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33
UCHWA£A NR 32/1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 8 padziernika 1999 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowi¹zkowej
Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala siê, co nastêpuje:

1) w § 4 kropkê na koñcu zdania zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy z zastrze¿eniem §12 a,
2) po §12 dodaje siê §12 a w brzmieniu:

§ 1. W uchwale nr 10/98 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowi¹zkowej (Dz. Urz. NBP
Nr 12, poz. 23) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

12a. Rezerwa obowi¹zkowa naliczona za listopad
1999 r. podlega odprowadzeniu na rachunek w NBP
w dniu 3 stycznia 2000 r.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:
H. Gronkiewicz-Waltz
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34
UCHWA£A NR 35/1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 padziernika 1999 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
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r.
Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 40, poz. 399) 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 bankowych w Narodowym Banku Polskim, zwany dalej regulaminem, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a 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 (Dz. Urz. NBP Nr 29, poz. 66 i z 1999 r.
Nr 1, poz. 1).
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 15 listopada 1999 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:
w z. J. Stopyra
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Za³¹cznik do uchwa³y nr 35/1999
Zarz¹du NBP z dnia 29 padziernika 1999 r.
(poz. 34)

REGULAMIN
realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y
walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin okrela zasady realizacji przez Narodowy
Bank Polski, zwany dalej NBP, poleceñ wyp³aty i operacji
czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y
walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w NBP,
z wyj¹tkiem banków bêd¹cych rezydentami w rozumieniu
ustawy Prawo dewizowe.
2. Rozliczenie z tytu³ów, o których mowa w ust. 1, nastêpuje
tylko w formie bezgotówkowej, to jest przez uznanie lub obci¹¿enie rachunku bankowego prowadzonego w NBP.
§ 2. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) beneficjent  podmiot wskazany w poleceniu wyp³aty, któremu wyp³aca siê okrelon¹ kwotê pieniê¿n¹,
2) polecenie wyp³aty  otrzymany z banku zagranicznego lub skierowany do banku zagranicznego dokument p³atniczy w formie telekomunikacyjnej lub listownej, w tym czek przy licie towarzysz¹cym, dotycz¹cy wyp³acenia okrelonej kwoty pieniê¿nej na
rzecz wskazanego beneficjenta,
3) dyspozycja  dokument sk³adany przez zleceniodawcê upowa¿niaj¹cy NBP do wystawienia polecenia wyp³aty za granicê,
4) zleceniodawca  podmiot, z polecenia którego wystawiane jest polecenie wyp³aty za granicê,
5) bank beneficjenta  bank rozliczaj¹cy z beneficjentem otrzymane polecenie wyp³aty,
6) bank zleceniodawcy  bank, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycjê,
7) bank porednicz¹cy  bank, za porednictwem którego bank zleceniodawcy kieruje polecenie wyp³aty
do banku beneficjenta,
8) kursy walut obcych  kursy kupna i sprzeda¿y walut
obcych publikowane w tabeli kursów NBP,
9) waluty narodowe  waluty obce bêd¹ce walutami
narodowymi pañstw Unii Gospodarczo  Walutowej,
a mianowicie: frank belgijski  BEF, marka niemiecka
 DEM, peseta hiszpañska  ESP, frank francuski
 FRF, funt irlandzki  IEP, lir w³oski  ITL, frank luksemburski  LUF, gulden holenderski  NLG, szyling
austriacki  ATS, eskudo portugalskie  PTE i marka
fiñska  FIN,
10) waluta polecenia wyp³aty  waluta wskazana w poleceniu wyp³aty skierowanym za granicê lub otrzymanym z zagranicy,
11) waluta dyspozycji  waluta wskazana przez zleceniodawcê w dyspozycji w celu wyp³acenia beneficjentowi,
12) zlecenie  dokument sk³adany w celu zakupu zagranicznych wartoci dewizowych z tytu³ów zgodnych
z przepisami dewizowymi, w tym z tytu³u pokrycia
kosztów podró¿y s³u¿bowej,
13) data waluty  dzieñ, w którym nastêpuje obci¹¿enie

