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UCHWAŁA NR 93/2009

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski  
w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych 

w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Nr 21*)

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 8 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 oraz 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 i Nr 168, poz. 1323) uchwala się, co następuje:

 § 1. W załączniku do uchwały nr 33/2006 Zarządu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez 
Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym 
poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz 
operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu 
i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków ban-
kowych” (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z 2007 r. Nr 5, poz. 15 

i Nr 17, poz. 32 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 9, poz. 12, 
Nr 14, poz. 17 i Nr 23, poz. 27) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 3:

    a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   „1a)  bank pośredniczący - bank, za pośrednictwem 
którego bank zleceniodawcy kieruje polecenie 
wypłaty do banku beneficjenta;”,

     b) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

   „27)  polecenie wypłaty - wysłane lub otrzymane przez 
NBP zlecenie płatnicze w formie:

    a) telekomunikacyjnej z wykorzystaniem:

         –  wystandaryzowanych kluczowanych komu-
nikatów SWIFT typu: MT 103, MT 103+, MT 
199, MT 202, MT 202 COV, MT 299, MT 400 
lub MT 499, lub

         –  wystandaryzowanego komunikatu SEPA CT, 
lub

         – kluczowanej depeszy telegraficznej,

    b) czeku;”;

*) Ostatni numer w 2009 r.
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2) w § 6:

     a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

     b) dodaje się ust. 2 - 5 w brzmieniu:

       „2. NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza 
rachunku z tytułu kosztów realizacji polecenia wypła-
ty lub operacji czekowych banku krajowego, banku 
zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, insty-
tucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej na 
podstawie otrzymanego przez NBP żądania zapłaty 
lub stwierdzenia obciążenia na rachunku nostro NBP, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w przypadku:

    1)  polecenia wypłaty z zagranicy zawierającego 
opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN 
lub SHA;

    2)  polecenia wypłaty za granicę zawierającego opcję 
kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub 
SHA, o których mowa w § 22 ust. 1;

    3)  polecenia wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, 
wystawionego w walutach obcych EUR, CZK, 
DKK, NOK, SEK, CHF i GBP z opcją kosztów rea-
lizacji polecenia wypłaty OUR lub BEN, o których 
mowa w § 22 ust. 1a;

    4) czeku wysłanego do inkasa;

    5)  zwrotu wysłanego polecenia wypłaty za granicę 
z powodu wskazania nieprawidłowych lub niepeł-
nych danych o beneficjencie lub zleceniodawcy 
lub reklamacji.

         3. NBP pomniejsza kwotę polecenia wypłaty o pro-
wizję NBP w przypadku polecenia wypłaty za gra-
nicę, z wyjątkiem czeku, z opcją kosztów realizacji 
polecenia wypłaty BEN.

        4. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje roz-
liczenia kosztów realizacji polecenia wypłaty lub 
operacji czekowych banku zagranicznego, oddzia-
łu banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub 
oddziału instytucji kredytowej na podstawie upo-
ważnienia posiadacza rachunku do obciążenia jego 
rachunku bankowego, z tym że w przypadku:

    1)  dyspozycji lub listy inkasowej składanych w for-
mie papierowej – upoważnienie zawarte jest przez 
posiadacza rachunku w treści dyspozycji lub listy 
inkasowej;

    2)  dyspozycji przesłanej w formie elektronicznej, 
polecenia wypłaty z zagranicy, o którym mowa 
w ust.2 pkt 1, i zwrotu wysłanego polecenia wypła-
ty za granicę, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 – upo-
ważnienie, o treści określonej w załączniku nr 2 do 
regulaminu, składane jest jednorazowo w oddziale 
lub, w sytuacji posiadania kilku rachunków banko-
wych dla tego rodzaju operacji, Oddział Okręgowy 
w Warszawie każdorazowo wystąpi do posiadacza 
rachunku o złożenie takiego upoważnienia, które 
przekazywane jest do oddziału.

