
Na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, 
poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387
i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, 
poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Wprowadza siê „Regulamin realizacji poleceñ wyp³aty
i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu
i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków banko-
wych w Narodowym Banku Polskim”, zwany dalej „regula-
minem”, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§ 2. Traci moc uchwa³a nr 35/1999 Zarz¹du Narodowego
Banku Polskiego z dnia 29 paŸdziernika 1999 r. w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty
i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu
i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków banko-
wych w Narodowym Banku Polskim” (Dz. Urz. NBP Nr 20,
poz. 34, z 2001 r. Nr 1, poz. 1 i Nr. 23, poz. 49 i z 2002 r. Nr
14, poz. 38). 

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 listopada 2003 r.

Warszawa, dnia 20 października 2003 r. 
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ROZDZIA£ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Regulamin okreœla zasady realizacji przez Narodowy
Bank Polski, zwany dalej „NBP”, poleceñ wyp³aty i operacji
czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y
walut obcych dla posiadacza rachunku bankowego w NBP,
zwanego dalej „Posiadaczem rachunku”, z wyj¹tkiem ban-
ków bêd¹cych rezydentami w rozumieniu ustawy Prawo de-
wizowe. 

2. Rozliczenie operacji bankowych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje tylko w formie bezgotówkowej, to jest
przez uznanie lub obci¹¿enie rachunku bankowego prowa-
dzonego w NBP. 

§ 2. U¿yte w regulaminie okreœlenia oznaczaj¹: 

1) dyspozycja — dokument sk³adany przez zlecenio-
dawcê upowa¿niaj¹cy NBP do wystawienia polece-
nia wyp³aty za granicê; 

2) waluta dyspozycji — waluta obca wskazana przez
zleceniodawcê w dyspozycji w celu wyp³acenia be-
neficjentowi; 

3) polecenie wyp³aty — otrzymany z banku zagraniczne-
go lub skierowany do banku zagranicznego dokument
p³atniczy w formie telekomunikacyjnej lub listownej,
w tym czek przy liœcie towarzysz¹cym, dotycz¹cy wy-
p³acenia okreœlonej kwoty pieniê¿nej na rzecz wskaza-
nego beneficjenta.
W formie telekomunikacyjnej polecenie wyp³aty wy-
stêpuje jako: 

a) MT 100 — typ komunikatu w standardzie SWIFT
odnosz¹cy siê do przekazów na zlecenie klienta
(Customer transfer), zwany dalej „MT 100”, 

b) MT 103 — typ komunikatu w standardzie SWIFT
wprowadzony z dniem 18 listopada 2000 r. w celu
zast¹pienia MT 100 przy zastosowaniu trzyletniego
okresu przejœciowego, w którym oba typy komunika-
tów funkcjonuj¹ równolegle, zwany dalej „MT 103”;

4) beneficjent — podmiot wskazany w poleceniu wyp³a-
ty, któremu wyp³aca siê okreœlon¹ kwotê pieniê¿n¹;

5) waluta polecenia wyp³aty — waluta obca wskazana
w poleceniu wyp³aty skierowanym za granicê lub
otrzymanym z zagranicy; 

6) koszty realizacji polecenia wyp³aty — informacja za-
warta w poleceniu wyp³aty wystawionym jako MT 103
wyra¿ona w postaci jednego z nastêpuj¹cych okreœleñ: 

a) OUR — oznacza, ¿e wszystkie koszty realizacji po-
lecenia wyp³aty pokrywa zleceniodawca, 

b) BEN — oznacza, ¿e wszystkie koszty realizacji po-
lecenia wyp³aty pokrywa beneficjent, 

c) SHA — oznacza, ¿e koszty realizacji polecenia wy-
p³aty powsta³e po stronie banku zleceniodawcy

pokrywa zleceniodawca, a koszty powsta³e po
stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent; 

7) zlecenie — dokument sk³adany w celu sprzeda¿y lub
wyp³aty b¹dŸ skupu lub wp³aty zagranicznych œrodków
p³atniczych z tytu³ów zgodnych z przepisami dewizowy-
mi oraz z tytu³u pokrycia kosztów podró¿y s³u¿bowej;

8) zleceniodawca — podmiot, z polecenia którego wy-
stawiane jest polecenie wyp³aty za granicê; 

9) bank zleceniodawcy — bank, który przyjmuje od
zleceniodawcy dyspozycjê; 

10) bank beneficjenta — bank rozliczaj¹cy z benefi-
cjentem otrzymane polecenie wyp³aty; 

11) kursy walut obcych — kursy œrednie oraz kursy kup-
na i sprzeda¿y walut obcych og³aszane w tabeli kur-
sów NBP; 

12) data waluty — dzieñ, w którym nastêpuje obci¹¿e-
nie lub uznanie rachunku nostro (bie¿¹cego) NBP
prowadzone w banku zagranicznym, zwane dalej
„rachunkiem nostro NBP”, zmieniaj¹ce jego saldo; 