lub uznanie rachunku bie¿¹cego NBP w banku zagranicznym zmieniaj¹ce jego saldo,
14) data waluty spot  termin rozliczenia transakcji na
drugi dzieñ roboczy licz¹c od dnia przyjêcia dyspozycji przez G³ówny Oddzia³ Walutowo - Dewizowy w Warszawie, zwany dalej GOWD,
15) data waluty spot/next  termin rozliczenia transakcji
na trzeci dzieñ roboczy licz¹c od dnia przyjêcia dyspozycji przez GOWD,
16) trasat  p³atnik czeku, bank, na który czek jest ci¹gniony i który ma czek wykupiæ,
17) czek  dokument p³atniczy zawieraj¹cy:
a) wyraz czek w tekcie dokumentu, w jêzyku wystawienia,
b) bezwarunkowe polecenie zap³acenia oznaczonej
sumy pieniê¿nej,
c) nazwê i siedzibê trasata,
d) oznaczenie miejsca p³atnoci; w przypadku braku
odrêbnego oznaczenia przyjmuje siê miejsce wymienione obok nazwy trasata,
e) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku;
w przypadku braku odrêbnego oznaczenia za miejsce wystawienia przyjmuje siê miejscowoæ podan¹ obok nazwy wystawcy,
f) podpis wystawcy,
18) czek z wystawienia niebankowego  czek wystawiony przez osoby prawne, nie bêd¹ce bankami, lub
osoby fizyczne,
19) podawca czeku  podmiot przedstawiaj¹cy czek do
realizacji,
20) lista inkasowa  dokument sk³adany wraz z czekiem
przedstawianym do op³acenia,
21) indos  przeniesienie praw do otrzymania kwoty czeku na inny podmiot przez umieszczenie na czeku, jego odwrotnej stronie lub na z³¹czonej z nim karcie dodatkowej (przed³u¿ku) odpowiedniego owiadczenia
i podpisu indosanta; indos in blanco  zamieszczany
jest tylko na odwrotnej stronie czeku lub na przed³u¿ku i zawiera jedynie podpis indosanta,
22) indosant  osoba, która przenosi prawa z czeku na
inn¹ osobê w drodze indosu,
23) skup czeku  operacja bankowa, w wyniku której podawca czeku przenosi na bank skupuj¹cy, przez indos, prawa wynikaj¹ce z czeku w zamian za równoczesne dokonanie przez ten bank zap³aty za czek,
24) remitent  wymieniona w treci czeku osoba, na któr¹ lub na polecenie której czek zosta³ wystawiony,
25) inkaso  operacja bankowa polegaj¹ca na przeniesieniu, przez indos, praw wynikaj¹cych z czeku na
bank przyjmuj¹cy czek do op³acenia w celu przedstawienia go do zap³aty trasatowi, która nastêpuje po
op³aceniu czeku przez trasata b¹d przez GOWD,
26) oddzia³  oddzia³ okrêgowy NBP,
27) ustawa Prawo dewizowe  ustawa z dnia 18 grudnia
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1998 r.  Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063
i z 1999 r. Nr 83, poz. 930),
28) ustawa Prawo czekowe  ustawa z dnia 28 kwietnia
1936 r.  Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283
i z 1997 r. Nr 88, poz. 554).
Rozdzia³ 2
Polecenia wyp³aty
§ 3. Polecenia wyp³aty za granicê wykonuje siê w celu przekazania p³atnoci lub transferu  stanowi¹cych obrót bie¿¹cy
lub obrót kapita³owy, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe
 którego dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego
b¹d na podstawie zezwolenia dewizowego.
§ 4. Polecenie wyp³aty za granicê wykonuje siê w GOWD na
podstawie i zgodnie z treci¹ dyspozycji, której wzór stanowi
za³¹cznik nr 1 do regulaminu, przyjmowanej w GOWD lub
w oddziale prowadz¹cym rachunek bankowy zleceniodawcy.
§ 5. 1. Dyspozycja zawiera nastêpuj¹ce dane:
1) kraj beneficjenta,
2) formê realizacji: telekomunikacyjn¹, listown¹ b¹d
pozostawion¹ do uznania przez NBP,
3) nazwê (symbol) waluty i kwotê dyspozycji  cyfrowo
i s³ownie,
4) nazwê i adres zleceniodawcy,
5) nazwê i adres beneficjenta,
6) tytu³ p³atnoci,
7) okrelenie, kto ponosi koszty banku zagranicznego 
beneficjent czy zleceniodawca,
8) nazwê oddzia³u prowadz¹cego rachunek bankowy
zleceniodawcy wraz z pe³nym numerem tego rachunku,
9) stempel firmowy i podpisy osób upowa¿nionych do
podpisywania dokumentu p³atniczego w imieniu zleceniodawcy.
2. Dyspozycja mo¿e zawieraæ nazwê i siedzibê banku
beneficjenta wraz z numerem rachunku bankowego beneficjenta.
3. Dyspozycja wystawiona w walucie obcej z polecenia
nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe na
rzecz nierezydenta mo¿e zawieraæ tytu³ p³atnoci.
§ 6. 1. Do dyspozycji opiewaj¹cej na kwotê przekraczaj¹c¹
równowartoæ 20.000,  euro do³¹cza siê dokumenty okrelaj¹ce rodzaj, kwotê i termin p³atnoci wobec nierezydenta
w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, np. umowê sprzeda¿y lub fakturê pro forma, lub pozwolenie przywozu, lub wezwanie do zap³aty b¹d zezwolenie dewizowe. Warunkiem
wykonania dyspozycji s¹ orygina³y tych dokumentów.
2. Dyspozycja opiewaj¹ca na kwotê do równowartoci
20.000,  euro w³¹cznie mo¿e byæ przyjêta bez koniecznoci
sk³adania dokumentów, o których mowa w ust. 1. W szczególnych przypadkach, np. b³êdnie wype³nionej dyspozycji,
GOWD lub oddzia³ ¿¹da przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Je¿eli zleceniodawca w chwili sk³adania dyspozycji
nie posiada dokumentów, o których mowa w ust. 1, z wy³¹czeniem zezwolenia dewizowego, zobowi¹zany jest z³o¿yæ
na dyspozycji owiadczenie zawieraj¹ce zobowi¹zanie do
przedstawienia dokumentów niezw³ocznie po ich otrzymaniu, najpóniej w terminie trzech miesiêcy liczonych od dnia
wykonania polecenia wyp³aty za granicê, oraz potwierdzenie
wiadomoci odpowiedzialnoci, wynikaj¹cej z przepisów
ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy
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(Dz. U. Nr 83, poz. 930), w przypadku niewywi¹zania siê
z tego zobowi¹zania. Zleceniodawca podpisuje owiadczenie w sposób zgodny ze z³o¿onym w GOWD lub w oddziale
wzorem podpisu.
§ 7. 1. Równoczenie z dyspozycj¹, realizowan¹ w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego w z³otych, zleceniodawca sk³ada polecenie przelewu na kwotê stanowi¹c¹ równowartoæ w z³otych kwoty dyspozycji, przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu z³o¿enia
dyspozycji, powiêkszon¹ o wartoæ prowizji NBP. Rachunek
bankowy obci¹¿a siê kwot¹ przelewu z dnia z³o¿enia polecenia przelewu przez zleceniodawcê.
2. Zleceniodawca sk³ada na dyspozycji, realizowanej
w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, pisemne upowa¿nienie do obci¹¿enia rachunku bankowego kwot¹ dyspozycji powiêkszon¹ o wartoæ prowizji
NBP. Rachunek bankowy obci¹¿a siê kwot¹ walut obcych
z dnia z³o¿enia dyspozycji.
§ 8. 1. W GOWD lub w oddziale przyjmuj¹cym dyspozycjê
przeprowadza siê kontrolê formaln¹, merytoryczn¹ i dewizow¹ dyspozycji i dokumentów, o których mowa w § 6
ust. 1 lub ust. 2, polegaj¹c¹ na sprawdzeniu:
1) zgodnoci podpisów na dyspozycji ze wzorami podpisów oraz dokumentów bêd¹cych za³¹cznikami do
dyspozycji,
2) prawid³owoci wype³nienia dyspozycji,
3) zgodnoci otrzymanej dyspozycji z warunkami okrelonymi w ustawie Prawo dewizowe lub w zezwoleniu
dewizowym,
4) za³¹czników pod k¹tem ich oryginalnoci.
2. Dyspozycji nie przyjmuje siê od zleceniodawcy
w przypadku stwierdzenia niezgodnoci dyspozycji oraz dokumentów, bêd¹cych za³¹cznikami do dyspozycji, z warunkami okrelonymi w ustawie Prawo dewizowe lub w zezwoleniu dewizowym.
§ 9. 1. GOWD realizuje dyspozycjê otrzyman¹ z oddzia³u
najpóniej w drugim dniu roboczym licz¹c od dnia jej z³o¿enia w oddziale, natomiast otrzyman¹ z Oddzia³u Okrêgowego NBP w Warszawie lub bezporednio od zleceniodawcy 
w dniu jej przyjêcia.
2. Dyspozycjê realizuje siê z dat¹ waluty spot. Je¿eli
wp³yw lub z³o¿enie dokumentów w GOWD nast¹pi po godz.
13.00, dyspozycjê realizuje siê z dat¹ waluty spot/next.
3. Je¿eli zleceniodawca okreli datê waluty w dyspozycji, jest ona realizowana zgodnie z t¹ dat¹, jednak nie wczeniej ni¿ z dat¹ waluty spot.
§ 10. Je¿eli koszty banku zagranicznego ponosi zleceniodawca, GOWD rozlicza koszty w oparciu o pisemne upowa¿nienie do obci¹¿enia rachunku bankowego z³o¿one
przez zleceniodawcê na dyspozycji. W przypadku rozliczenia dokonywanego w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego w:
1) z³otych  kwotê kosztów przelicza siê wed³ug kursu
sprzeda¿y walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu daty