        5. Oddział Okręgowy w Warszawie rozlicza koszty 
realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych, 
o których mowa w ust. 2, w dniu dokonania rozlicze-
nia poprzez obciążenie rachunku bankowego posia-
dacza rachunku prowadzonego w:

    1)  złotych – kwotą stanowiącą równowartość 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 
realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty 
obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzeda-
ży walut obcych obowiązujące w dniu dokonania 
rozliczenia.”;

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

        „3. Jeżeli polecenie wypłaty z zagranicy MT 103 zawiera 
opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN lub SHA 
oznacza to, że beneficjent może zostać obciążony kosz-
tami realizacji polecenia wypłaty banku zleceniodawcy 
lub banku pośredniczącego, z tym że w przypadku walut 
obcych:

    1)  EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF i GBP – rachunek 
beneficjenta zostanie uznany kwotą polecenia wypła-
ty, z zachowaniem § 6 ust. 2 pkt 1;

    2)  USD, AUD, JPY i CAD – rachunek beneficjenta zosta-
nie uznany kwotą polecenia wypłaty pomniejszoną 
o ewentualne koszty banku zleceniodawcy lub banku 
pośredniczącego.”;

4) uchyla się § 10;

5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

       „3. Realizacja dyspozycji zawierającej niepełne dane 
o zleceniodawcy, w szczególności brak nazwy, adre-
su lub numeru rachunku bankowego, lub nieprawid-
łowe dane beneficjenta, w tym nieprawidłowy numer 
jego rachunku bankowego, może skutkować odmową 
lub zwłoką w wykonaniu polecenia wypłaty przez bank 
pośredniczący lub bank beneficjenta. W tych przypad-
kach zleceniodawca może być obciążony dodatkowymi 
kosztami banku pośredniczącego lub banku beneficjen-
ta, które rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.”;

6) uchyla się § 14;

7) w § 22:

    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      „1. Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, 
zawierające opcję kosztów realizacji polecenia wypła-
ty OUR lub SHA, z zastrzeżeniem ust. 1a, oznacza, 
że bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku 
zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział 
instytucji kredytowej zwróci się do NBP z żądaniem 
zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub 
obciąży rachunek nostro NBP tymi kosztami w termi-
nie późniejszym. Koszty rozlicza się z zachowaniem 
§ 6 ust. 5.”,

    b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

       „1a. Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem 
czeku, w walutach obcych EUR, CZK, DKK, NOK, 
SEK, CHF i GBP z opcją kosztów realizacji polecenia 
wypłaty OUR lub BEN, z zastrzeżeniem ust. 2, ozna-
cza, że zleceniodawca może zostać obciążony dodat-
kowo innymi, niż wskazane w ust. 1, kosztami banku 
krajowego, banku zagranicznego, oddziału banku 
zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału 
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instytucji kredytowej. Koszty rozlicza się z zachowa-
niem § 6 ust. 5.”,

    c) uchyla się ust. 3 i 4;

8) w § 23:

    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      „1. Zleceniodawca może złożyć pisemną reklamację 
w oddziale dotyczącą realizacji dyspozycji, w tym nie-
otrzymania środków przez beneficjenta lub niedotrzy-
mania terminu wykonania polecenia wypłaty za gra-
nicę. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego 
okaże się, że polecenie wypłaty było wykonane przez 
bank zleceniodawcy, bank pośredniczący lub bank 
beneficjenta prawidłowo, lub było wykonane niepra-
widłowo z winy zleceniodawcy, to ewentualnymi kosz-
tami banku zagranicznego, oddziału banku zagra-
nicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji 
kredytowej zostanie obciążony zleceniodawca. Koszty 
rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.”,

    b) uchyla się ust. 1a;

9) w § 27 w ust. 2:

    a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

   „7) tytuł płatności – nieobligatoryjnie;”,

    b) uchyla się pkt 12;

10) § 36 otrzymuje brzmienie:

         „§ 36. W przypadku otrzymania obciążenia na rachun-
ku nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego, 
oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub 
oddziału instytucji kredytowej za opłacony czek na pod-
stawie upoważnienia, o którym mowa w § 33, Oddział 
Okręgowy w Warszawie rozlicza te koszty z zachowa-
niem § 6 ust. 5.”;

11) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

          „1. Sprzedaży czeków banków zagranicznych, oddzia-
łów banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub 
oddziałów instytucji kredytowych dokonuje wyłącznie 
Oddział Okręgowy w Warszawie na zlecenie posiada-
cza rachunku oraz z zachowaniem § 13.”;

12) w § 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

        „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 Warsza-
wie zwraca się telefonicznie do zleceniodawcy lub 
oddziału okręgowego innego niż Oddział Okręgowy 
w Warszawie, w celu ich wyjaśnienia.”;

13)  załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 1 do uchwały;

14)  załącznik nr 4 do regulaminu otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 2 do uchwały;

15)  załącznik nr 5 do regulaminu otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 3 do uchwały;

16)  załącznik nr 6 do regulaminu otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 4 do uchwały;

17)  załącznik nr 7 do regulaminu otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 5 do uchwały.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 stycznia  
2010 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4, 6, 8 lit. b, pkt 9 i 11, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
S. S. Skrzypek
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Załączniki do uchwały nr 93/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 21 grudnia 2009 r. (poz. 24)Za czniki do uchwa y nr    /2009 

