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z dnia 22 grudnia 1998 r. 

w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ banków
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DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 8 z³ 80 gr

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrze�nia
1994r. o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997r.
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939, Nr 141,
poz. 945 oraz z 1998r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr
107, poz. 669) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Banki s¹ obowi¹zane równowa¿yæ skutki ryzyka wyni-
kaj¹cego z ich dzia³alno�ci w drodze tworzenia i utrzymywa-
nia rezerw celowych dla zapewnienia bezpieczeñstwa �rod-
ków pieniê¿nych zgromadzonych przez klientów. 

§ 2. 1. Banki s¹ obowi¹zane tworzyæ rezerwy celowe na za-
klasyfikowane do kategorii normalnych � w zakresie udzielo-
nych osobom prywatnym kredytów konsumpcyjnych (z wy³¹-
czeniem kredytów mieszkaniowych), do kategorii pod ob-
serwacj¹ i do grupy zagro¿onych: 

1) nale¿no�ci, z wy³¹czeniem odsetek (tak¿e skapitali-
zowanych), 

2) udzielone zobowi¹zania pozabilansowe o charakte-
rze finansowym i gwarancyjnym, przy czym w przy-
padku nie wykorzystanych kwot kredytów rezerwy
celowe tworzy siê je�li zobowi¹zanie banku do po-
stawienia do dyspozycji �rodków ma charakter bez-
warunkowy. 

2. Banki tworz¹ rezerwy celowe równie¿ na inne, ni¿
wymienione w ust. 1, aktywa i zobowi¹zania pozabilanso-
we, je¿eli mog¹ one stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñ-
stwa �rodków pieniê¿nych zgromadzonych przez klientów

w bankach lub istotnie zniekszta³ciæ sytuacjê finansow¹ ban-
ku. 

3. Grupa nale¿no�ci i zobowi¹zañ pozabilansowych za-
gro¿onych obejmuje nale¿no�ci i zobowi¹zania pozabilan-
sowe zaklasyfikowane do kategorii poni¿ej standardu, w¹t-
pliwych lub straconych. 

§ 3.1. Banki, w odniesieniu do nale¿no�ci i udzielonych zo-
bowi¹zañ pozabilansowych, o których mowa w § 2 ust. 1: 

1) przeprowadzaj¹ ich przegl¹dy oraz dokonuj¹ klasyfi-
kacji do kategorii normalnych, pod obserwacj¹, poni-
¿ej standardu, w¹tpliwych lub straconych, co naj-
mniej raz na koniec kwarta³u, 

2) prowadz¹ ich ewidencjê, 
zgodnie z kryteriami okre�lonymi w za³¹czniku do
uchwa³y. 

2. Banki ustalaj¹ warto�æ aktywów i zobowi¹zañ pozabi-
lansowych, o których mowa w § 2 ust. 2, na podstawie od-
rêbnych przepisów, co najmniej raz na koniec kwarta³u. 

§ 4. 1. Rezerwy celowe na nale¿no�ci oraz na udzielone
zobowi¹zania pozabilansowe, o których mowa w § 2 ust. 1,
banki tworz¹ na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ob-
ci¹¿aj¹cego nale¿no�æ lub udzielone zobowi¹zanie pozabi-
lansowe, jednak w wysoko�ci odpowiadaj¹cej co najmniej: 

1) w zakresie udzielonych osobom prywatnym kredytów
konsumpcyjnych (z wy³¹czeniem kredytów mieszka-
niowych) nie zaklasyfikowanych do kategorii poni¿ej
standardu, w¹tpliwych lub straconych: 
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a) 0,5% ich kwoty � od 30 czerwca do 31 grudnia
1999r., 

b) 1,5% ich kwoty � od 1 stycznia 2000r. do 30 czerw-
ca 2000 r., 

c) 2,0% ich kwoty � od 1 lipca 2000r., 
2) w zakresie nale¿no�ci i udzielonych zobowi¹zañ po-

zabilansowych zaklasyfikowanych do kategorii pod
obserwacj¹: 
a) 0,5% ich kwoty � od 30 czerwca do 31 grudnia

1999r., 
b) 1,5% ich kwoty � od 1 stycznia 2000r. do 30 czerw-

ca 2000r., 
c) 2,0% ich kwoty � od 1 lipca 2000r., 

3) w zakresie nale¿no�ci i udzielonych zobowi¹zañ po-
zabilansowych: zaklasyfikowanych do grupy zagro-
¿onych: 
a) 20% ich kwoty zaklasyfikowanej do kategorii po-

ni¿ej standardu, 
b) 50% ich kwoty zaklasyfikowanej do kategorii w¹t-

pliwych, 
c) 100% ich kwoty zaklasyfikowanej do kategorii

straconych. 

2. Rezerwy celowe na aktywa oraz na zobowi¹zania po-
zabilansowe, o których mowa w § 2 ust. 2, banki tworz¹,
w wysoko�ci równowa¿¹cej ryzyko wynikaj¹ce ze specyfiki
aktywa lub zobowi¹zania pozabilansowego, zgodnie z od-
rêbnymi przepisami. 

3. Z zastrze¿eniem § 9, rezerwy celowe s¹ tworzone,
aktualizowane co do wysoko�ci oraz rozwi¹zywane najpó�-
niej w ostatnim dniu miesi¹ca koñcz¹cego kwarta³, w którym
dokonano przegl¹du i klasyfikacji lub wyceny, o których mo-
wa w § 3, je¿eli odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej. 

§ 5. Komisja Nadzoru Bankowego, na uzasadniony i odpo-
wiednio udokumentowany wniosek zainteresowanego ban-
ku, mo¿e ustaliæ rezerwy celowe na nale¿no�ci i zobowi¹-
zania pozabilansowe w wysoko�ciach ni¿szych od okre�lo-
nych w § 4 ust. 1 lub inn¹ metodê klasyfikacji od okre�lonej
w za³¹czniku do uchwa³y. 