waluty obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego NBP w banku
zagranicznym,
2) walucie obcej  rachunek bankowy obci¹¿a siê kwot¹
kosztów.
§ 11. 1. GOWD rozlicza z beneficjentem polecenie wyp³aty
z zagranicy uznaj¹c, zgodnie ze wskazaniem banku zagranicznego, rachunek bankowy beneficjenta w NBP prowadzony w:
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1) z³otych  równowartoci¹ w z³otych kwoty waluty polecenia wyp³aty przeliczon¹ wed³ug kursu kupna walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu daty waluty wskazanej w poleceniu wyp³aty,
2) walucie obcej  kwot¹ waluty polecenia wyp³aty.
2. Rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest najpóniej w trzecim dniu roboczym licz¹c od dnia nastêpuj¹cego po dacie otrzymania polecenia wyp³aty z zagranicy przez
GOWD, jednak nie wczeniej ni¿ w dacie waluty. Beneficjent
otrzymuje kopiê dokumentu rozliczeniowego zawieraj¹c¹ informacjê m. in. o kwocie polecenia wyp³aty z zagranicy, dacie waluty, zastosowanym kursie walut obcych, wysokoci
pobranych prowizji i op³at NBP i banku zagranicznego.
3. Posiadacz rachunku bankowego w NBP zobowi¹zany
jest do poinformowania zleceniodawcy o koniecznoci wskazania tytu³u p³atnoci w poleceniu wyp³aty.
4. W przypadku braku tytu³u p³atnoci w poleceniu wyp³aty z zagranicy, GOWD rozlicza polecenie wyp³aty z beneficjentem, zgodnie z ust. 1, i jednoczenie GOWD lub oddzia³
wzywa beneficjenta do z³o¿enia owiadczenia o tytule p³atnoci, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 6 do regulaminu. Beneficjent podpisuje owiadczenie zgodnie ze wzorem podpisu z³o¿onym w GOWD lub w oddziale.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodnoci polecenia
wyp³aty z zagranicy z warunkami okrelonymi w ustawie
Prawo dewizowe lub w zezwoleniu dewizowym, GOWD powiadamia w³aciwy urz¹d skarbowy o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia dewizowego.
§ 12. Termin, o którym mowa w §11 ust. 2, mo¿e ulec przed³u¿eniu z powodu koniecznoci przeprowadzenia dodatkowej korespondencji wyjaniaj¹cej ze zleceniodawc¹ polecenia wyp³aty z zagranicy w przypadku, gdy wyst¹pi np: niezgodnoæ liczby klucza telegraficznego b¹d niezgodnoæ
podpisów na listownym poleceniu wyp³aty z posiadanymi
wzorami podpisów banku zagranicznego.
Rozdzia³ 3
Skup inkaso i czeków
§ 13. Do skupu lub inkasa przyjmowane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje czeków:
1) czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na NBP,
2) czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na banki zagraniczne,
3) czeki z wystawienia niebankowego,
4) czeki podró¿nicze,
5) inne dokumenty p³atnicze pe³ni¹ce w obrocie zagranicznym rolê czeku, np. Money Order, World Money
Order.
§ 14. Czeki, o których mowa w §13, przyjmowane s¹:
1) przez GOWD w trybie skupu lub inkasa,
2) przez oddzia³y w trybie inkasa.
§ 15. 1. Czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na NBP, p³atne w NBP, opiewaj¹ce na waluty obce,
przedstawia siê do skupu w terminie okrelonym w przepisach prawa czekowego:
1) do 20 dni od daty wystawienia, je¿eli czek zosta³ wystawiony w kraju europejskim lub w kraju pozaeuropejskim po³o¿onym w basenie Morza ródziemnego,
2) do 70 dni od daty wystawienia, je¿eli czek zosta³ wystawiony w innym kraju, ni¿ wymieniony w pkt. 1.
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2. Czek mo¿e byæ przyjêty do skupu po up³ywie terminów, o których mowa w ust. 1, je¿eli w jego treci zosta³ podany d³u¿szy termin przedstawienia do zap³aty zachowany
przez podawcê czeku lub gdy uznanie rachunku bie¿¹cego
NBP w banku zagranicznym nast¹pi³o w momencie przedstawienia czeku do zap³aty.
3. Czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na banki zagraniczne, opiewaj¹ce na walutê obc¹, przedstawia siê do skupu:
1) w odniesieniu do czeków p³atnych w Wielkiej Brytanii,
USA i Kanadzie, gdzie obowi¹zuj¹ terminy przyjête
zwyczajowo przez banki tych krajów, w terminie:
a) trzech miesiêcy od daty wystawienia  dla czeków