13) data waluty spot — termin rozliczenia transakcji na
drugi dzieñ roboczy licz¹c od dnia przyjêcia dyspo-
zycji przez G³ówny Oddzia³ Walutowo-Dewizowy
w Warszawie, zwany dalej „GOWD”; 

14) data waluty spot/next — termin rozliczenia transak-
cji na trzeci dzieñ roboczy licz¹c od dnia przyjêcia
dyspozycji przez GOWD; 

15) trasat — p³atnik czeku, bank, na który czek jest ci¹-
gniony i który ma czek wykupiæ; 

16) czek — dokument p³atniczy zawieraj¹cy: 

a) wyraz „czek” w tekœcie dokumentu w jêzyku wysta-
wienia,

b) bezwarunkowe polecenie zap³acenia okreœlonej
sumy pieniê¿nej, 

c) nazwê i siedzibê trasata, 

d) oznaczenie miejsca p³atnoœci; w przypadku braku
odrêbnego oznaczenia przyjmuje siê miejsce wy-
mienione obok nazwy trasata, 

e) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku;
w przypadku braku odrêbnego oznaczenia za
miejsce wystawienia przyjmuje siê miejscowoœæ
podan¹ obok nazwy wystawcy, 

f) podpis wystawcy; 

17) czek z wystawienia niebankowego — czek wysta-
wiony przez osoby prawne, nie bêd¹ce bankami lub
osoby fizyczne; 

18) indos — przeniesienie praw do otrzymania kwoty
czeku na inny podmiot przez umieszczenie na cze-
ku, jego odwrotnej stronie lub na za³¹czonej z nim
karcie dodatkowej (przed³u¿ku), odpowiedniego
oœwiadczenia i podpisu indosanta; indos in blanco
— zamieszczany jest tylko na odwrotnej stronie cze-
ku lub na przed³u¿ku i zawiera jedynie podpis indo-
santa; 

Za³¹cznik do uchwa³y nr 43/2003 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 3 paŸdziernika 2003 r.
(poz. 32)

Regulamin realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu 
i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim
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19) indosant — osoba, która przenosi prawa z czeku
na inn¹ osobê w drodze indosu; 

20) remitent — wymieniona w treœci czeku osoba, na
któr¹ lub na polecenie której czek zosta³ wystawiony;

21) podawca czeku — podmiot przedstawiaj¹cy czek
do realizacji; 

22) inkaso — operacja bankowa polegaj¹ca na prze-
niesieniu przez indos praw wynikaj¹cych z czeku na
bank przyjmuj¹cy czek do op³acenia w celu przed-
stawienia go do zap³aty, która nastêpuje po op³ace-
niu czeku przez trasata; 

23) skup czeku — operacja bankowa, w wyniku której
podawca czeku przenosi na bank skupuj¹cy, przez
indos, prawa wynikaj¹ce z czeku w zamian za rów-
noczesne dokonanie przez ten bank zap³aty za czek; 

24) lista inkasowa — dokument sk³adany wraz z cze-
kiem przedstawianym do op³acenia; 

25) oddzia³ — oddzia³ okrêgowy NBP; 

26) ustawa Prawo dewizowe — ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. Prawo dewizowe, (Dz. U. Nr 141, poz. 1178); 

27) ustawa Prawo czekowe — ustawa z dnia 28 kwiet-
nia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283
i z 1997 r. Nr 88, poz. 554); 

28) Miêdzynarodowy Numer rachunku Bankowego
(International Bank Account Number) — numer ra-
chunku bankowego stosowny w rozliczeniach trans-
granicznych, o którym mowa w zarz¹dzeniu nr
5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji
rachunków bankowych w bankach (Dz. Urz. NBP Nr
8, poz. 26), zwany dalej „IBAN”;

29) Bankowoœæ Elektroniczna — oprogramowanie
umo¿liwiaj¹ce posiadaczowi rachunku bankowego
w NBP sk³adanie poleceñ przelewu w postaci elektro-
nicznej oraz przekazywanie lub odbieranie innych ko-
munikatów zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku
zgodnie z uchwa³¹ nr 41/2001 Zarz¹du NBP z dnia 21
czerwca 2001 r. (z póŸn. zm.) w sprawie wprowadzenia
Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy
Bank Polski rachunków bankowych w z³otych dla pod-
miotów nie bêd¹cych bankami. 

ROZDZIA£ 2

POLECENIA WYP£ATY

§ 3. Polecenia wyp³aty za granicê wystawia siê w celu doko-
nania przekazu, stanowi¹cego obrót dewizowy, w rozumie-
niu ustawy Prawo dewizowe, którego dokonywanie nie 
wymaga zezwolenia dewizowego b¹dŸ na podstawie ze-
zwolenia dewizowego. 

§ 4. Polecenie wyp³aty za granicê wystawia siê w GOWD na
podstawie i zgodnie z treœci¹ dyspozycji, o której mowa
w § 5 ust. 1, przyjmowanej w GOWD lub oddziale prowadz¹-
cym rachunek bankowy zleceniodawcy. 