§ 6. Podstawê naliczania rezerwy celowej stanowi kwota
nale¿no�ci lub udzielonego zobowi¹zania pozabilansowego,
o których mowa w § 2 ust. 1, pomniejszona o warto�æ zabez-
pieczeñ w postaci: 

1) gwarancji lub porêczenia Skarbu Pañstwa, Narodo-
wego Banku Polskiego lub Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, 

2) gwarancji lub porêczenia banku centralnego lub rz¹-
du kraju bêd¹cego cz³onkiem Organizacji Wspó³pra-
cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

3) gwarancji lub porêczenia banku maj¹cego siedzibê
w kraju bêd¹cym cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w przypadku, gdy
sytuacja ekonomiczno � finansowa tego banku nie
budzi obaw, 

4) przelewu wierzytelno�ci z akredytywy zabezpiecza-
j¹cej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwier-
dzonej przez bank kraju bêd¹cego cz³onkiem Organi-
zacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
w przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno � finansowa
tego banku nie budzi obaw, 

5) polisy ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeñ
Kredytów Eksportowych S. A. wydanej na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o gwarantowanych
przez Skarb Pañstwa ubezpieczeniach kontraktów
eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398, z 1996r. Nr
106, poz. 496 oraz z 1997r. Nr 28, poz. 154, Nr 79,

poz. 484 i Nr 121, poz. 770) dla okre�lonej umowy
kredytowej do 100% warto�ci ubezpieczenia, je¿eli
konieczno�æ tworzenia rezerwy celowej jest nastêp-
stwem zdarzeñ objêtych ubezpieczeniem, 

6) porêczenia jednostek samorz¹du terytorialnego Rze-
czypospolitej Polskiej (gmin, powiatów i woje-
wództw), przy czym uwzglêdniana kwota zabezpie-
czenia musi wynikaæ z uchwa³y w³a�ciwego organu
jednostki samorz¹du terytorialnego w sprawie usta-
lania maksymalnej wysoko�ci po¿yczek i porêczeñ
udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym i do
wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 80% pierwotnie za-
bezpieczanej kwoty, 

7) porêczenia podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-
-finansowej, przy czym uwzglêdniona w pomniejsze-
niach ³¹czna kwota porêczeñ udzielonych przez po-
rêczyciela jednemu kredytobiorcy nie mo¿e przekro-
czyæ 15% kapita³ów (funduszy) w³asnych tego porê-
czyciela, pomniejszonych o niepokryte straty bilanso-
we z lat poprzednich oraz nale¿ne lecz nie wniesio-
ne wk³ady na poczet kapita³ów (funduszy) podstawo-
wych (w odniesieniu do spó³ek akcyjnych i spó³dziel-
ni), 

8) wp³aty okre�lonej kwoty w z³otych lub w innej walucie
wymienialnej na rachunek banku, który zobowi¹¿e
siê, ¿e zwróci tê kwotê po uzyskaniu sp³aty zad³u¿e-
nia wraz z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹, do wy-
soko�ci tej kwoty, przy czym przeliczenia na z³ote
nale¿y dokonaæ wed³ug kursu �redniego og³aszane-
go przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na
dzieñ dokonywania klasyfikacji, 

9) przeniesienia na bank przez d³u¿nika, do czasu sp³a-
ty zad³u¿enia wraz z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹,
prawa w³asno�ci rzeczy ruchomej w warto�ci i na wa-
runkach okre�lonych przez strony w umowie, 

10) przeniesienia na bank przez d³u¿nika, do czasu sp³a-
ty zad³u¿enia wraz z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹,
prawa w³asno�ci papierów warto�ciowych, przy
czym: 
a) w odniesieniu do papierów warto�ciowych Skarbu

Pañstwa lub Narodowego Banku Polskiego, we-
d³ug ich warto�ci bilansowej, 

b) w odniesieniu do papierów warto�ciowych ban-
ków centralnych lub rz¹dów krajów bêd¹cych
cz³onkami Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), wed³ug ich warto�ci bilanso-
wej, 

c) w odniesieniu do bankowych papierów warto�cio-
wych, wed³ug ich warto�ci bilansowej, 

d) w odniesieniu do nie wymienionych w lit. a-c pa-
pierów warto�ciowych bêd¹cych w obrocie gie³do-
wym, przyjmuj¹c nie wiêcej ni¿ 50% ich warto�ci
bilansowej, 

11) zastawu na statkach morskich wpisanych do rejestru
okrêtowego (hipoteki morskiej), przyjmuj¹c nie wiêcej
ni¿ 50% wyceny rzeczoznawcy i do wysoko�ci nie
przekraczaj¹cej 50% pierwotnie zabezpieczanej
kwoty, 

12) zastawu na statkach powietrznych wpisanych do reje-
stru pañstwowego statków powietrznych z odpowied-
nim zastosowaniem art. 10 ustawy z dnia 31 maja
1962r. � Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153,
z 1984r. Nr 53, poz. 272, z 1987r. Nr 33, poz. 180,
z 1988r. Nr 41, poz. 324, z 1989r. Nr 35, poz. 192,
z 1996r. Nr 45, poz. 199 oraz z 1997r. Nr 88, poz. 554)
przyjmuj¹c nie wiêcej ni¿ 50% wyceny rzeczoznawcy
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i do wysoko�ci nie wy¿szej ni¿ 50% pierwotnej wysoko�ci
zabezpieczanej kwoty,

13) hipoteki ustanowionej na nieruchomo�ci, przyjmuj¹c
nie wiêcej ni¿ 50% warto�ci ustalonej na podstawie
wyceny rzeczoznawcy, lub 80% warto�ci bankowo-h-
ipotecznej, ustalonej przy odpowiednim zastosowa-
niu art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr
140, poz. 940 i z 1998r. Nr 107, poz. 669), jednak
w wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 50% pierwotnie
zabezpieczanej kwoty, 

14) zastawu rejestrowego na prawach z papierów warto-
�ciowych, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 10 lit.
a-d, 

15) zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych, we-
d³ug warto�ci przedmiotu zastawu okre�lonej w umo-
wie zastawniczej, 

16) zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelno�ci
z rachunku lokaty z³o¿onej w banku posiadaj¹cym
nale¿no�æ lub udzielone zobowi¹zania pozabilanso-
we, wraz z o�wiadczeniem o blokadzie lokaty oraz
pe³nomocnictwem do pobrania �rodków z rachunku
lokaty, 

17) przelewu wierzytelno�ci z rachunku lokaty z³o¿onej
w banku innym ni¿ bank posiadaj¹cy nale¿no�æ lub
udzielone zobowi¹zanie pozabilansowe, wraz
z o�wiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pe³nomoc-
nictwem do pobrania �rodków z rachunku lokaty. 

§ 7. 1. Bank realizuj¹cy program naprawczy lub przejmuj¹-
cy inny bank bêd¹cy w trudnej sytuacji ekonomiczno-finans-
owej mo¿e wyst¹piæ do Komisji Nadzoru Bankowego
z wnioskiem o okresowe obni¿enie ustalonego w § 4 ust.
1 poziomu rezerw celowych. 

2. Bank spó³dzielczy zrzeszony wystêpuje z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii
banku regionalnego lub banku zrzeszaj¹cego i za jego po-
�rednictwem. 

§ 8. Rezerwy celowe tworzy siê w ciê¿ar kosztów. 

§ 9. 1. Rozwi¹zanie rezerw celowych nastêpuje po wyga-
�niêciu przyczyn ich utworzenia. 