Zarz du Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
Za cznik nr 1 

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYP ATY ZA GRANIC
WYPE NIA ZLECENIODAWCA 

Narodowy Bank Polski, Oddzia  Okr gowy w ……………………………
nazwa oddzia u okr gowego NBP

Data przyj cia dyspozycji do realizacji: ............................................... 
miejscowo ,                        data

Prosimy przekaza :*   telekomunikacyjnie  SEPA CT     pozosta e    
czekiem                            

Identyfikator polecenia wyp aty za granic  nadany przez zleceniodawc  w komunikacie SEPA CT - nieobligatoryjnie (max. 35 znaków bez spacji) 
…………………………………………………………………………………………....………....................................................................................
Data waluty*    SPOT         

TODAY
Symbol  waluty dyspozycji........................................................................ 

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

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

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

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

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

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

Tytu  p atno ci****……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Koszty realizacji polecenia wyp aty pokrywa:*        BEN    
                                                                                   OUR    
                                                                                   SHA    
Upowa niamy Oddzia  Okr gowy w*** ..................................................................... do obci enia naszego rachunku bankowego: 
*a) z tytu u p atno ci nr...................................................................................................................................................................................................... 
*b) z tytu u prowizji NBP nr………………………………………………........…………………………………………………………. ……............

Upowa niamy Oddzia  Okr gowy w Warszawie do obci enia naszego rachunku bankowego prowadzonego w***………….......................................
nr ......................................................................................................................................... z tytu u kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, 
oddzia u banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddzia u instytucji kredytowej. 
O wiadczamy, e znany jest nam „Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym polece  wyp aty 
w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a tak e skupu i sprzeda y walut obcych, dla posiadaczy 
rachunków bankowych", stanowi cy za cznik do uchwa y nr 33/2006 Zarz du Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP 
Nr 12, poz. 14, z pó n. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
REGON Stempel zleceniodawcy Podpisy zleceniodawcy 

WYPE NIA ODDZIA  OKR GOWY w .................................................. 
nazwa oddzia u okr gowego NBP

Operacj  z tytu u p atno ci zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ….................................................................……..…

  Operacj  z tytu u prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ..……................................................................. 

Identyfikator polecenia wyp aty (TRN) nadany przez ZSK-O ……..………………………………..………………………………….. 
Prowizj  NBP w kwocie PLN ............................... pobrano w dniu ..................................................
Godzina wp ywu dyspozycji ............................................................................................................. 
Sprawdzono pod wzgl dem formalno-merytorycznym 
Stempel dzienny 

Stempel s u bowy i podpis 

      *) niepotrzebne skre li
    **) obowi zkowo dla waluty euro 
  ***) nazwa oddzia u okr gowego NBP 
****) nieobligatoryjnie 

Uchwa a Nr    /2009 ZB Strona 5 z 9 

Załącznik nr 1
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stempel zleceniodawcy                                                                                               Za cznik nr 2
miejscowo , data                                                                                                      

                                                  
 REGON 

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

LISTA CZEKÓW Z O ONYCH DO INKASA NR ....

Prosimy o op acenie czeków o nast puj cych danych: 
(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia) 
1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................ 
o cznej warto ci ...................................................................................................................................................... 

Tytu  p atno ci** ………………………………………………………..………………………………………… 

Równowarto ci  kwoty zrealizowanych czeków prosimy uzna  nasz rachunek bankowy nr 
…........................................................................................................ prowadzony w*............................................ 

Upowa niamy Oddzia  Okr gowy w* ........................................... do obci enia naszego rachunku bankowego nr 
….…………………………………..............................……................................................. z tytu u prowizji NBP. 

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

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

stempel i podpisy osób  
upowa nionych do dysponowania rachunkiem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WYPE NIA ODDZIA  OKR GOWY INDOSANTA 

Potwierdzamy przyj cie czeków oraz zgodno  podpisów ze wzorami podpisów. 

Operacj  z tytu u op acenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …..….…...............…..… 

Operacj  z tytu u prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ……....….…………...…… 

Prowizj  w kwocie PLN ............................................ pobrano w dniu ...................................................................... 

stempel dzienny       stempel s u bowy i podpis 

  *) nazwa oddzia u okr gowego NBP 
**) nieobligatoryjnie 

Uchwa a Nr    /2009 ZB Strona 6 z 9 

Załącznik nr 2
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stempel zleceniodawcy                                                                                               Za cznik nr 3
miejscowo , data                                                                                                      

                                                  
 REGON 

NARODOWY BANK POLSKI 
Oddzia  Okr gowy w Warszawie 

LISTA CZEKÓW Z O ONYCH DO INKASA NR ....