§ 5.1. Dyspozycja, której wzór stanowi za³¹cznik nr 1 do re-
gulaminu, zawiera nastêpuj¹ce dane: 

1) kraj beneficjenta; 

2) formê realizacji: telekomunikacyjn¹, listown¹ b¹dŸ
pozostawion¹ do uznania przez NBP; 

3) symbol i kwotê waluty obcej dyspozycji — cyfrowo
i s³ownie;

4) nazwê i adres zleceniodawcy; 

5) nazwê i adres beneficjenta; 

6) tytu³ p³atnoœci, z zastrze¿eniem ust. 3; 

7) okreœlenie, kto ponosi koszty realizacji polecenia wy-
p³aty, zgodnie z § 2 pkt 6; 

8) nazwê oddzia³u prowadz¹cego rachunek bankowy zle-
ceniodawcy wraz z pe³nym numerem tego rachunku; 

9) stempel firmowy i podpisy osób upowa¿nionych do
podpisywania dokumentu p³atniczego w imieniu zle-
ceniodawcy.

2. Dyspozycja powinna zawieraæ nazwê i siedzibê ban-
ku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego benefi-
cjenta, przy czym o ile to mo¿liwe, numer rachunku banko-
wego nale¿y wskazaæ w standardzie IBAN. 

3. Dyspozycja wystawiona w walucie obcej z polecenia
nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe na
rzecz nierezydenta nie musi zawieraæ tytu³u p³atnoœci. 

§ 6. Dyspozycjê sk³ada siê z: 

1) indywidualnym zezwoleniem dewizowym — gdy tytu³
dokonywanej p³atnoœci wymaga udzielenia tego ze-
zwolenia;

2) dokumentami potwierdzaj¹cymi wskazany przez zle-
ceniodawcê tytu³ p³atnoœci, gdy dokonywana p³at-
noœæ opiewa na kwotê przekraczaj¹c¹ równowartoœæ
10.000,00 euro, z zastrze¿eniem art. 26 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo dewizowe.

Warunkiem wykonania dyspozycji s¹ orygina³y tych doku-
mentów. 
W GOWD lub w oddziale pozostawia siê wy³¹cznie fotokopiê
lub odpis dokumentów opatrzonych pieczêci¹ „Za zgod-
noœæ z orygina³em” i podpisem osoby upowa¿nionej,
a w przypadku indywidualnego zezwolenia dewizowego
mo¿e byæ równie¿ jego odpis. 

§ 7. 1. W GOWD lub oddziale przyjmuj¹cym dyspozycjê prze-
prowadza siê kontrolê formaln¹ i merytoryczn¹ dyspozycji
i sk³adanych dokumentów, o których mowa w § 6 polegaj¹c¹
na sprawdzeniu:

1) zgodnoœci podpisów na dyspozycji ze wzorami pod-
pisów oraz dokumentów bêd¹cych za³¹cznikami do
dyspozycji; 

2) prawid³owoœci wype³nienia dyspozycji; 

3) poprawnoœci IBAN, je¿eli zosta³ wskazany; 

4) zgodnoœci otrzymanej dyspozycji z warunkami okre-
œlonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu
dewizowym;

5) za³¹czników pod k¹tem ich oryginalnoœci. 

2. Dyspozycji nie przyjmuje siê od zleceniodawcy w przy-
padku stwierdzenia niezgodnoœci dyspozycji oraz dokumen-
tów, bêd¹cych za³¹cznikami do dyspozycji, z warunkami
okreœlonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu dewi-
zowym, a tak¿e w przypadku, gdy wskazany IBAN nie spe³nia
wymogów identyfikacji okreœlonych standardem IBAN.

§ 8.1. Zleceniodawca sk³ada w GOWD lub oddziale dyspo-
zycjê realizowan¹ w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzo-
nego w z³otych oraz przekazuje polecenie przelewu, 
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w formie papierowej lub z wykorzystaniem Bankowoœci
Elektronicznej, na kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³o-
tych kwoty dyspozycji, przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y
walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu z³o¿enia dyspozycji.
Rachunek bankowy obci¹¿a siê kwot¹ przelewu w dniu z³o-
¿enia polecenia przelewu przez zleceniodawcê. 
Jednoczeœnie na podstawie pisemnego upowa¿nienia zlece-
niodawcy z³o¿onego na dyspozycji, GOWD lub oddzia³ przyj-
muj¹cy dyspozycjê wystawia zlecenie p³atnicze obci¹¿aj¹ce
rachunek bankowy zleceniodawcy kwot¹ prowizji NBP. 

2. Zleceniodawca sk³ada na dyspozycji realizowanej w ciê-
¿ar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej pi-
semne upowa¿nienie do obci¹¿enia rachunku bankowego
kwot¹ dyspozycji oraz kwot¹ prowizji NBP. Rachunek bankowy
obci¹¿a siê kwot¹ walut obcych w dniu z³o¿enia dyspozycji. 
Jednoczeœnie na podstawie pisemnego upowa¿nienia zlece-
niodawcy z³o¿onego na dyspozycji, GOWD lub oddzia³ przyj-
muj¹cy dyspozycjê wystawia zlecenie p³atnicze obci¹¿aj¹ce
rachunek bankowy zleceniodawcy kwot¹ prowizji NBP. 