2. Rezerwa celowa jest zmniejszana odpowiednio do: 
1) sp³aty nale¿no�ci banku, 
2) zmiany klasyfikacji nale¿no�ci do kategorii o ni¿szym

stopniu ryzyka, 
3) wzrostu warto�ci zabezpieczenia, 
4) wzrostu rynkowej warto�ci aktywów, o których mowa

w § 2 ust. 2, na które zosta³a utworzona. 

3. Nale¿no�ci lub inne aktywa umorzone, przedawnione
lub nie�ci¹galne zmniejszaj¹ uprzednio utworzone na nie re-
zerwy celowe. 

§ 10. Z zastrze¿eniem § 7, w razie utworzenia rezerw celo-
wych w wysoko�ci ni¿szej ni¿ okre�lona w § 4, zarz¹d banku
niezw³ocznie zawiadamia Komisjê Nadzoru Bankowego
o przyczynach takiego stanu i uzupe³nia brakuj¹ce rezerwy
celowe w terminie nie pó�niejszym ni¿ przeprowadzenie
kolejnego przegl¹du, przy czym termin ten nie mo¿e prze-
kroczyæ danego roku obrotowego. 

§ 11. Traci moc zarz¹dzenie nr 13/94 Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1994 r. w sprawie
zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alno�ci¹
banków (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 36 oraz z 1996r. Nr 18,
poz. 47 i Nr 23, poz. 61). 

§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999r. 

Przewodnicz¹cy Komisji
Nadzoru Bankowego: 

H. Gronkiewicz-Waltz
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1. Przy ustaleniu ryzyka bankowego, bank wykorzystuje: 
1) w odniesieniu do wszystkich nale¿no�ci, z wy³¹cze-

niem tych, o których mowa w pkt 2 � dwa niezale¿ne
od siebie kryteria: 
a) terminowo�æ sp³aty kapita³u lub odsetek, 
b) sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ d³u¿nika, 

2) w odniesieniu do nale¿no�ci: 
a) od Skarbu Pañstwa, 
b) z tytu³u udzielonych osobom prywatnym kredytów

konsumpcyjnych (z wy³¹czeniem kredytów
mieszkaniowych), 

c) z tytu³u udzielonych osobom prywatnym kredytów
gotówkowych, 

d) z tytu³u wydanych osobom prywatnym kart kredy-
towych, 

kryterium terminowo�ci sp³aty kapita³u lub odsetek. 

2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej d³u¿nika odpo-
wiednio do jego statusu powinna w szczególno�ci uwzglêd-
niaæ: 

1) mierniki ilo�ciowe, do których mo¿na zaliczyæ: 
a) rentowno�æ, 
b) zyskowno�æ kapita³u, 
c) wspó³czynnik wyp³acalno�ci (w przypadku ban-

ków), 
d) wska�niki p³ynno�ci, 
e) rotacjê nale¿no�ci, 
f) rotacjê zapasów, 

2) mierniki jako�ciowe, do których mo¿na zaliczyæ: 
a) jako�æ zarz¹dzania (ocena kadry kierowniczej), 
b) stopieñ zale¿no�ci od rynku, 
c) stopieñ zale¿no�ci od dotacji rz¹dowych, zamó-

wieñ rz¹dowych, kilku du¿ych dostawców lub od-
biorców,

d) jako�æ posiadanego zabezpieczenia. 

3. Bank dokonuje klasyfikacji nale¿no�ci pozostaj¹cej do
sp³acenia (z wy³¹czeniem odsetek, w tym skapitalizowa-
nych) do nastêpuj¹cych kategorii: 

1) w zakresie wszystkich nale¿no�ci, z wy³¹czeniem
okre�lonych w pkt 2 i 3: 
a) nale¿no�ci normalne, obejmuj¹ce nale¿no�ci,

w przypadku których opó�nienie w sp³atach kapi-
ta³u lub odsetek w stosunku do terminu (harmono-
gramu) sp³at okre�lonego w momencie powstania
nale¿no�ci nie przekracza 1 miesi¹ca oraz sytu-
acja ekonomiczno-finansowa d³u¿ników nie budzi
obaw, 

b) nale¿no�ci pod obserwacj¹, obejmuj¹ce nale¿no-
�ci w przypadku których opó�nienie w sp³atach
kapita³u lub odsetek w stosunku do terminu (har-
monogramu) sp³at okre�lonego w momencie po-
wstania nale¿no�ci nie przekracza 1 miesi¹ca oraz
sytuacja ekonomiczno-finansowa d³u¿ników nie
budzi obaw, niemniej jednak budz¹ce w¹tpliwo�ci,
wed³ug kryteriów ustalonych przez bank (np. ze
wzglêdu na ryzyko regionu, kraju, bran¿y, grupy
klientów, grupy produktów), 

c) nale¿no�ci poni¿ej standardu, obejmuj¹ce: 

- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie
w sp³acie kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okre�lonego
w momencie powstania nale¿no�ci wynosi po-
wy¿ej 1 miesi¹ca i nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których sytuacja eko-
nomiczno-finansowa mo¿e stanowiæ zagro¿enie
terminowej sp³aty nale¿no�ci, 

d) nale¿no�ci w¹tpliwe, obejmuj¹ce: 
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³acie kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okre�lonego
w momencie powstania nale¿no�ci wynosi po-
wy¿ej 3 miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których sytuacja eko-
nomiczno-finansowa ulega znacznemu pogor-
szeniu, a zw³aszcza gdy ponoszone straty naru-
szaj¹ fundusz za³o¿ycielski, kapita³ akcyjny lub
zak³adowy, fundusz udzia³owy, 

e) nale¿no�ci stracone, obejmuj¹ce: 
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³acie kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okre�lonego
w momencie powstania nale¿no�ci wynosi po-
wy¿ej 6 miesiêcy, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników postawionych w stan li-
kwidacji, z wyj¹tkiem gdy nastêpuje ona na pod-
stawie przepisów o prywatyzacji przedsiêbiorstw
pañstwowych, lub od d³u¿ników postawionych
w stan upad³o�ci, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników, przeciwko którym bank
z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania egze-
kucyjnego lub rozpocz¹³ zaspokajanie siê
z przedmiotów zabezpieczeñ w innym trybie, 

- nale¿no�ci kwestionowane przez d³u¿ników na
drodze postêpowania s¹dowego, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których miejsce pobytu
jest nieznane i których maj¹tek nie zosta³ ujaw-
niony, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których sytuacja eko-
nomiczno-finansowa pogorszy³a siê w sposób
nieodwracalnie uniemo¿liwiaj¹cy sp³acenie d³u-
gu,