p³atnych w Wielkiej Brytanii,
b) szeciu miesiêcy od daty wystawienia  dla czeków p³atnych w USA i Kanadzie,
2) w odniesieniu do czeków p³atnych w innych krajach,
ni¿ wymienione w pkt 1, obowi¹zuj¹ terminy, o których mowa w ust. 1.
§ 16. 1. Skupu czeku dokonuje siê, je¿eli:
1) potwierdzona jest jego autentycznoæ przez stwierdzenie zgodnoci podpisu wystawcy czeku z posiadanymi wzorami podpisów  dotyczy to czeków, o których mowa w §13 pkt 1 i 2,
2) potwierdzona jest jego autentycznoæ przez porównanie z posiadanymi wzorami blankietów oraz stwierdzenie zgodnoci podpisu z³o¿onego w obecnoci
osoby upowa¿nionej z GOWD lub z oddzia³u z podpisem z³o¿onym w momencie sprzeda¿y czeku  dotyczy to czeków, o których mowa w § 13 pkt 4,
3) potwierdzona jest jego autentycznoæ przez porównanie z posiadanymi wzorami blankietów  dotyczy to
dokumentów p³atniczych, o których mowa w §13
pkt 5,
4) termin przedstawienia czeku do zap³aty nie zosta³
przekroczony; w przypadku jego przekroczenia, na
wniosek i koszt remitenta, o których mowa w § 20, trasat potwierdzi, ¿e nie odwo³a³ czeku,
5) czek nie zawiera klauzuli wykluczaj¹cej mo¿liwoæ jego realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej,
6) stwierdza siê mo¿liwoæ 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 §13 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 i 5,
nie spe³niaj¹ce warunków skupu okrelonych w ust. 1 oraz
czeki z wystawienia niebankowego przyjmowane s¹
w GOWD wy³¹cznie do inkasa.
§ 17. Czeki przyjmowane do skupu lub inkasa zawieraj¹ indos z³o¿ony przez remitenta na odwrotnej stronie czeku.
§ 18. 1. Podawca czeku wype³nia i sk³ada listê inkasow¹:
1) w dwóch egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zap³aty w GOWD,
2) w trzech egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zap³aty w oddzia³ach.
2. W przypadku braku w licie inkasowej, o której mowa
w ust. 1, tytu³u p³atnoci podawca zobowi¹zany jest do z³o¿enia owiadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 4.
§ 19. 1. Rozliczenie z remitentem za czeki przyjête do skupu
lub inkasa nastêpuje wed³ug kursu walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania operacji skupu, w przypadku cze-
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ków skupionych przez GOWD oraz, w przypadku czeków
przyjêtych do inkasa, wed³ug kursu walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu uznania przez trasata rachunku bie¿¹cego
NBP w banku zagranicznym.
2. Rachunek bankowy remitenta prowadzony w:
1) z³otych  uznaje siê kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoæ
w z³otych kwoty waluty obcej, przeliczonej wed³ug
kursu kupna walut obcych,
2) walucie obcej  uznaje siê kwot¹ walut obcych.
3. Rachunek bankowy remitenta uznaje siê:
1) za czeki przyjête do skupu przez GOWD  najpóniej
w pi¹tym dniu roboczym licz¹c od dnia ich z³o¿enia
w oddziale; w przypadku z³o¿enia czeków bezporednio w GOWD  najpóniej w drugim dniu roboczym licz¹c od dnia ich z³o¿enia,
2) za czeki przyjête do inkasa  najpóniej w 16 tygodniu licz¹c od dnia ich z³o¿enia.
4. Terminy, o których mowa w ust. 3, mog¹ ulec przed³u¿eniu z przyczyn niezale¿nych od NBP, np. w sytuacji okrelonej w § 20 b¹d w przypadku zaginiêcia przesy³ki z czekami w drodze miêdzy GOWD a bankiem zagranicznym.
5. Reklamacje podawcy czeku przyjmowane s¹ po up³ywie terminów, o których mowa w ust 3.
§ 20. Je¿eli czek przedstawiony jest do zap³aty po up³ywie
terminów, o których mowa w § 15, GOWD w celu dokonania
skupu czeku, na wniosek i koszt remitenta, wyst¹pi do trasata o potwierdzenie, ¿e czek nie zosta³ odwo³any i mo¿e byæ
przyjêty do skupu. GOWD dokonuje rozliczenia kosztów potwierdzenia banku zagranicznego obci¹¿aj¹c rachunek bankowy remitenta prowadzony w:
1) z³otych  kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoæ w z³otych
kwoty kosztów, przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y
walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu daty waluty obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego NBP w banku zagranicznym,
2) walucie obcej  kwot¹ waluty obcej.
§ 21. Koszty inkasa obejmuj¹ce koszty wysy³ki ponoszone
przez NBP oraz koszty banku zagranicznego obci¹¿aj remitenta. GOWD dokonuje rozliczenia tych kosztów zgodnie
z § 20.
§ 22. 1. W przypadku, gdy skupiony przez GOWD czek nie
zosta³ op³acony przez trasata, GOWD wystêpuje do oddzia³u
lub bezporednio do remitenta o zwrot kwoty wyp³aconej
z tytu³u skupu czeku podaj¹c przyczynê ¿¹dania zwrotu tej
kwoty.
2. Czek przyjêty do inkasa i nieop³acony przez trasata
zwracany jest remitentowi wraz z podaniem przyczyny nieop³acenia.
Rozdzia³ 4
Sprzeda¿ czeków
§ 23. 1. Sprzeda¿y czeków rozrachunkowych banków zagranicznych i czeków bankierskich NBP dokonuje wy³¹cznie
GOWD.
2. Sprzeda¿ czeków, wymienionych w ust. 1, dokonywana jest z tytu³ów zgodnych z przepisami dewizowymi, w tym
z tytu³u pokrycia kosztów podró¿y s³u¿bowej, podmiotom,
o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 24. GOWD dokonuje sprzeda¿y czeków w dniu otrzymania
zlecenia, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do regulaminu, oraz:
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1) w przypadku realizacji zlecenia w ciê¿ar rachunku
bankowego prowadzonego w z³otych  na podstawie
polecenia przelewu na kwotê stanowi¹c¹ równowartoæ w z³otych kwoty zlecenia, przeliczon¹ wed³ug
kursu sprzeda¿y walut obcych, obowi¹zuj¹cego
w dniu z³o¿enia zlecenia powiêkszon¹ o wartoæ prowizji NBP,
2) w przypadku realizacji zlecenia w ciê¿ar rachunku
bankowego prowadzonego w walucie obcej  na podstawie pisemnego upowa¿nienia do obci¹¿enia rachunku bankowego kwot¹ zlecenia powiêkszon¹
o wartoæ prowizji NBP.
§ 25. 1. Odbiór czeków w oddziale, który przyj¹³ zlecenie, nastêpuje w czwartym dniu roboczym licz¹c od dnia z³o¿enia
zlecenia.
2. W przypadku jednoczesnego zakupu wartoci dewizowych w postaci czeków i gotówki na podstawie zlecenia,
o którym mowa w § 24, kwoty w walutach obcych do wyp³aty
w gotówce wyp³acane s¹ w GOWD lub w oddziale, który to
zlecenie przyj¹³ i w którym nastêpuje odbiór czeków.
§ 26. Przy sprzeda¿y czeków wywo¿onych z kraju, na ¿yczenie zleceniodawcy lub obligatoryjnie  dla kwot powy¿ej dozwolonych na wywóz za granicê, wystawiane jest zawiadczenie, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do regulaminu, potwierdzaj¹ce ród³o pochodzenia wartoci dewizowych.
§ 27. 1. Nie wykorzystane za granic¹ czeki przedstawia siê
do skupu w GOWD lub w oddziale, w którym zosta³y nabyte.
2. Rozliczenie z podawc¹ czeku nastêpuje w drodze
uznania jego rachunku bankowego prowadzonego w:
1) z³otych  kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoæ w z³otych
kwoty skupionego czeku, przeliczon¹ wed³ug kursu
kupna walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania operacji skupu,
2) walucie obcej  kwot¹ waluty obcej.
§ 28. 1. W przypadku zaginiêcia lub kradzie¿y czeku wystawionego przez NBP sk³ada siê, w GOWD lub w oddziale,
zg³oszenie o zaginiêciu lub kradzie¿y czeku, bêd¹ce podstaw¹ do sporz¹dzenia przez NBP zastrze¿enia czeku.
2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwê wystawcy czeku,
2) numer czeku,
3) kwotê i walutê czeku,
4) nazwê remitenta,
5) nazwê trasata,
6) datê wystawienia czeku.
§ 29. Potwierdzenie przyjêcia zastrze¿enia czeku przez
bank zagraniczny oraz zwrot rodków na rachunek bie¿¹cy
NBP w banku zagranicznym s¹ podstaw¹ do rozliczenia
operacji z posiadaczem rachunku bankowego w NBP.
Rozdzia³ 5
Waluty obce
§ 30. Przedmiotem skupu i sprzeda¿y s¹ waluty obce, z zastrze¿eniem, ¿e:
1) s¹ one prawnym rodkiem p³atniczym w kraju emitenta,
2) nie s¹ nadmiernie uszkodzone lub zu¿yte, wed³ug
kryteriów ustalonych przez emitentów rodków p³atniczych,
3) autentycznoæ ich nie wzbudza w¹tpliwoci,
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4) przedstawione odcinki banknotów s¹ dozwolone do
wywozu z kraju emitenta lub wwozu do kraju emitenta.

