
DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 24*)

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych 
i rozrachunków międzybankowych

Na podstawie art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324,  
2339 i 2640) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 30/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (Dz. Urz. 
NBP poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w § 2:

a) uchyla się pkt 3,
b) użyte w pkt 7 trzykrotnie i w pkt 11 wyrażenie „TARGET2” zastępuje się wyrażeniem „TARGET”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) system TARGET – system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) dla przeprowadza-
nia, w pieniądzu banku centralnego, rozrachunku płatności w euro, składający się z krajowych 
komponentów prowadzonych przez poszczególne banki centralne Unii Europejskiej stosownie 
do ram prawnych dotyczących systemu TARGET, w szczególności zgodnie z Wytycznymi 
Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie transeuropejskiego 
zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej 
generacji (TARGET) oraz uchylającymi wytyczne 2013/47/UE (EBC/2012/27) (EBC/2022/8) 
(Dz. U. UE L 163 z 17.06.2022, str. 84);”,

d) użyte w pkt 11, w pkt 14 trzykrotnie i w pkt 18, w § 5 w pkt 1 dwukrotnie, w tytule rozdziału 5, w § 20 
czterokrotnie, w § 21 w ust. 1 trzykrotnie i w ust. 2 dwukrotnie, w § 23 dwukrotnie oraz w § 27 w ust. 1 
w pkt 2 wyrażenie „TARGET2-NBP” zastępuje się wyrażeniem „TARGET-NBP”,

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) system zewnętrzny – system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w kraju należącym do 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podlegający nadzorowi właściwego 
organu, w którym przeprowadzane są:
a) rozliczenia zleceń płatniczych lub transakcji mających za przedmiot środki pieniężne,
b) rozliczenia lub rozrachunek transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe
– w wyniku których powstają zobowiązania pieniężne będące przedmiotem rozrachunku 
międzybankowego;”,

*)  Ostatnia pozycja w 2022 r.
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f) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) umowa o systemie TARGET-NBP – umowa w sprawie warunków otwierania i prowadzenia 

rachunku w euro w systemie TARGET-NBP, zawarta między NBP a uczestnikiem systemu 
TARGET-NBP;”;

 2) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Zlecenie płatnicze uznaje się za wprowadzone do systemu TARGET-NBP z chwilą obciążenia 
w systemie TARGET rachunku uczestnika wskazanego w zleceniu płatniczym, o ile umowa o systemie 
TARGET-NBP nie stanowi inaczej.

2. Zlecenie płatnicze może być odwołane do momentu jego wprowadzenia do systemu TARGET-NBP, 
o ile umowa o systemie TARGET-NBP nie stanowi inaczej. Zlecenie płatnicze ujęte w algorytmie, o którym 
mowa w umowie o systemie TARGET-NBP, nie może zostać odwołane w okresie działania algorytmu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński
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