2) w zakresie nale¿no�ci od Skarbu Pañstwa, z zastrze-
¿eniem ust. 4: 
a) nale¿no�ci normalne, obejmuj¹ce nale¿no�ci,

w przypadku których opó�nienie w sp³atach kapi-
ta³u lub odsetek w stosunku do terminu (harmono-
gramu) sp³at okre�lonego w momencie powstania
nale¿no�ci nie przekracza 1 roku, 

b) nale¿no�ci w¹tpliwe, obejmuj¹ce: 
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³atach kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okre�lonego
w momencie powstania nale¿no�ci wynosi po-
wy¿ej 1 roku i nie d³u¿ej ni¿ 2 lata, 

- nale¿no�ci o nieokre�lonym w umowie terminie
(harmonogramie) p³atno�ci, dla których okres

Za³¹cznik do uchwa³y nr 13/98 
Komisji Nadzoru Bankowego 
z dnia 22 grudnia 1998 r.
(poz. 65)

KLASYFIKACJA NALE¯NO�CI 
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od momentu podpisania umowy do momentu
klasyfikacji nie przekracza 1 roku, 

c) nale¿no�ci stracone, obejmuj¹ce: 
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³atach kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okre�lonego
w momencie powstania nale¿no�ci wynosi po-
wy¿ej 2 lat, 

- nale¿no�ci o nieokre�lonym w umowie terminie
(harmonogramie) p³atno�ci, dla których okres
od momentu podpisania umowy do momentu
klasyfikacji wynosi powy¿ej 1 roku, 

- wszelkie nale¿no�ci sporne,
3) w zakresie nale¿no�ci z tytu³u udzielonych osobom

prywatnym kredytów konsumpcyjnych (z wy³¹cze-
niem kredytów mieszkaniowych), nale¿no�ci z tytu³u
udzielonych osobom prywatnym kredytów gotówko-
wych oraz nale¿no�ci z tytu³u wydanych osobom
prywatnym kart kredytowych: 

a) nale¿no�ci normalne, obejmuj¹ce nale¿no�ci,
w przypadku których opó�nienie w sp³atach kapita³u
lub odsetek w stosunku do terminu (harmonogramu)
sp³at okre�lonego w momencie powstania nale¿no-
�ci, nie przekracza 1 miesi¹ca, 

b) nale¿no�ci poni¿ej standardu, obejmuj¹ce nale¿no�ci
w przypadku których opó�nienie w sp³acie kapita³u
lub odsetek w stosunku do terminu (harmonogramu)
sp³at okre�lonego w momencie powstania nale¿no�ci,
wynosi powy¿ej 1 miesi¹ca i nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹-
ce, 

c) nale¿no�ci w¹tpliwe, obejmuj¹ce nale¿no�ci, w przy-
padku których opó�nienie w sp³acie kapita³u lub od-
setek w stosunku do terminu (harmonogramu) sp³at
okre�lonego w momencie powstania nale¿no�ci wy-
nosi powy¿ej 3 miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy, 

d) nale¿no�ci stracone, obejmuj¹ce nale¿no�ci, w przy-
padku których opó�nienie w sp³acie kapita³u lub od-
setek w stosunku do terminu (harmonogramu) sp³at
okre�lonego w momencie powstania nale¿no�ci wy-
nosi powy¿ej 6 miesiêcy. 

4. Do dnia 30 marca 1999r. nale¿no�ci banków od Skarbu
Pañstwa nie zakwestionowane przez Skarb Pañstwa, s¹ kla-
syfikowane jako normalne, pozosta³e nale¿no�ci od Skarbu
Pañstwa s¹ klasyfikowane zgodnie z ust. 3 pkt 2. 

Je¿eli: 
1) do dnia 31 marca 1999r. bank zawar³ z reprezentan-

tem Skarbu Pañstwa umowê lub umowy potwierdza-

j¹ce bezsporno�æ i wymagalno�æ nale¿no�ci oraz do
dnia 30 czerwca 1999r. zawar³ umowê lub umowy
okre�laj¹ce terminy (harmonogramy) sp³at, wówczas
nale¿no�ci te s¹ klasyfikowane zgodnie z zasadami
okre�lonymi w ust. 3 pkt 2, przy czym okres opó�nie-
nia w sp³acie kapita³u lub odsetek liczy siê od termi-
nów (harmonogramu) sp³at okre�lonych w tej umowie
lub umowach, 

2) do dnia 31 marca 1999r. bank nie zawrze z reprezen-
tantem Skarbu Pañstwa umowy lub umów potwier-
dzaj¹cych bezsporno�æ i wymagalno�æ nale¿no�ci,
w wymienionym terminie bank powinien dokonaæ kla-
syfikacji nale¿no�ci jako straconych, 

3) do dnia 30 czerwca 1999r. bank nie zawrze umowy
okre�laj¹cej termin (harmonogram) sp³at, w wymie-
nionym terminie bank powinien dokonaæ klasyfikacji
nale¿no�ci, zgodnie z zasadami okre�lonymi w ust.
3 pkt 2, 

5. Nale¿no�ci, w tym tak¿e nale¿no�ci, których warunki
sp³aty zosta³y zmienione w wyniku podpisania nowych
umów, mog¹ byæ przeniesione do kolejnej kategorii o ni¿-
szym stopniu ryzyka: 

1) po spe³nieniu kryteriów ustalonych przez bank, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b � w przypadku
nale¿no�ci pod obserwacj¹ lub nale¿no�ci zaklasyfi-
kowanych do tej kategorii przed podpisaniem nowej
umowy, 

2) po odzyskaniu przez d³u¿nika pe³nej zdolno�ci kredy-
towej mierzonej kryteriami stosowanymi przez bank
i wskazanymi w ust. 2, jednak nie wcze�niej ni¿ po
up³ywie 3 miesiêcy terminowej obs³ugi zad³u¿enia
(sp³at rat kapita³owych i odsetek) � w przypadku na-
le¿no�ci poni¿ej standardu, w¹tpliwych i straconych
lub zaklasyfikowanych do tych kategorii przed podpi-
saniem nowej umowy, 

przy czym w odniesieniu do tych nale¿no�ci nie maj¹ zasto-
sowania zasady klasyfikacji wskazane w ust. 3. 

6. W przypadku nale¿no�ci, których sp³ata jest uzale¿niona
od podmiotów innych ni¿ d³u¿nik, nale¿y dokonaæ jej klasyfi-
kacji w odniesieniu zarówno do d³u¿nika jak i tych podmio-
tów. Dla celów tworzenia rezerw, danej nale¿no�ci przypisu-
je siê najwy¿sz¹ z tak wyznaczonych kategorii ryzyka. 

