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UCHWAŁA NR 61/2008

Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 1 grudnia 2008 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 23

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 1,60 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 oraz z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056 i Nr 192, poz. 1179) uchwala się, co nastę-
puje:

 § 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 
i Nr 14, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

        „1. Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, 
zawierające opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty 
OUR lub SHA, oznacza że rachunek nostro NBP zosta-
nie obciążony tymi kosztami, z wyjątkiem prowizji NBP, 
w terminie późniejszym.”;

2) 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 i bank 
beneficjenta prawidłowo lub było wykonane nieprawi-
dłowo z winy zleceniodawcy, to ewentualnymi kosz-
tami banku zagranicznego, oddziału banku zagra-
nicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji 
kredytowej zostanie obciążony zleceniodawca.”,

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

       „1a. Rozliczenie kosztów reklamacji ze zleceniodawcą 
następuje w dniu dokonania rozliczenia poprzez obcią-
żenie jego rachunku bankowego prowadzonego w:

  1)  złotych – kwotą stanowiącą równowartość kwoty 
kosztów przeliczonej z zastosowaniem kursu sprze-
daży walut obcych obowiązującego w dniu dokona-
nia 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.”.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
S. S. Skrzypek
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