3. GOWD, w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci
w otrzymanych dokumentach, o których mowa w § 4 i § 6 lub
braku wp³ywu œrodków lub wp³ywu œrodków w niewystarcza-
j¹cej wysokoœci przekazanych z wykorzystaniem Bankowo-
œci Elektronicznej, przeprowadza na piœmie korespondencjê
wyjaœniaj¹c¹ ze zleceniodawc¹ b¹dŸ zwraca dokumenty do
oddzia³u i równoczeœnie przekazuje na rachunek bankowy
zleceniodawcy kwotê dyspozycji i prowizji NBP.

4. W przypadku, gdy kwota w z³otych przekazana przez
zleceniodawcê z wykorzystaniem Bankowoœci Elektronicz-
nej jest wy¿sza ni¿ równowartoœæ w z³otych kwoty dyspozy-
cji, GOWD przekazuje na rachunek bankowy zleceniodawcy
kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy kwot¹ przekazan¹
a kwot¹ dyspozycji. 

§ 9.1. GOWD realizuje dyspozycjê otrzyman¹ z oddzia³u naj-
póŸniej w drugim dniu roboczym licz¹c od dnia jej z³o¿enia
w oddziale, natomiast otrzyman¹ z Oddzia³u Okrêgowego
w Warszawie lub bezpoœrednio od zleceniodawcy — w dniu
jej przyjêcia. 

2. Dyspozycjê realizuje siê z dat¹ waluty spot. Je¿eli
wp³yw lub z³o¿enie dokumentów w GOWD nast¹pi po godz.
13,00 dyspozycjê realizuje siê z dat¹ waluty spot/next. 

3. Je¿eli zleceniodawca okreœli datê waluty w dyspozy-
cji jest ona realizowana zgodnie z t¹ dat¹, jednak nie wcze-
œniej ni¿ z dat¹ waluty spot. 

§ 10. Je¿eli koszty realizacji polecenia wyp³aty ponosi zlece-
niodawca, GOWD rozlicza koszty w oparciu o pisemne upo-
wa¿nienie do obci¹¿enia rachunku bankowego z³o¿one
przez zleceniodawcê na dyspozycji. W przypadku rozlicze-
nia dokonywanego w ciê¿ar rachunku bankowego prowa-
dzonego w: 

1) z³otych — kwotê kosztów przelicza siê wed³ug kursu
sprzeda¿y walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu daty
waluty obci¹¿enia rachunku nostro NBP; 

2) walucie obcej — rachunek bankowy obci¹¿a siê kwot¹
kosztów. 

§ 11.1. Zleceniodawca mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklamacjê
w GOWD lub oddziale, który przyj¹³ dyspozycjê, np. doty-
cz¹c¹ nieotrzymania œrodków przez beneficjenta lub nieter-
minowego wykonania polecenia wyp³aty za granicê przez
GOWD. 

2. Zleceniodawca informowany jest na piœmie o osta-
tecznym wyniku reklamacji przez w³aœciw¹ jednostkê orga-
nizacyjn¹ NBP. 

§ 12.1. GOWD rozlicza z beneficjentem polecenie wyp³aty
z zagranicy uznaj¹c, zgodnie ze wskazaniem banku zagra-
nicznego, rachunek bankowy beneficjenta w NBP prowa-
dzony w: 

1) z³otych — równowartoœci¹ w z³otych kwoty waluty polece-
nia wyp³aty przeliczon¹ wed³ug kursu kupna walut obcych,
obowi¹zuj¹cego w dniu daty waluty polecenia wyp³aty;

2) walucie obcej — kwot¹ waluty polecenia wyp³aty. 

2. Rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest naj-
póŸniej w trzecim dniu roboczym licz¹c od dnia nastêpuj¹-
cego po dacie otrzymania polecenia wyp³aty z zagranicy
przez GOWD, jednak nie wczeœniej ni¿ w dacie waluty. Be-
neficjent otrzymuje kopiê dokumentu rozliczeniowego za-
wieraj¹c¹ informacjê m. in. o kwocie polecenia wyp³aty z za-
granicy, dacie waluty, zastosowanym kursie walut obcych,
wysokoœci pobranych kosztów realizacji polecenia wyp³aty. 

3. W przypadku polecenia wyp³aty z zagranicy zawiera-
j¹cego informacjê, ¿e koszty realizacji polecenia wyp³aty po-
krywa beneficjent, rachunek bankowy beneficjenta uznaje
siê kwot¹ pomniejszon¹ o ewentualne koszty banku zlece-
niodawcy. 