7. Zasady okre�lone w ust. 1-6 stosuje siê odpowiednio przy
klasyfikacji udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych o cha-
rakterze finansowym i gwarancyjnym. 
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ROZDZIA£ 1

§1. 1. Regulamin okre�la zasady realizacji poleceñ wyp³aty
i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu
i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków banko-
wych, z wyj¹tkiem banków, w Narodowym Banku Polskim,
zwanym dalej �NBP�. 

2. Rozliczenie z tytu³ów, o których mowa w ust. 1, nastê-
puje tylko w formie bezgotówkowej, to jest poprzez uznanie
lub obci¹¿enie rachunku bankowego prowadzonego w NBP. 

§2. U¿yte w regulaminie okre�lenia oznaczaj¹: 
1) beneficjent � podmiot wskazany w poleceniu wyp³aty,

któremu wyp³aca siê okre�lon¹ kwotê pieniê¿n¹, 
2) polecenie wyp³aty � otrzymana z banku zagraniczne-

go lub skierowana do banku zagranicznego instrukcja
p³atnicza w formie telekomunikacyjnej lub listownej,
w tym czek przy li�cie towarzysz¹cym, dotycz¹ca wy-
p³acenia okre�lonej kwoty pieniê¿nej na rzecz wska-
zanego beneficjenta, 

3) dyspozycja � z³o¿one przez klienta upowa¿nienie dla
NBP do wystawienia polecenia wyp³aty za granicê, 

4) zleceniodawca � podmiot sk³adaj¹cy dyspozycjê, 
5) bank beneficjenta � bank rozliczaj¹cy z beneficjentem

otrzymane polecenie wyp³aty, 
6) bank zleceniodawcy � bank, który przyjmuje od zlece-

niodawcy dyspozycjê, 
7) bank po�rednicz¹cy � bank, za po�rednictwem które-

go bank zleceniodawcy kieruje polecenie wyp³aty do
banku beneficjenta, 

8) waluty obce � pieni¹dze nie bêd¹ce w kraju praw-
nym �rodkiem p³atniczym, których kursy kupna
i sprzeda¿y publikowane s¹ w tabeli kursów NBP, 

9) waluty narodowe � waluty obce bêd¹ce walutami
narodowymi pañstw Europejskiej Unii Walutowej,
a mianowicie frank belgijski � BEF, marka niemiecka
-DEM, peseta hiszpañska -ESP, frank francuski -
FRF, funt irlandzki -IEP, lir w³oski � ITL, frank luk-
semburski -LUF, gulden holenderski -NLG, szyling
austriacki -ATS, eskudo portugalskie -PTE i marka
fiñska -FIN, 

10) zlecenie � o�wiadczenie sk³adane przez klienta
w celu zakupu zagranicznych �rodków p³atniczych
i warto�ci dewizowych na podró¿ s³u¿bow¹, 

11) data waluty � dzieñ, w którym nastêpuje obci¹¿enie
lub uznanie rachunku bie¿¹cego NBP w banku za-
granicznym zmieniaj¹ce jego saldo, 

12) data waluty spot � termin rozliczenia transakcji na
drugi dzieñ roboczy od dnia przyjêcia dyspozycji
przez G³ówny Oddzia³  Walutowo � Depozytowy
w Warszawie zwany dalej �GOWD�, 

13) trasat � p³atnik czeku � bank, na który czek jest ci¹-
gniony i który ma czek wykupiæ, 

14) czek � dokument p³atniczy zawieraj¹cy: 
a) wyraz �czek� w tek�cie dokumentu, w jêzyku wysta-

wienia, 
b) bezwarunkowe polecenie zap³acenia oznaczonej

sumy pieniê¿nej, 
c) nazwê i siedzibê trasata, 
d) oznaczenie miejsca p³atno�ci, a 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 miej-
sce wystawienia przyjmuje siê miejscowo�æ poda-
n¹ obok nazwy wystawcy, 

f) podpis wystawcy, 

R E G U L A M I N

realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y walut obcych 
dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim

Za³¹cznik do uchwa³y nr 37/98 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 28 grudnia 1998 r.
(poz. 66)

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) 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 �regulami-
nem�, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§2. Traci moc zarz¹dzenie nr B/12/VI/97 Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia1997r. w sprawie

wprowadzenia �Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i ope-
racji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprze-
da¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych
w Narodowym Banku Polskim� (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz.
41).

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999r.

66
UCHWA£A Nr 37/98

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia �Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym 
oraz skupu i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim�

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego: 

H. Gronkiewicz-Waltz
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15) podawca czeku � podmiot przedstawiaj¹cy czek do
realizacji, 

16) lista inkasowa � dokument sk³adany wraz z czekiem
przedstawionym do op³acenia, 

17) indos � przeniesienie praw do otrzymania kwoty
czeku na inny podmiot przez umieszczenie na od-
wrotnej stronie czeku odpowiedniego o�wiadczenia
i podpisu lub samego podpisu remitenta (indos in
blanco), 

18) skup czeku � operacja bankowa, w wyniku której po-
dawca czeku przenosi na bank skupuj¹cy, poprzez
indos, prawa wynikaj¹ce z czeku w zamian za rów-
noczesne dokonanie przez ten bank zap³aty za
czek, 

19) remitent � wymieniona w tre�ci czeku osoba, na któ-
r¹ lub na zlecenie której czek zosta³ wystawiony, 

20) inkaso � operacja bankowa polegaj¹ca na przenie-
sieniu, przez indos, praw wynikaj¹cych z czeku na
bank przyjmuj¹cy czek do op³acenia w celu przed-
stawienia go do zap³aty trasatowi, która nastêpuje
po op³aceniu czeku przez trasata b¹d� GOWD, 

21) indosant � osoba, która przenosi prawa z czeku na
inn¹ osobê w drodze indosu, 

22) oddzia³ � oddzia³ okrêgowy NBP, w tym jego we-
wnêtrzne komórki organizacyjne, a mianowicie: od-
dzia³ zamiejscowy i zespó³ zamiejscowy. 

ROZDZIA£ 2
POLECENIA WYP£ATY

§3. Polecenia wyp³aty za granicê dokonuje siê w celu reali-
zacji wymagalnych zobowi¹zañ posiadaczy rachunków ban-
kowych w NBP, zgodnie z tytu³ami okre�lonymi przez usta-
wê Prawo dewizowe, z tytu³ów wymienionych w ogólnym ze-
zwoleniu dewizowym lub na podstawie indywidualnego ze-
zwolenia dewizowego. 

§4. Dyspozycja, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
1 do regulaminu, przyjmowana jest w oddziale prowadz¹cym
rachunek bankowy zleceniodawcy, a realizowana jest
w GOWD. 