2) walucie obcej  na podstawie pisemnego upowa¿nienia do obci¹¿enia rachunku bankowego na kwotê wyp³acanych walut obcych.

§ 31. Oddzia³y i GOWD dokonuj¹ skupu i sprzeda¿y walut
obcych, o których mowa w § 30, z uwzglêdnieniem przepisów dewizowych.

2. W przypadku braku w kasie drobnych odcinków banknotów lub monet  kwotê sprzedawanej waluty obcej zaokr¹gla siê w górê do pe³nej jednostki danej waluty.

§ 32. 1. Sprzeda¿y lub wyp³aty walut obcych na cele i w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami dokonuje siê na
podstawie zlecenia, o którym mowa w §24, oraz w przypadku realizacji operacji w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego w:
1) z³otych  na podstawie polecenia przelewu na kwotê
stanowi¹c¹ równowartoæ w z³otych zakupionych walut obcych, przeliczon¹ po kursie sprzeda¿y walut
obcych, obowi¹zuj¹cym w dniu przeprowadzenia
operacji.

§ 33. Skup walut obcych z tytu³u rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿bowej i innych tytu³ów dewizowych dokonywany jest
na rachunek bankowy prowadzony w z³otych wed³ug kursu
kupna walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu przeprowadzenia operacji.
§ 34. Przy sprzeda¿y lub wyp³acie walut obcych, na ¿yczenie
zleceniodawcy lub obligatoryjnie dla kwot powy¿ej dozwolonych na wywóz za granicê, wystawiane jest zawiadczenie,
o którym mowa w § 26.
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Za³¹cznik nr 1 do regulaminu

stempel zleceniodawcy
miejscowoæ, data

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

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYP£ATY ZA GRANICÊ
Kraj beneficjenta..............................................................................................................................................................................
Prosimy przekazaæ:

: 32A:

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

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

telekomunikacyjnie

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

listownie

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

do uznania przez NBP

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

waluta

kwota w walucie

........................................................................................................................................................................................................
kwota s³ownie

: 50: zleceniodawca  nazwa i adres
........................................................................................................................................................................................................
osoba odpowiedzialna za dyspozycjê, nr tel..................................................................................................................................
: 57: bank beneficjenta  nazwa, adres, nr rachunku bankowego beneficjenta
.....................................................................................................................................................................................
: 59: beneficjent  nazwa, adres
.....................................................................................................................................................................................
: 70: tytu³ p³atnoci ...............................................................................................................................................
: 71A: prowizje i koszty banku
zagranicznego pokrywa

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

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

beneficjent

zleceniodawca

Prosimy obci¹¿yæ nasz rachunek bankowy nr.............................................................................................................
prowadzony w*........................................................ z tytu³u p³atnoci, a z tytu³u kosztów banku zagranicznego lub prowizji NBP
nasz rachunek bankowy nr..................................................................................................................
prowadzony w*............................................................................................................................................................
Owiadczamy, ¿e znany nam jest Regulamin realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz
skupu i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim, stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y nr 35/1999 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 padziernika 1999 r. (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 34)
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy
zleceniodawcy

sprawdzono
stempel dzienny

*) G³ówny Oddzia³ Walutowo  Dewizowy w Warszawie lub nazwa oddzia³u okrêgowego NBP
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WYPE£NIA ODDZIA£ ZLECENIODAWCY

Potwierdzamy przyjêcie polecenia przelewu stanowi¹cego
równowartoæ kwoty polecenia wyp³aty za granicê:
z rachunku nr.................................................................................................................................................................................
w kwocie z³otych............................................................................................................................................................................

stempel dzienny

Sprawdzono pod wzglêdem

stempel funkcyjny i podpis

Kontroli dewizowej dokonano

formalnym i merytorycznym
........................................................

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

data

data

podpis

podpis

Owiadczamy, ¿e w terminie trzech miesiêcy zostan¹ przez nas z³o¿one dokumenty okrelaj¹ce rodzaj, kwotê i termin p³atnoci wobec nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe.
Jednoczenie owiadczamy, ¿e w przypadku niewywi¹zania siê z tego zobowi¹zania jestemy wiadomi odpowiedzialnoci
wynikaj¹cej z przepisów ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930).

stempel i podpis zleceniodawcy

potwierdzenie zgodnoci podpisu
ze wzorem podpisu
stempel dzienny

poz. 34

- 340 -

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 20

Za³¹cznik nr 2 do regulaminu
stempel zleceniodawcy
miejscowoæ, data

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

LISTA CZEKÓW Z£O¯ONYCH DO INKASA NR
Prosimy o op³acenie czeków o nastêpuj¹cych danych:
(wystawca, numer czeku, nazwa waluty i kwota, data i miejsce wystawienia)
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
o ³¹cznej wartoci....................................................................................................................
Tytu³ p³atnoci...............................................................................................................................
Równowartoci¹ kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznaæ nasz rachunek bankowy
nr..................................................................................... prowadzony w*....................................
Prosimy obci¹¿yæ nasz rachunek bankowy nr..............................................................................
prowadzony w*.......................................................... z tytu³u kosztów banku zagranicznego lub prowizji NBP.
Owiadczamy, ¿e znany nam jest Regulamin realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz
skupu i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim, stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y nr 35/1999 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 padziernika 1999 r. (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 34)
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy osób
upowa¿nionych do dysponowania rachunkiem

WYPE£NIA ODDZIA£ INDOSANTA
Potwierdzamy przyjêcie czeków oraz zgodnoæ podpisów ze wzorami podpisów

stempel funkcyjny i podpis
sprawdzono
stempel dzienny

*) nazwa oddzia³u okrêgowego NBP
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Za³¹cznik nr 3 do regulaminu
stempel zleceniodawcy
miejscowoæ, data

NARODOWY BANK POLSKI
G³ówny Oddzia³ Walutowo 
Dewizowy w Warszawie

LISTA CZEKÓW Z£O¯ONYCH DO INKASA NR....
Prosimy o op³acenie czeków o nastêpuj¹cych danych:
(wystawca, numer czeku, nazwa waluty i kwota, data i miejsce wystawienia)
1....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................
o ³¹cznej wartoci.........................................................................................................................
Tytu³ p³atnoci...............................................................................................................................
Równowartoci¹ kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznaæ nasz rachunek bankowy
nr............................................................................... prowadzony w*..........................................
Prosimy obci¹¿yæ nasz rachunek bankowy nr..............................................................................
prowadzony w*................................................................ z tytu³u kosztów banku zagranicznego
lub prowizji NBP.
Owiadczamy, ¿e znany nam jest Regulamin realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz
skupu i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim, stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y nr 35/1999 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 padziernika 1999 r. (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 34)
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy osób
upowa¿nionych do dysponowania rachunkiem

sprawdzono
stempel dzienny

*) nazwa oddzia³u okrêgowego NBP

potwierdzenie zgodnoci podpisów ze wzorami podpisów
przez Oddzia³ Okrêgowy NBP w Warszawie
stempel funkcyjny i podpis
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Za³¹cznik nr 4 do regulaminu
stempel zleceniodawcy
miejscowoæ, data
NARODOWY BANK POLSKI
................................................. *

