ZADANIA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO WYNIKAJĄCE
Z USTAWY PRAWO DEWIZOWE
1. PRZEPISY DEWIZOWE

Regulacje tej części prawa finansowego, jakim jest prawo dewizowe, zawarte są w ustawie
z dnia 27 lipca 2002 r.– Prawo dewizowe, zwanej dalej „ustawą” oraz w przepisach
wykonawczych do ustawy (wykaz przepisów w załączniku nr 1). Inicjatywa ustawodawcza w
materii prawa dewizowego należy do Ministra Finansów, który jest organem właściwym
– w ramach administracji rządowej – do udzielania wiążących interpretacji tego prawa.
Do zadań Prezesa NBP określonych ustawą należy rozstrzyganie w sprawach związanych z:
• udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych,
• prowadzeniem rejestru działalności kantorowej,
• wykonywaniem kontroli obrotu dewizowego.
Ustawa Prawo dewizowe znosi ograniczenia obrotu dewizowego między RP a państwami
Unii Europejskiej (UE), a także wprowadza swobodę tego obrotu z krajami należącymi do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (wykaz krajów UE, EOG i OECD w załączniku nr 2). Kraje
należące do EOG lub OECD traktowane są w prawie dewizowym na równi z krajami
członkowskimi UE.
Ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo dewizowe ( Dz.U. Nr 228 poz. 1506) uchylono punkt 15 w art. 9 ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). Oznacza to, że od
dnia 24 stycznia 2009 r. zawieranie umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych,
powodujących lub mogących powodować dokonywanie w kraju rozliczeń między
rezydentami w walutach obcych, a także dokonywanie w kraju takich rozliczeń nie wymaga
uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego.
Ograniczenia dewizowe
Ustawa wprowadza reglamentację dewizową - tj. uzależnienie możliwości wykonania
pewnych czynności od posiadania odpowiedniego zezwolenia dewizowego.
Przewidziane ustawą ograniczenia w zakresie obrotu dewizowego dotyczą obrotu z tzw.
krajami trzecimi, tj. niebędącymi państwami członkowskimi UE oraz nienależącymi do EOG
i OECD.
Zakres przedmiotowy ograniczeń obejmuje następujące obszary:
• wywóz, wysłanie oraz przekazywanie przez rezydentów środków płatniczych na
podjęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej,
w tym nabywanie
nieruchomości,
• obrót papierami wartościowymi o terminie wykupu krótszym niż rok,
• obrót wierzytelnościami,
• nabywanie udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich,
• otwieranie rachunków.
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Obowiązki nałożone ustawą
Poza ograniczeniami dewizowymi, ustawa wprowadza obowiązki, takie jak:
• zgłaszanie organom celnym lub organom Straży Granicznej - w formie pisemnej –
przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota i platyny dewizowej – bez względu
na ilość, a także krajowych i zagranicznych środków płatniczych, jeśli ich wartość
przekracza łącznie równowartość 10.000 EUR; obowiązek ten nie dotyczy rezydentów
i nierezydentów przekraczających granicę państwową z państwami obszaru Schengen,
• okazanie organom celnym lub organom Straży Granicznej - na ich żądanie –
przywożonych lub wywożonych wartości dewizowych oraz krajowych środków
płatniczych,
• dokonywanie przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju, związanych
z obrotem dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli kwota
przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15. 000 EUR,
• udzielanie – na żądanie uprawnionego banku – informacji o dokonywanym za jego
pośrednictwem obrocie dewizowym, w szczególności dotyczących przeznaczenia
środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu,
• przekazywanie do NBP przez osoby fizyczne i przedsiębiorców dokonujących obrotu
dewizowego oraz wykonujących działalność kantorową, danych w zakresie
niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej,
• przechowywanie przez ww. uczestników dokonujących obrotu dewizowego
dokumentów związanych z tym obrotem przez okres 5-ciu lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym został dokonany obrót dewizowy lub wykonywana była
działalność kantorowa.
2. ZEZWOLENIA DEWIZOWE