Prosimy o op acenie czeków o nast puj cych danych: 
(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia)
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................ 
o cznej warto ci ...................................................................................................................................... 

Tytu  p atno ci** ……………..………………………………………………………………………… 

Równowarto ci  kwoty zrealizowanych czeków prosimy uzna  nasz rachunek bankowy nr 
............................................................................................. prowadzony w* ........................................... 

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

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

stempel i podpisy osób upowa nionych
do dysponowania rachunkiem

WYPE NIA ODDZIA  OKR GOWY W WARSZAWIE 

Potwierdzamy przyj cie czeków oraz zgodno  podpisów ze wzorami podpisów. 

Operacj  z tytu u op acenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …….……..…. 

Operacj  z tytu u prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …….....……...… 

Prowizj  w kwocie PLN .............................. pobrano w dniu ...................................................................

stempel dzienny       stempel s u bowy i podpis 

  *) nazwa oddzia u okr gowego NBP 
**) nieobligatoryjnie
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stempel zleceniodawcy     Za cznik nr 4
miejscowo , data realizacji                                                                             

                                           
 REGON 

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

ZLECENIE SPRZEDA Y / WYP ATY** ZAGRANICZNYCH RODKÓW P ATNICZYCH 

Prosimy o sprzeda /wyp at ** zagranicznych rodków p atniczych:  

KWOTA W GOTÓWCE …............................................................................................................ 

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

Tytu  p atno ci**** ….……………………….…………………………………………………………

Do odbioru upowa nia si  ........................................................................................................................ 

numer dowodu osobistego ........................................................................................................................ 

Upowa niamy Oddzia  Okr gowy w* ................ do obci enia naszego rachunku bankowego z tytu u:
**a) p atno ci nr …………………….……………….……….........................................……..……...... 

**b) prowizji NBP nr ……………………………………………..……………......................................

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

stempel i podpisy osób upowa nionych
 do dysponowania rachunkiem 

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

***Potwierdzamy zgodno  podpisów ze wzorami podpisów. 

*** Operacj  z tytu u sprzeda y czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny …..……..……... 

*** Operacj  z tytu u prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ……....……..….…

***Prowizj  w kwocie PLN ................................................. pobrano w dniu ..................................................... 

stempel dzienny       stempel s u bowy i podpis

      *) nazwa oddzia u okr gowego NBP 
    **) niepotrzebne skre li
  ***) dotyczy sprzeda y czeków  
****) nieobligatoryjnie 
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stempel zleceniodawcy     Za cznik nr 5
miejscowo , data realizacji     

          
 REGON 

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

ZLECENIE SKUPU / WP ATY** ZAGRANICZNYCH RODKÓW P ATNICZYCH 

Prosimy o dokonanie skupu /wp aty** zagranicznych rodków p atniczych:

KWOTA W GOTÓWCE: ................................................................................................................ 

banknoty ……………...………………………………………………..………………………. 

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

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

Tytu  p atno ci*** …………………………………………………………………………………….. 

Prosimy uzna  rachunek bankowy prowadzony w* .................................................................... 
nr ..................................................................................................................... z tytu u p atno ci.

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

podpisy zleceniodawcy 

stempel dzienny

    *) nazwa oddzia u okr gowego NBP 
  **) niepotrzebne skre li
***) nieobligatoryjnie 
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 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 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, 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, 
poz. 1164) uchwala się, co następuje:

 § 1. Wysokość stopy referencyjnej, określającej opro-
centowanie podstawowych operacji otwartego rynku, pro-
wadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 3,50 %.

 § 2. Oprocentowanie kredytu refinansowego udziela-
nego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej 
„kredytem lombardowym”, wynosi 5,0 %.

 § 3. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej 
od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 2,0 %.

 § 4. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od 
banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wyno-
si 3,75 %.

 § 5. Stopa dyskontowa weksli przyjmowanych od ban-
ków do dyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 
4,0 %.

 § 6. Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewy-
mienionego w § 2, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż 
oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 6,0 %.

 § 7. Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refi-
nansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa 
redyskontowa i stopa dyskontowa weksli, o których mowa 
w § 1-6, ustalone są w stosunku rocznym.

 § 8. Traci moc uchwała nr 10/2009 Rady Polityki Pie-
niężnej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie stopy refe-
rencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, opro-
centowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej 
weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 11, 
poz. 12).

 § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:
S. S. Skrzypek

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak,  

M. Pietrewicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

25
UCHWAŁA NR 15/2009

RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej  
oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim
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