*** Nieobligatoryjnie. 
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Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego będzie 
wydawany wyłącznie w postaci elektronicznej i będzie dostępny na odrębnej stronie internetowej NBP.
Eg zem pla rze bie żące (po za pre nu me ra tą) oraz z lat ubie głych moż na na by wać na pod sta wie na de sła ne go za mó wie nia w De par ta men cie  
Praw nym NBP, ul. Świę to krzy ska 11/21, 00-919 War sza wa, 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.
Wy daw ca: Na ro do wy Bank Pol ski. Re dak cja: De par ta ment Praw ny, 00-919 War sza wa, ul. Świę to krzy ska 11/21; http://www.nbp.pl
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