§5. 1. Dyspozycja powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dane: 
1) kraj beneficjenta, 
2) formê realizacji, to jest: telekomunikacyjn¹, listown¹,

b¹d� pozostawion¹ do uznania przez NBP, 
3) nazwê (symbol) waluty i kwotê polecenia wyp³aty �

cyfrowo i s³ownie, 
4) nazwê i adres zleceniodawcy, 
5) nazwê i adres beneficjenta, 
6) tytu³ p³atno�ci, 
7) okre�lenie, czy koszty i prowizje banku zagraniczne-

go ponosi beneficjent czy zleceniodawca, 
8) nazwê oddzia³u prowadz¹cego rachunek bankowy

zleceniodawcy wraz z pe³nym numerem tego rachun-
ku, 

9) stempel firmowy i podpisy osób upowa¿nionych do
podpisywania instrukcji p³atniczych w imieniu zlece-
niodawcy. 

2. Dyspozycja mo¿e równie¿ zawieraæ nazwê i siedzibê
banku beneficjenta wraz z numerem rachunku bankowego
beneficjenta. 

§6. 1. Niezbêdnym za³¹cznikiem do dyspozycji powinien byæ
jeden z nastêpuj¹cych dokumentów: 

1) umowa sprzeda¿y, 
2) faktura pro forma, 

3) pozwolenie przywozu
4) wezwanie do zap³aty, 
5) inne dokumenty okre�laj¹ce rodzaj, wysoko�æ i termin

zobowi¹zania pieniê¿nego wobec osoby zagranicz-
nej. 

2. Podstaw¹ wykonania dyspozycji s¹ orygina³y doku-
mentów, o których mowa w ust. 1, a w przypadku indywidu-
alnego zezwolenia dewizowego � orygina³ tego zezwolenia. 

Mo¿liwe jest z³o¿enie w oddziale fotokopii dokumentów
wskazanych powy¿ej, pod warunkiem przedstawienia orygi-
na³ów dokumentów do wgl¹du. 

W tej sytuacji fotokopie opatruje siê pieczêci¹ �Za zgodno�æ
z orygina³em� i podpisem upowa¿nionego pracownika. 

3. Na orygina³ach dokumentów stanowi¹cych podstawê
sprzeda¿y walut obcych, przed sporz¹dzeniem fotokopii,
o której mowa w ust. 2, oddzia³ dokonuje adnotacji o przyjê-
ciu do realizacji dyspozycji umieszczaj¹c stempel  o nastê-
puj¹cej tre�ci: 

� Przyjêto do realizacji
w Narodowym Banku Polskim
w............................................. 
dnia............ na kwotê.............. � i podpis upowa¿nionego
pracownika. 

4. W przypadku zwrotu dokumentów zleceniodawcy
z powodu uzasadnionej odmowy wystawienia polecenia wy-
p³aty przez GOWD lub wycofania dyspozycji przez zlecenio-
dawcê, powy¿sz¹ adnotacjê anuluje siê przez przekre�lenie
oraz umieszcza siê stempel firmowy oddzia³u, datê i podpis
upowa¿nionego pracownika. 

§7. W oddziale przeprowadza siê kontrolê formaln¹ i meryto-
ryczn¹ z³o¿onych dokumentów polegaj¹c¹ na sprawdzeniu: 

1) wzorów podpisów na dyspozycji oraz za³¹cznikach do
dyspozycji, 

2) zgodno�ci dyspozycji oraz za³¹czników z przepisami
dewizowymi, 

3) prawid³owo�ci wype³nienia dyspozycji, 
4) za³¹czników pod k¹tem ich oryginalno�ci. 

§8. 1. Wraz z dyspozycj¹ zleceniodawca sk³ada polecenie
przelewu na równowarto�æ w z³otych polskich (PLN) kwoty
polecenia wyp³aty okre�lonej na dyspozycji, przeliczonej we-
d³ug kursu sprzeda¿y walut obcych z dnia z³o¿enia dyspozy-
cji i powiêkszonej o warto�æ nale¿nych prowizji. 

2. Rachunek bankowy zleceniodawcy obci¹¿a siê kwo-
t¹, o której mowa w ust. 1, w dniu z³o¿enia przez zlecenio-
dawcê polecenia przelewu. 

§9. 1. GOWD realizuje dyspozycjê otrzyman¹ z oddzia³u naj-
pó�niej w 2 dniu roboczym licz¹c od dnia jej z³o¿enia w od-
dziale, natomiast otrzyman¹ z Oddzia³u Okrêgowego NBP
w Warszawie � w dniu jej przyjêcia.

2. Dyspozycjê realizuje siê z dat¹ waluty spot. 

3. Je¿eli zleceniodawca okre�li datê waluty w dyspozycji
� jest ona realizowana zgodnie z t¹ dat¹, jednak nie wcze-
�niej ni¿ z dat¹ waluty spot. 

§10. Polecenie wyp³aty za granicê � dyspozycja wystawiona
w walucie obcej, w tym w walucie narodowej i w Euro- rozli-
cza siê z klientem wed³ug kursu sprzeda¿y walut obcych
z dnia z³o¿enia dyspozycji do realizacji. 

§11. Je¿eli koszty banku zagranicznego ponosi zlecenio-
dawca, na wezwanie do zap³aty otrzymane z oddzia³u, zle-
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ceniodawca zobowi¹zany jest do z³o¿enia polecenia przele-
wu w celu ich pokrycia. Polecenie przelewu powinno byæ z³o-
¿one w ci¹gu 2 dni roboczych licz¹c od dnia otrzymania we-
zwania do zap³aty. 

§12.1. GOWD rozlicza polecenie wyp³aty z zagranicy przeli-
czaj¹c kwotê waluty obcej, wskazanej do wyp³acenia benefi-
cjentowi, na PLN wed³ug kursu kupna walut obcych obowi¹-
zuj¹cego w dniu daty waluty. 

2. GOWD dokonuje powy¿szego rozliczenia najpó�niej
w nastêpnym dniu roboczym po otrzymaniu polecenia wy-
p³aty. 

3. Rachunek bankowy beneficjenta polecenia wyp³aty
uznawany jest w ci¹gu 3 dni roboczych licz¹c od dnia rozli-
czenia przez GOWD. 

§13. Terminy podane w §12 mog¹ ulec przesuniêciu z powo-
du konieczno�ci przeprowadzenia dodatkowej koresponden-
cji wyja�niaj¹cej ze zleceniodawc¹ polecenia wyp³aty z za-
granicy, w sytuacji np: niezgodno�ci liczby klucza telegra-
ficznego, niezgodno�ci podpisów na listownym poleceniu
wyp³aty z posiadanymi wzorami podpisów banku zagranicz-
nego. 

