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UCHWAŁA NR 49/2007

Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków  
przez Narodowy Bank Polski

Nr 19*)

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 3,20 zł

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
S. S. Skrzypek

*) Ostatni numer w 2007 r.

 Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. Nr 1, 
poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr 20/2004 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warun-
ków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez 

Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6, Nr 16, 
poz. 30, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 3, poz. 5 oraz z 2006 r. Nr 3, 
poz. 3) w § 7 w ust. 2a wyrazy „Komisji Nadzoru Bankowego” 
zastępuje się wyrazami „Komisji Nadzoru Finansowego”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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ZARZĄDZENIE NR 25/2007

Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 grudnia 2007 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych

 Na podstawie art. 68 pkt 3 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 oraz 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 oraz z 2007 r. Nr 
42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 7/2002 Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie sposobu nume-
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racji banków i ich jednostek organizacyjnych (Dz. Urz. NBP 
Nr 8, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

     „§ 1. Jednostkami organizacyjnymi banków, podlegają-
cymi numeracji w sposób określony w zarządzeniu, są:

    1) centrale banków krajowych;

    2) oddziały instytucji kredytowych;

    3) oddziały banków zagranicznych;

    4)  inne jednostki organizacyjne banków, oddziałów insty-
tucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, 
wymieniające zlecenia płatnicze w ramach rozliczeń 
i rozrachunków międzybankowych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

     „§ 2. 1. Numery banków i ich jednostek organizacyjnych 
nadawane są przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej 
„NBP”, w następujący sposób:

    1)  centralom nowo utworzonych banków krajowych oraz 
nowo utworzonym oddziałom instytucji kredytowych 
i oddziałom banków zagranicznych – w terminie 14 
dni roboczych od daty przekazania do NBP przez te 
podmioty aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego, wypełnionej „Karty ewidencyjnej”, zwanej 
dalej „zgłoszeniem”, według wzoru ustalonego w za-
łączniku nr 1 do zarządzenia, a w przypadku banków 
krajowych lub oddziałów banków zagranicznych rów-
nież zezwolenia na utworzenie banku lub oddziału;

    2)  jednostkom organizacyjnym innym niż wymienione 
w pkt. 1 – w terminie 14 dni roboczych od daty prze-
kazania zgłoszenia do NBP przez centralę właściwe-
go banku krajowego, oddział instytucji kredytowej lub 
oddział banku zagranicznego; 

    3)  jednostkom organizacyjnym banku przejmowane-
go w razie połączenia banków lub jednostkom orga-
nizacyjnym banku dzielonego, którego część mająt-
ku jest przejmowana przez inny bank – w terminie 14 
dni roboczych – najpóźniej 30 dnia roboczego przed 
planowanym połączeniem lub podziałem – po doko-
naniu przez centralę banku przejmującego zgłoszenia 
do NBP.

       2. Departamentom Centrali oraz jednostkom organi-
zacyjnym NBP numery nadaje Departament Systemu 
Płatniczego, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia 
z departamentu lub jednostki.”;

3) w § 3:

    a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   „1)  pierwsze trzy cyfry stanowią symbol wyróżniają-
cy bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub 
oddział banku zagranicznego, przy czym pierw-
sza cyfra powinna być cyfrą od 1 do 7,”;

    b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „3. Oznaczenia cyfrowe, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, przeznaczone są odpowiednio:

   1)  w przedziale 0000 – 0100 dla oznaczania cen-
tral banków krajowych, oddziałów instytucji kre-
dytowych, oddziałów banków zagranicznych lub 
ich wewnętrznych komórek organizacyjnych (np. 
departamentów);

   2)  w przedziale 0101 – 9999 dla oznaczania innych 
jednostek organizacyjnych banków krajowych, 
oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów ban-
ków zagranicznych lub ich wewnętrznych komórek 
organizacyjnych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

     „§ 4. W przypadku zgłoszenia przez centralę banku przej-
mującego inny bank lub część majątku innego banku 
(dzielonego), najpóźniej 30 dnia roboczego przed plano-
wanym terminem odpowiednio połączenia banków lub 
podziału banku, potrzeby utrzymania, przez określony 
czas po połączeniu lub podziale, dotychczasowej nume-
racji jednostek banku przejmowanego lub dzielonego, 
nadanie tym jednostkom nowych numerów następuje 
najpóźniej 30 dnia roboczego przed upływem ustalone-
go przez NBP, w uzgodnieniu z bankiem przejmującym, 
terminu utrzymania dotychczasowej numeracji.”;

5) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

     „§ 5. 1.  NBP prowadzi wykaz numerów banków krajo-
wych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów ban-
ków zagranicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
który udostępnia centralom banków krajowych, oddzia-
łom instytucji kredytowych i oddziałom banków zagra-
nicznych. Wykaz zawiera w szczególności: nazwy oraz 
dane adresowe i telekomunikacyjne banków i ich jed-
nostek organizacyjnych, którym przypisane są poszcze-
gólne numery, przy czym dane te aktualizowane są na 
podstawie zgłoszeń przesyłanych przez centrale ban-
ków krajowych, oddziały instytucji kredytowych i oddzia-
ły banków zagranicznych.

       2. Numery banków krajowych, oddziałów instytucji kre-
dytowych, oddziałów banków zagranicznych i ich jed-
nostek organizacyjnych skreśla się z wykazu, o którym 
mowa w ust. 1, w sposób następujący:

     1)  numery central banków krajowych, oddziałów instytu-
cji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych – 
po uzyskaniu przez NBP odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego o wykreśleniu;

    2)  numery innych jednostek organizacyjnych – po prze-
kazaniu do NBP zgłoszenia przez centralę właściwe-
go banku krajowego, oddział instytucji kredytowej lub 
oddział banku zagranicznego.”;

6)  załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 
2007 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego:
S. S. Skrzypek



Za cznik do zarz dzenia nr    /2007 
     Prezesa NBP z dnia         grudnia 2007 r. 

KARTA EWIDENCYJNA
Dotyczy (zakre li  odpowiedni kwadrat): 

ddzia u instytucji kredytowej lub oddzia u banku zagranicznego. (wype ni  pkt  II, IV – IX)utworzenia banku krajowego, o

utworzenia nowej jednostki (wype ni  pkt I, IV – IX)

zmiany danych (wype ni  pkt I, III, V oraz punkt(y) dotycz ce zg aszanych zmian

I. Numer banku krajowego, oddzia in ty c k d owej lub oddzia u banku zagranicznego (wype ni ,
wpisuj c numer nadany przez NB ):

likwidacji jednostki / numeru (wype ni  pkt I, III, V i X)

u
P

s tu ji re yt

      

II. Symbol literowy banku (maksyma i 6 a ó )*

     

ln e  zn k w :

III.    Numer  jednostki organizacyjnej: 
        

IV.
kredytowej lub oddzia  banku zagranicznego b d  podj cia dzia alno ci
przez jednostk  organizacyjn  banku z wykorzystaniem nadanego numeru: 

        1. Nazwa centrali banku krajowego  i st tucji kred owej lub odd i u banku z

 Data rozpocz cia dzia alno ci przez bank krajowy, oddzia  instytucji 
          

rok miesi c dzie

Piecz

NBP – Departament Systemu P atniczego

V.

, oddzia u n y yt z a agranicznego*: 

                               
                              

        2. Naz a a u e a cego ( t  b n u p d e z  j l b k e  z z *w  b nk  zrz sz j do yczy a k  s ó zi lc ego, e i an  j st zr es ony) :

                               
                               

        3. Naz a d o k o a iz c p t.  w  je n st i rg n a yjnej (bez nazwy z k  V 1)*:
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Załącznik do zarządzenia nr 25/2007 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 21 grudnia 2007 r. 
(poz. 37)

DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 19 – 651 – poz. 37
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VI.     Adres*: 

                               
u alic

                        
miejs o oc w

           -              
kod pocztowy c a po zt

          -         
s r.pocztowa kod skr.poczt. województwok

        
            powiat

VII.    T

Kierunkowy:   

Centrala telefoniczna: 

b
oddzia u banku zagranicznego:

III.   Fax: 

  c a le tr i n :   

                                  

elefony: 

Prezes banku krajowego, dyrektor 
oddzia u instytucji kredytowej lu

                    

V

IX. Po zt  e k on cz a*

                    

X.    Data skre lenia numeru: 

 - Dopuszcza si  stosowanie ma ych i wielkich liter. 

................. 

                                   telefon:           ....................................................................... 

................. 
podpis

     
rok miesi c dzie

*

ata ..................................................                 sporz dzi :      .....................................................d
                  imi  i nazwisko  

                    ............................................

Cena brutto prenumeraty na 2008 r. (w tym 7% VAT) – 304 zł.
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