§ 13. Termin, o którym mowa w § 12 ust. 2 mo¿e ulec prze-
d³u¿eniu z powodu koniecznoœci przeprowadzenia dodatko-
wej korespondencji wyjaœniaj¹cej ze zleceniodawc¹ polece-
nia wyp³aty z zagranicy, np. w sytuacji wyst¹pienia
okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie p³atnoœci tj. nie-
kompletnoœæ danych w otrzymanym poleceniu wyp³aty, brak
wskazania rachunku bankowego beneficjenta.

§ 14.1. Beneficjent mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklamacjê w GOWD
lub oddziale prowadz¹cym jego rachunek bankowy, np. do-
tycz¹c¹ szczegó³ów otrzymanego polecenia wyp³aty z za-
granicy lub podania przyczyn nieterminowego rozliczenia
polecenia wyp³aty z zagranicy przez GOWD. 

2. Beneficjent informowany jest na piœmie o ostatecz-
nym wyniku reklamacji przez w³aœciw¹ jednostkê organiza-
cyjn¹ NBP. 

ROZDZIA£ 3

INKASO CZEKÓW

§ 15.1. Czeki przyjmowane s¹ przez GOWD lub oddzia³y wy-
³¹cznie w trybie inkasa. 

2. Do inkasa przyjmowane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje czeków: 

1) czeki bankierskie wystawione przez banki zagra-
niczne na NBP; 

2) czeki bankierskie wystawione przez banki zagra-
niczne na banki zagraniczne; 

3) czeki z wystawienia niebankowego; 

4) czeki podró¿nicze; 

5) inne dokumenty p³atnicze pe³ni¹ce w obrocie za-
granicznym rolê czeku, np. Money Order, World
Money Order. 

§ 16. Podawca czeku wype³nia i sk³ada listê inkasow¹: 

1) w trzech egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹cznik nr 2 do regulaminu, w przypadku przed-
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stawienia czeków do zap³aty w oddzia³ach. Jedno-
czeœnie na podstawie pisemnego upowa¿nienia po-
dawcy czeku z³o¿onego na liœcie inkasowej, oddzia³
wystawia zlecenie p³atnicze obci¹¿aj¹ce rachunek
bankowy podawcy czeku kwot¹ prowizji NBP; 

2) w dwóch egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹cznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przed-
stawienia czeków do zap³aty w GOWD. Jednoczeœnie
na podstawie pisemnego upowa¿nienia podawcy
czeku z³o¿onego na liœcie inkasowej, GOWD wysta-
wia zlecenie p³atnicze obci¹¿aj¹ce rachunek banko-
wy podawcy czeku kwot¹ prowizji NBP. 

§ 17. Czeki przyjmowane do inkasa musz¹ zawieraæ indos
z³o¿ony przez remitenta. 

§ 18.1. Uznanie rachunku bankowego remitenta za przyjête
do inkasa czeki nastêpuje po otrzymaniu uznania na ra-
chunku nostro NBP, najpóŸniej w 16 tygodniu licz¹c od dnia
ich z³o¿enia. 

2. Rozliczenie nastêpuje wed³ug kursu walut obcych obo-
wi¹zuj¹cego w dniu daty waluty uznania rachunku nostro NBP. 

3. Rozliczenia dokonuje siê uznaj¹c rachunek bankowy
remitenta prowadzony w: 

1) z³otych — kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³o-
tych kwoty waluty obcej, przeliczonej wed³ug kur-
su kupna walut obcych; 

2) walucie obcej — kwot¹ walut obcych. 

4. W przypadku otrzymania uznania na rachunku nostro
NBP pomniejszonego o koszty banku zagranicznego rachu-
nek bankowy remitenta uznaje siê równowartoœci¹ tej kwoty. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 1 mog¹ ulec przed³u-
¿eniu z przyczyn niezale¿nych od NBP, np. przypadku zagi-
niêcia przesy³ki z czekami w drodze miêdzy GOWD a ban-
kiem zagranicznym. 

6. Podawca czeku mo¿e z³o¿yæ w GOWD lub oddziale,
który przyj¹³ zlecenie, pisemn¹ reklamacjê po up³ywie termi-
nu, o którym mowa w ust. 1. 

7. Podawca czeku informowany jest na piœmie o osta-
tecznym wyniku reklamacji przez w³aœciw¹ jednostkê orga-
nizacyjn¹ NBP. 

§ 19. W przypadku otrzymania obci¹¿enia na rachunku nostro
NBP z tytu³u kosztów banku zagranicznego za op³acony czek,
obci¹¿a siê rachunek bankowy remitenta prowadzony w:

1) z³otych — kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych
kwoty kosztów przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y walut
obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu daty waluty obci¹¿enia
rachunku nostro NBP; 

2) walucie obcej — kwot¹ kosztów. 

§ 20. Czek przyjêty do inkasa i nieop³acony przez trasata zwra-
cany jest remitentowi wraz z podaniem przyczyny nieop³acenia.

ROZDZIA£ 4

SPRZEDA¯ CZEKÓW

§ 21. 1. Sprzeda¿y czeków rozrachunkowych banków zagranicz-
nych i czeków bankierskich NBP dokonuje wy³¹cznie GOWD. 