ROZDZIA£ 3
SKUP I INKASO CZEKÓW

§14. Do skupu lub inkasa przyjmowane s¹ nastêpuj¹ce ro-
dzaje czeków: 

1) czeki bankierskie wystawione przez banki zagranicz-
ne na NBP, 

2) czeki bankierskie wystawione przez banki zagranicz-
ne na banki zagraniczne, 

3) czeki z wystawienia niebankowego, 
4) czeki podró¿nicze, 
5) inne dokumenty p³atnicze pe³ni¹ce w obrocie zagra-

nicznym rolê czeku, np. Money Order, World Money
Order. 

§15. Czeki, o których mowa w §14, przyjmowane s¹: 
1) przez GOWD w trybie skupu lub inkasa, 
2) przez oddzia³y w trybie inkasa. 

§16.1. Czeki bankierskie wystawione przez banki zagranicz-
ne na NBP, p³atne w NBP, opiewaj¹ce na waluty obce, po-
winny byæ przedstawione do skupu: 

1) w ci¹gu 20 dni od daty wystawienia, je¿eli czek zosta³
wystawiony w kraju europejskim lub kraju pozaeuro-
pejskim po³o¿onym w basenie Morza �ródziemnego, 

2) w ci¹gu 70 dni od daty wystawienia, je¿eli czek zosta³
wystawiony w innym kraju ni¿ okre�lony w pkt 1. 

2. Czek mo¿e byæ skupiony po up³ywie terminów, o któ-
rych mowa w ust. 1, je¿eli w tre�ci czeku zosta³ podany d³u¿-
szy termin przedstawienia do zap³aty zachowany przez po-
dawcê lub gdy uznanie rachunku bie¿¹cego NBP w banku
zagranicznym jest dokonane w momencie przedstawienia
czeku do zap³aty. 

3. Czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na
banki zagraniczne, opiewaj¹ce na waluty obce, powinny byæ
przedstawione do skupu: 

1) w odniesieniu do czeków p³atnych w Wielkiej Brytanii,
USA i Kanadzie, gdzie obowi¹zuj¹ terminy przyjête
zwyczajowo przez banki tych krajów, w ci¹gu: 
a) 3 miesiêcy od daty wystawienia � dla czeków p³at-

nych w Wielkiej Brytanii, 

b) 6 miesiêcy od daty wystawienia � dla czeków p³at-
nych w USA i Kanadzie, 

2) w odniesieniu do czeków p³atnych w innych krajach
ni¿ wymienione w pkt 1 obowi¹zuj¹ terminy okre�lone
w ust. 1. 

§17.1. Skupu czeku dokonuje siê, je¿eli: 
1) potwierdzona jest jego autentyczno�æ przez stwier-

dzenie zgodno�ci podpisu wystawcy czeku z posiada-
nymi wzorami podpisów � dotyczy to czeków okre�lo-
nych w §14 pkt 1 i 2, 

2) potwierdzona jest jego autentyczno�æ poprzez porów-
nanie z posiadanymi wzorami blankietów oraz po-
przez stwierdzenie zgodno�ci podpisu z³o¿onego
w obecno�ci pracownika NBP z podpisem z³o¿onym
w momencie sprzeda¿y czeku � dotyczy to czeków
okre�lonych w § 14 pkt 4, 

3) potwierdzona jest jego autentyczno�æ przez porówna-
nie z posiadanymi wzorami blankietów � dotyczy to
czeków okre�lonych w §14 pkt 4 i 5, 

4) termin przedstawienia czeku do zap³aty nie zosta³
przekroczony, a w przypadku jego przekroczenia, na
wniosek i koszt podawcy, trasat potwierdzi, ¿e nie od-
wo³a³ czeku, 

5) czek nie zawiera klauzuli wykluczaj¹cej mo¿liwo�æ je-
go realizacji w Polsce, 

6) stwierdza siê mo¿liwo�æ przeniesienia praw z czeku
przez indos � brak klauzuli �nie na zlecenie� � �not to
the order� lub równoznacznej, 

7) czek nie zosta³ zastrze¿ony. 

2. Czeki, o których mowa w §14 pkt 1 i 2 oraz pkt
4 i 5 nie spe³niaj¹ce warunków skupu okre�lonych w ust.
1 oraz czeki z wystawienia niebankowego przyjmowane s¹
w GOWD wy³¹cznie do inkasa. 

§18. Czeki przyjmowane do skupu lub inkasa musz¹ zawie-
raæ indos z³o¿ony przez remitenta na odwrotnej stronie cze-
ku. 

§19. Podawca wype³nia i sk³ada listê inkasow¹: 
1) w 2 egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹cego za-

³¹cznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przedstawie-
nia czeków do zap³aty w GOWD, 

2) w 3 egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 2 do regulaminu, w przypadku przedstawie-
nia czeków do zap³aty w oddzia³ach. 

§20.1. Rachunek bankowy remitenta uznaje siê: 
1) za czeki skupione przez GOWD � kwot¹ PLN przeli-

czon¹ wed³ug kursu kupna walut obcych z dnia doko-
nania operacji skupu � w ci¹gu 8 dni roboczych licz¹c
od dnia ich z³o¿enia w oddziale, a w przypadku z³o¿e-
nia czeków w GOWD przez klientów Oddzia³u Okrê-
gowego w Warszawie � w ci¹gu 2 dni roboczych li-
cz¹c od dnia ich z³o¿enia, 

2) za czeki przyjête do inkasa � kwot¹ PLN przeliczon¹
wed³ug kursu kupna walut obcych z dnia uznania
przez trasata rachunku bie¿¹cego NBP w banku za-
granicznym, to jest w ci¹gu 16 tygodni licz¹c od dnia
ich z³o¿enia. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, mog¹ ulec przed³u-
¿eniu z przyczyn niezale¿nych od NBP, np. w sytuacji okre-
�lonej w § 22 b¹d� zaginiêcia przesy³ki z czekami w drodze
miêdzy GOWD a bankiem zagranicznym. 

3. Reklamacje klientów przyjmowane s¹ po up³ywie ter-
minów, o których mowa w ust 1. 
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§21.1. Je¿eli skupiony przez GOWD czek nie zosta³ op³aco-
ny przez trasata, oddzia³ wzywa remitenta do wystawienia
polecenia przelewu w kwocie odpowiadaj¹cej otrzymanej
z tytu³u skupu oraz podaje remitentowi przyczyny nieop³ace-
nia czeku. 

2. Czek przyjêty do inkasa i nieop³acony przez trasata
zwracany jest remitentowi wraz z podaniem przyczyny nie-
op³acenia. 

§22. Je¿eli czek przedstawiony jest do zap³aty po up³ywie
terminów, o których mowa w §16, GOWD w celu dokonania
skupu czeku, na wniosek i koszt remitenta, wystêpuje do tra-
sata o potwierdzenie, ¿e czek nie zosta³ odwo³any i mo¿e
byæ skupiony. 