ZLECENIE ZAKUPU / WYP£ATY** WARTOCI DEWIZOWYCH
kwota w gotówce................................................ kwota w czekach........................................................................
Prosimy o sprzeda¿/wyp³atê** wartoci dewizowych (dane dla osoby wyje¿d¿aj¹cej ***):
1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................................
z tytu³u........................................................................................................................................................................
Prosimy obci¹¿yæ nasz rachunek bankowy nr.............................................................................................................
prowadzony w*............................................ z tytu³u p³atnoci, a z tytu³u prowizji NBP nasz rachunek bankowy
nr....................................................................................................................... prowadzony w*....................................
Owiadczamy, ¿e znany nam jest Regulamin realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz
skupu i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim, stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y nr 35/1999 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 padziernika 1999 r. (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 34)
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy osób upowa¿nionych
do dysponowania rachunkiem

Do odbioru upowa¿nia siê..........................................................................................................................................
numer dowodu osobistego..........................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________
WYPE£NIA ODDZIA£
Potwierdzamy realizacjê polecenia przelewu:
w kwocie z³otych.........................................................................................................................................................
z rachunku bankowego nr...........................................................................................................................................

Sprawdzono pod wzglêdem
formalnym i merytorycznym
stempel dzienny

Kontroli dewizowej dokonano
data podpis

stempel funkcyjny i podpis

*) G³ówny Oddzia³ Walutowo  Dewizowy w Warszawie lub nazwa oddzia³u okrêgowego NBP
**) niepotrzebne skreliæ
***) w przypadku wystawienia zawiadczenia na wywóz za granicê
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Za³¹cznik nr 5 do regulaminu

miejscowoæ, data

ZAWIADCZENIE NR
na wywóz/wys³anie* za granicê zagranicznych rodków p³atniczych
zakupionych/wymienionych* w banku lub wyp³aconych z rachunku bankowego
Zawiadcza siê, ¿e Pan(i).............................................................................................................
imiê i nazwisko

zamieszka³y(a) w................................................................................................, posiadaj¹cy(a)
.................................................................................. jest uprawniony(a) do wywozu/wys³ania*
nazwa i nr dowodu to¿samoci

za granicê, na podstawie przepisów dewizowych )zezwolenia dewizowego*.............................
............................................................................................ nastêpuj¹cych rodków p³atniczych:
nr i data

Rodzaj rodków p³atniczych

Waluta

Kwota lub wartoæ nominalna
cyfrowo
s³ownie

W przypadku wywozu/wys³ania* za granicê oznaczonych wy¿ej rodków p³atniczych w imieniu firmy/instytucji* nale¿y podaæ jej
nazwê, siedzibê oraz numer identyfikacyjny.
Nazwa:..........................................................................................................................................
Siedziba:.......................................................................................................................................
REGON.........................................................................................................................................

Pieczêæ banku
miejscowoæ, data

stempel i podpis

Uwaga:
- Zawiadczenie niniejsze uprawnia wymienion¹ w nim osobê, firmê lub instytucjê do wywozu/wys³ania* za granicê oznaczonych wy¿ej rodków p³atniczych,
- Zawiadczenie, je¿eli jest wystawione na wywóz, mo¿e byæ wykorzystane tylko jednorazowo przy najbli¿szym przekroczeniu
granicy.
- Wywo¿one za granicê, na podstawie zawiadczenia, wartoci dewizowe i/lub krajowe rodki p³atnicze nale¿y zg³aszaæ organom wykonuj¹cym graniczn¹ kontrolê dewizow¹ i na ich ¿¹danie przedstawiæ do kontroli; zawiadczenie nale¿y okazywaæ bez
wezwania.
- Zawiadczenie jest wa¿ne 3 miesi¹ce od dnia jego wystawienia.

*) niepotrzebnie skreliæ
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Za³¹cznik nr 6 do regulaminu
miejscowoæ, data

OWIADCZENIE O TYTULE P£ATNOCI

Owiadczamy, ¿e polecenie wyp³aty z zagranicy/czek* otrzymane(y) z polecenia:
.................................................................................................................................
nazwa zleceniodawcy/wystawcy czeku*

opiewaj¹ce(y) na kwotê.........................................................................................
realizowane(y) jest z tytu³u.....................................................................................

stempel i podpis
beneficjenta/podawcy czeku*

potwierdzenie zgodnoci podpisu
ze wzorem podpisu
stempel dzienny

*) niepotrzebne skreliæ
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