2. Sprzeda¿ czeków, wymienionych w ust. 1, dokonywa-
na jest z tytu³ów zgodnych z przepisami dewizowymi oraz
z tytu³u pokrycia kosztów podró¿y s³u¿bowej. 

§ 22.1. GOWD dokonuje sprzeda¿y czeków w dniu otrzyma-
nia zlecenia, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do regula-
minu, oraz: 

1) w przypadku realizacji zlecenia w ciê¿ar rachunku
bankowego prowadzonego w z³otych — na podsta-
wie polecenia przelewu, przekazanego w formie pa-
pierowej lub z wykorzystaniem Bankowoœci Elektro-
nicznej, na kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ
w z³otych kwoty zlecenia przeliczon¹ wed³ug kursu
sprzeda¿y walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu z³o-
¿enia zlecenia. 
Jednoczeœnie na podstawie pisemnego upowa¿nie-
nia Posiadacza rachunku z³o¿onego na zleceniu,
GOWD lub oddzia³ przyjmuj¹cy zlecenie wystawia
zlecenie p³atnicze obci¹¿aj¹ce rachunek bankowy
Posiadacza rachunku kwot¹ prowizji NBP; 

2) w przypadku realizacji zlecenia w ciê¿ar rachunku ban-
kowego prowadzonego w walucie obcej — na podsta-
wie pisemnego upowa¿nienia Posiadacza rachunku do
obci¹¿enia rachunku bankowego kwot¹ zlecenia oraz
kwot¹ prowizji NBP w dniu z³o¿enia zlecenia. 
Jednoczeœnie na podstawie pisemnego upowa¿nie-
nia Posiadacza rachunku z³o¿onego na zleceniu,
GOWD lub oddzia³ przyjmuj¹cy zlecenie wystawia
zlecenie p³atnicze obci¹¿aj¹ce rachunek bankowy
Posiadacza rachunku kwot¹ prowizji NBP. 

2. W przypadku stwierdzenia braku wp³ywu œrodków lub
wp³ywu œrodków w niewystarczaj¹cej wysokoœci przekaza-
nych z wykorzystaniem Bankowoœci Elektronicznej, GOWD
przeprowadza na piœmie korespondencjê wyjaœniaj¹c¹ z Po-
siadaczem rachunku b¹dŸ zwraca dokumenty do oddzia³u
i równoczeœnie przekazuje na rachunek bankowy Posiada-
cza rachunku otrzymane œrodki i kwotê prowizji NBP. 

3. W przypadku, gdy kwota w z³otych przekazana przez
Posiadacza rachunku z wykorzystaniem Bankowoœci Elek-
tronicznej jest wy¿sza ni¿ równowartoœæ w z³otych kwoty zle-
cenia, GOWD przekazuje na rachunek bankowy Posiadacza
rachunku kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy kwot¹ prze-
kazan¹ a kwot¹ zlecenia. 

§ 23.1. Odbiór czeków w oddziale, który przyj¹³ zlecenie, nastê-
puje w czwartym dniu roboczym licz¹c od dnia z³o¿enia zlecenia.

2. W przypadku jednoczesnego zakupu wartoœci dewi-
zowych w postaci czeków i gotówki na podstawie zlecenia,
o którym mowa w § 22 ust. 1, kwoty w walutach obcych do
wyp³aty w gotówce wyp³acane s¹ w GOWD lub w oddziale,
który to zlecenie przyj¹³ i w którym nastêpuje odbiór czeków. 

§ 24. Przy sprzeda¿y czeków wywo¿onych z kraju na ¿ycze-
nie Posiadacza rachunku lub obligatoryjnie dla kwot powy-
¿ej dozwolonych na wywóz za granicê, wystawiane jest za-
œwiadczenie, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 6 do
regulaminu, potwierdzaj¹ce Ÿród³o pochodzenia zagranicz-
nych œrodków p³atniczych. 

§ 25. Czeki bankierskie NBP oraz czeki rozrachunkowe ban-
ków zagranicznych przedstawia siê do zap³aty w bankach
zagranicznych: 

1) w odniesieniu do czeków p³atnych w Wielkiej Brytanii,
USA i Kanadzie, gdzie obowi¹zuj¹ terminy przyjête zwy-
czajowo przez banki tych pañstw, w terminie: 

a) trzech miesiêcy od daty wystawienia — dla czeków
p³atnych w Wielkiej Brytanii, 

b) szeœciu miesiêcy od daty wystawienia — dla czeków
p³atnych w USA i Kanadzie; 
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2) w odniesieniu do czeków p³atnych w innych krajach ni¿
wymienione w pkt 1 obowi¹zuj¹, okreœlone ustaw¹ Prawo
czekowe, nastêpuj¹ce terminy: 

a) do 20 dni od daty wystawienia, je¿eli czek zosta³ wysta-
wiony w kraju europejskim lub w kraju pozaeuropej-
skim po³o¿onym w basenie Morza Œródziemnego, 

b) do 70 dni od daty wystawienia, je¿eli czek zosta³ wysta-
wiony w innym kraju ni¿ wymieniony w lit. a; 

3) Je¿eli terminy, o których mowa w ust. 1, zostan¹ przekro-
czone, banki zagraniczne realizuj¹ czeki bankierskie wy-
stawione przez NBP w trybie inkasa. 