W tym przypadku remitent, w ci¹gu 2 dni roboczych licz¹c od
dnia otrzymania wezwania z oddzia³u, zobowi¹zany jest do
z³o¿enia polecenia przelewu stanowi¹cego zwrot kosztów
poniesionych przez NBP z tytu³u powy¿szego potwierdzenia. 

§23. Koszty inkasa obejmuj¹ce koszty wysy³ki ponoszone
przez NBP oraz koszty banku zagranicznego w ca³o�ci ob-
ci¹¿aj¹ remitenta. 

ROZDZIA£ 4
SPRZEDA¯ CZEKÓW

§24.1. Sprzeda¿y czeków rozrachunkowych banków zagra-
nicznych i czeków bankierskich NBP dokonuje wy³¹cznie
GOWD. 

2. Sprzeda¿ czeków okre�lonych w ust. 1 z tytu³u pokry-
cia kosztów podró¿y s³u¿bowej podmiotom, o których mowa
w § 1 ust. 1, dokonywana jest z uwzglêdnieniem przepisów
dewizowych. 

§25. GOWD dokonuje sprzeda¿y czeków w dniu otrzymania
z oddzia³u zlecenia, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 4 do regulaminu, oraz polecenia przelewu na kwotê stano-
wi¹c¹ równowarto�æ w PLN kwoty zlecenia, przeliczon¹ we-
d³ug kursu sprzeda¿y walut obcych z dnia z³o¿enia zlecenia,
powiêkszon¹ o warto�æ nale¿nych prowizji. 

§26.1. Klienci oddzia³ów dokonuj¹ odbioru czeków w oddzia-
³ach w 4 dniu roboczym licz¹c od dnia z³o¿enia zlecenia. 

2. Kwoty w walutach obcych do wyp³aty w gotówce sk³a-
daj¹ce siê na kwotê zlecenia, o którym mowa w § 25, s¹ wy-
p³acane osobie uprawnionej w oddziale, który przyj¹³ zlece-
nie, a jednocze�nie, w którym nastêpuje odbiór czeków. 

§27. Przy sprzeda¿y czeków wywo¿onych z kraju, na ¿ycze-
nie zleceniodawcy lub obligatoryjnie � dla kwot powy¿ej do-
zwolonych na wywóz za granicê, oddzia³ wystawia za�wiad-
czenie potwierdzaj¹ce �ród³o pochodzenia warto�ci dewizo-
wych, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do regula-
minu. 

Za�wiadczenie podpisywane jest jednoosobowo. 

§28.1. Nie wykorzystane za granic¹ czeki klient mo¿e przed-
stawiæ do skupu w oddziale, w którym zosta³y odebrane. 

2. Termin przedstawienia czeków do zap³aty obowi¹zu-
j¹cy przy realizacji nie ma znaczenia przy ich zwrocie w przy-
padku nie wykorzystania czeków. 

3. Rozliczenie z klientem nastêpuje w drodze uznania
jego rachunku bankowego równowarto�ci¹ w PLN skupione-

go czeku, liczon¹ wed³ug kursu kupna walut obcych z dnia
dokonania operacji skupu. 

§29.1. Zg³oszenie o zaginiêciu lub kradzie¿y czeku wysta-
wionego przez NBP otrzymane od klienta za po�rednictwem
oddzia³u jest podstaw¹ do sporz¹dzenia zastrze¿enia czeku
przez Departament Operacji Zagranicznych w Centrali NBP. 

2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawieraæ: 
1) nazwê wystawcy czeku, 
2) numer czeku, 
3) kwotê i walutê czeku, 
4) nazwê remitenta, 
5) nazwê trasata, 
6) datê wystawienia czeku. 

§30. Potwierdzenie przyjêcia zastrze¿enia czeku przez bank
zagraniczny oraz zwrot �rodków na rachunek bie¿¹cy NBP
w banku zagranicznym s¹ podstaw¹ do rozliczenia z klien-
tem. 

Oddzia³ informuje o powy¿szym klienta zg³aszaj¹cego zagi-
niêcie lub kradzie¿ czeku. 

ROZDZIA£ V
WALUTY OBCE

§ 31. Przedmiotem skupu i sprzeda¿y s¹ waluty obce, z za-
strze¿eniem, ¿e: 

1) s¹ one obiegowym �rodkiem p³atniczym w kraju emi-
tenta, 

2) nie s¹ nadmiernie uszkodzone lub zu¿yte, wed³ug
kryteriów ustalonych przez emitentów �rodków p³atni-
czych, 

3) ich autentyczno�æ nie wzbudza w¹tpliwo�ci, 
4) przedstawione odcinki banknotów s¹ dozwolone do

wywozu z kraju emitenta lub do wwozu do kraju emi-
tenta. 

§32. Oddzia³y i GOWD dokonuj¹ skupu i sprzeda¿y walut
obcych, okre�lonych w § 31, z uwzglêdnieniem przepisów
dewizowych. 

§33.1. Sprzeda¿y walut obcych na cele i w wysoko�ci okre-
�lonej przepisami w sprawie diet i innych nale¿no�ci z tytu³u
podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju dokonuje siê na
podstawie zlecenia, o którym mowa w § 25. 

Jednocze�nie ze zleceniem klient sk³ada polecenie przelewu
na kwotê stanowi¹c¹ równowarto�æ w PLN zakupionych wa-
lut obcych przeliczon¹ po kursie sprzeda¿y z dnia przepro-
wadzenia operacji. 

2. W przypadku braku w kasie drobnych odcinków bank-
notów i monet, kwotê sprzedawanej waluty obcej zaokr¹gla
siê w górê do pe³nej jednostki danej waluty. 

§34. Skup walut obcych z tytu³u rozliczenia kosztów podró¿y
s³u¿bowej dokonywany jest po kursie kupna z dnia przepro-
wadzenia operacji. 

§35. Przy sprzeda¿y walut obcych, na ¿yczenie zlecenio-
dawcy lub obligatoryjnie � dla kwot powy¿ej dozwolonych na
wywóz za granicê, oddzia³ wystawia za�wiadczenie, o któ-
rym mowa w § 27. 
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Cena prenumeraty na 1999 rok wynosi 102 z³

Redakcja: NBP, ul. �wiêtokrzyska 11/21, Departament  Prawny, tel.: 653-27-19

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe �Ruch� S.A. w³a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa

egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowo�ciach, w których nie ma jednostek kolporta¿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, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza
kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. �pod opask¹�.

Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowo�ciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz �Unipress Warszawa� Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 pa�dziernika na rok nastêpny, �Ruch� SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.

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 Departamencie Prawnym NBP,
ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP DOR � WOC., ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
Nr 10100000�13�209�4, z zaznaczeniem: nale¿no�æ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. �wiêtokrzyska 11/21.
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