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Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r.
Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwala się, co na-
stępuje:

§ 1. W uchwale nr 14/2000 Zarządu Narodowego Banku
Polskiego z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie warunków
otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Naro-
dowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 7, poz. 11 i Nr 16, poz.
29 i z 2001 r. Nr 18, poz. 37) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w § 11 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bank spełnia wymagania techniczne, umożliwiające
elektroniczną wymianę między nim a NBP komunika-
tów ze zleceniami płatniczymi i innymi informacjami, tj.
posiada w szczególności:

a) połączenie łączem stałym z siecią TCP/IP Banko-
wego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Tel-
bank S.A.,

b) sprzęt informatyczny i oprogramowanie zgodne
z wymogami systemu SORBNET określonymi
przez NBP.”,

2) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28.1. NBP pobiera prowizje i opłaty za prowadzenie ra-
chunku banku oraz inne czynności zgodnie z postano-
wieniami umowy rachunku bankowego.

2. Sposób, formę i terminy pobierania poszczegól-
nych rodzajów prowizji i opłat oraz ich wysokość i warun-
ki zmiany określa umowa.”

§ 2. Banki, których rachunki bieżące są prowadzone w sys-
temie SORBNET, dostosują się do wymogu określonego
w § 11 ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały wskazanej w § 1 do dnia
1 kwietnia 2003 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2002 r.,
z zastrzeżeniem § 2. 

Przewodniczący Zarządu
Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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