§ 26.1. Posiadacz rachunku mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklama-
cjê w GOWD lub oddziale, który przyj¹³ zlecenie, w zakresie
sprzeda¿y czeków (np. dotycz¹c¹ nieprawid³owo wystawio-
nego czeku przez GOWD). 

2. Posiadacz rachunku informowany jest na piœmie
o ostatecznym wyniku reklamacji przez w³aœciw¹ jednostkê
organizacyjn¹ NBP. 

§ 27.1. Czeki sprzedane przez NBP, nie wykorzystane za
granic¹ czeki przedstawia siê do skupu w GOWD lub od-
dziale, w którym zosta³y nabyte wraz ze zleceniem, którego
wzór stanowi za³¹cznik nr 5 do regulaminu. 

2. Rozliczenie z podawc¹ czeku nastêpuje w drodze
uznania jego rachunku bankowego prowadzonego w: 

1) z³otych — kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³o-
tych kwoty czeku, przeliczon¹ wed³ug kursu kupna
walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania
operacji sprzeda¿y czeku; 

2) walucie obcej — kwot¹ waluty obcej w dniu przed-
stawienia czeku do skupu. 

§ 28.1. W przypadku zaginiêcia lub kradzie¿y czeku wysta-
wionego przez NBP sk³ada siê w GOWD lub oddziale infor-
macjê o zaginiêciu lub kradzie¿y czeku, bêd¹c¹ podstaw¹
do sporz¹dzenia przez NBP zastrze¿enia czeku. 

2. Informacja zawiera nastêpuj¹ce dane: 

1) nazwê wystawcy czeku; 

2) numer czeku; 

3) symbol i kwotê waluty obcej czeku; 

4) nazwê remitenta; 

5) nazwê trasata; 

6) datê wystawienia czeku. 

§ 29. Zastrze¿enia skupu czeku zawieraj¹cego informacjê,
o której mowa w § 28 ust. 1, dokonuje siê w dniu jej otrzyma-
nia, a je¿eli informacja ta wp³ynê³a do Departamentu Opera-
cji Zagranicznych Centrali NBP po godzinie 15.00 w nastêp-
nym dniu roboczym. 

§ 30. Potwierdzenie przyjêcia zastrze¿enia czeku przez bank
zagraniczny oraz zwrot œrodków na rachunek nostro NBP s¹
podstaw¹ do rozliczenia operacji z Posiadaczem rachunku. 

§ 31.1. Posiadacz rachunku mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklama-
cjê w GOWD lub oddziale, który przyj¹³ informacjê, o której
mowa w § 28 ust. 1, w zakresie zastrze¿enia czeków (np. do-
tycz¹c¹ nieterminowego wykonania zastrze¿enia). 

2. Posiadacz rachunku informowany jest na piœmie
o ostatecznym wyniku reklamacji przez w³aœciw¹ jednostkê
organizacyjn¹ NBP. 

ROZDZIA£ 5

WALUTY OBCE

§ 32.1. Przedmiotem skupu i sprzeda¿y s¹ waluty obce
og³aszane w tabeli kursów kupna i sprzeda¿y NBP, z zastrze-
¿eniem, ¿e: 

1) s¹ one prawnym œrodkiem p³atniczym w kraju emitenta; 

2) nie s¹ nadmiernie uszkodzone lub zu¿yte, a w odnie-
sieniu do banknotów odpowiadaj¹ „Zalecanym kryte-
riom oceny banknotów walut obcych”; 

3) autentycznoœæ ich nie budzi w¹tpliwoœci. 

2. „Zalecane kryteria oceny banknotów walut obcych”,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 udostêpniane s¹ w GOWD lub
w oddziale na ¿yczenie Posiadacza rachunku. 

§ 33. GOWD i oddzia³y dokonuj¹ skupu i sprzeda¿y walut
obcych, o których mowa w § 32, z uwzglêdnieniem przepi-
sów dewizowych. 

§ 34.1. Sprzeda¿y lub wyp³aty walut obcych na cele i w wy-
sokoœci okreœlonej odrêbnymi przepisami dokonuje siê na
podstawie zlecenia, o którym mowa w § 22 ust. 1 oraz w przy-
padku realizacji operacji w ciê¿ar rachunku bankowego Po-
siadacza rachunku prowadzonego w:

1) z³otych — na podstawie polecenia przelewu, przeka-
zanego w formie papierowej lub z wykorzystaniem
Bankowoœci Elektronicznej, na kwotê stanowi¹c¹
równowartoœæ w z³otych zakupionych walut obcych,
przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y walut obcych,
obowi¹zuj¹cym w dniu przeprowadzenia operacji; 

2) walucie obcej — na podstawie pisemnego upowa¿-
nienia do obci¹¿enia rachunku bankowego na kwotê
wyp³acanych walut obcych. 

3. W przypadku braku w kasie niskich nomina³ów bank-
notów lub monet — kwotê sprzedawanej waluty obcej za-
okr¹gla siê w górê do pe³nej jednostki danej waluty. 

4. GOWD lub oddzia³ nie dokonuje sprzeda¿y walut ob-
cych w przypadku stwierdzenia braku wp³ywu œrodków lub
wp³ywu œrodków w niewystarczaj¹cej wysokoœci przekaza-
nych z wykorzystaniem Bankowoœci Elektronicznej. 

5. W przypadku, gdy kwota przekazana przez Posiada-
cza rachunku jest wy¿sza ni¿ kwota zlecenia, GOWD prze-
kazuje na rachunek bankowy Posiadacza rachunku kwotê
stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy kwot¹ przekazan¹ z wykorzy-
staniem Bankowoœci Elektronicznej a kwot¹ zlecenia. 

§ 35. Skup walut obcych z tytu³u rozliczenia kosztów podró-
¿y s³u¿bowej i innych tytu³ów dokonywany jest na podstawie
zlecenia, o którym mowa w § 27 ust. 1. 
Rachunek bankowy prowadzony w: 

1) z³otych — uznaje siê kwot¹ stanowi¹c¹ równowar-
toœæ w z³otych kwoty skupionych walut obcych przeli-
czonych wed³ug kursu kupna walut obcych, obowi¹-
zuj¹cego w dniu przeprowadzenia operacji; 

2) walucie obcej — uznaje siê kwot¹ skupionych walut
obcych. 

§ 36. Przy sprzeda¿y lub wyp³acie walut obcych, na ¿ycze-
nie Posiadacza rachunku lub obligatoryjnie dla kwot powy-
¿ej dozwolonych na wywóz za granicê, wystawiane jest za-
œwiadczenie, o którym mowa w § 24. 
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UCHWA£A NR 45/2003

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 15 paŸdziernika 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie trybu i szczegó³owych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku
Polskiego danych niezbêdnych do ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji pieniê¿nej pañstwa 

oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Na podstawie art. 23 ust. 4 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, z 2002 r.
Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 594 i Nr 137, poz. 1303) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. W uchwale nr 3/2002 Zarz¹du Narodowego Banku
Polskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegó-
³owych zasad przekazywania przez banki do Narodowego
Banku Polskiego danych niezbêdnych do ustalania polityki
pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji pieniê¿nej pañstwa
oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora ban-
kowego (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 9, Nr 7, poz. 15, Nr 8, poz.
25, Nr 13, poz. 34 i z 2003 r. Nr 9, poz. 11 oraz Nr 13, poz.
20) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Banki, które wykonuj¹ czynnoœci obrotu dewizo-
wego i zwi¹zane z nim rozliczenia, przekazuj¹ dane
wed³ug stanu na koniec: dziesi¹tego, dwudziestego
oraz ostatniego dnia miesi¹ca, w zakresie okreœlonym
w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y.”; 

2) w § 16 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie: 

„3) w przypadku sprzeda¿y przez syndyka przedsiê-
biorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070,
Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60,
poz. 535 i Nr 65, poz. 594), 

4) w przypadku rozpoczêcia sprzeda¿y sk³adników
maj¹tku przedsiêbiorstwa bankowego w trybie art.
166 ustawy, o której mowa w pkt 3,”; 

3) w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y wzór R0030 otrzymuje
brzmienie okreœlone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y; 

4) w za³¹czniku nr 18 do uchwa³y wzór SRZSB otrzymu-
je brzmienie okreœlone w za³¹czniku nr 2 do niniejszej
uchwa³y; 

5) w za³¹czniku nr 19 do uchwa³y wzory SN17P i SN18P
otrzymuj¹ brzmienie okreœlone w za³¹czniku nr 3 do
niniejszej uchwa³y. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia, z tym
¿e banki przekazuj¹ dane na podstawie wzorów okreœlo-
nych w za³¹cznikach nr 1— 3 do niniejszej uchwa³y, po raz
pierwszy za grudzieñ 2003r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 45/2003 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 paŸdziernika 2003 r.
(poz. 33)
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 45/2003 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 paŸdziernika 2003 r.
(poz. 33)
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 45/2003 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 paŸdziernika 2003 r.
(poz. 33)
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20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³atna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgod-
niony sposób;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kol-
porta¿owych „Ruch”, wp³aty nale¿y wnosiæ na konto: „Ruch” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A.
XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa
28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie prze-
wy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumera-
ty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugi-
wanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego
jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) KOLPORTER S.A., 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. w Warszawie 577-14-27;
4) GARMOND PRESS SA., 31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel. w Warszawie 836-70-08, fax 836-69-21.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny RUCH S.A. Oddzia³
Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet:
www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. 

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a
prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w De-
partamencie Prawnym NBP, ul. Œwiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 829-92-50 lub 585 41 16, fax 653-26-96 lub 653 11 14.
Wp³aty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: nale¿noœæ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
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