Wprowadzone ustawą ograniczenia i obowiązki mogą być znoszone w drodze udzielania
zezwoleń dewizowych: ogólnych lub indywidualnych.
Ogólne zezwolenia dewizowe udzielane są przez ministra właściwego ds. finansów
publicznych w drodze rozporządzenia; indywidualnych zezwoleń dewizowych udziela Prezes
NBP.
Ogólne zezwolenia dewizowe
Ogólne zezwolenia dewizowe zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20
kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych i dotyczą w szczególności
ułatwień w obrocie dewizowym z krajami BIT (Bilateral Investment Treaties) tj. z krajami,
z którymi Rzeczypospolitą Polską wiążą umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie
inwestycji, a które nie należą
do UE, ani do EOG, czy też do OECD. Na równi z krajami BIT traktuje się kraje trzecie,
z którymi Wspólnoty Europejskie i ich Państwa Członkowskie zawarły wiążące RP umowy
o partnerstwie i współpracy, umowy o stowarzyszeniu lub inne podobne umowy, zawierające
postanowienie zobowiązujące do zapewnienia swobody przepływu kapitału w zakresie
związanym z dokonywaniem inwestycji bezpośrednich, likwidacją tych inwestycji oraz
transferem uzyskanych z nich przychodów.
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Indywidualne zezwolenia dewizowe
Indywidualne zezwolenia dewizowe umożliwiają odstąpienie od ograniczeń i obowiązków
określonych w ustawie, w zakresie których nie zostało udzielone ogólne zezwolenie
dewizowe.
Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez
Prezesa NBP w drodze decyzji administracyjnych, do których stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Przyjmowanie
dewizowych

wniosków

w

sprawach

dotyczących

indywidualnych

zezwoleń

1. Wnioski w sprawach dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych można składać
bezpośrednio bądź przesyłać na adres: Narodowy Bank Polski Departament Operacji
Krajowych ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa.
2. Wniosek w formie podania powinien zawierać wskazanie strony, od której pochodzi, jej
adres, żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz określać wnioskowany termin ważności
zezwolenia.
3. Jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca, wniosek powinien być podpisany pod imienną
pieczątką funkcyjną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu
przedsiębiorcy, a w przypadku, gdy wniosek jest składany za pośrednictwem pełnomocnika
lub prokurenta, powinno zostać udokumentowane jego uprawnienie do składania oświadczeń
w imieniu przedsiębiorcy.
4. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna – nie prowadząca działalności gospodarczej,
a wniosek jest składany za pośrednictwem pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo powinno
zostać dołączone do wniosku.
5. W przypadku przedsiębiorców, do wniosku należy dołączyć kopię wypisu z Krajowego
Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Wniosek powinien zawierać numer REGON - w przypadku przedsiębiorców albo numer
PESEL - w przypadku osób fizycznych.
7. Załącznikami do wniosku mogą być również dokumenty uzasadniające żądanie strony.
8. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):
a) za wydanie indywidualnego zezwolenia dewizowego, w wysokości 113 zł,
b) za zmianę zezwolenia, jeśli dotyczy ona przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia
zakresu działalności, w wysokości 56,50 zł,
c) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
w wysokości 17 zł.
9. Opłatę skarbową uiszcza się na rzecz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, na rachunek w Banku Handlowym w
Warszawie S.A. nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.
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Dodatkowe informacje dotyczące indywidualnych zezwoleń dewizowych można uzyskać
w NBP pod nr telefonu: 22 653-15-29, 22 653-20-02 lub 22 653-10-80.
3. DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA

Zgodnie z przepisami ustawy, działalność kantorowa jest działalnością regulowaną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru.
Organem prowadzącym rejestr jest Prezes NBP.
Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna posiadająca zaświadczenie
potwierdzające jej niekaralność za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka
niemająca osobowości prawnej, w której każdy odpowiednio członek władz (w przypadku
spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: członek zarządu, członek rady
nadzorczej bądź komisji rewizyjnej) lub wspólnik posiada takie zaświadczenie.
Wymóg niekaralności, o którym mowa wyżej dotyczy również osoby wykonującej
bezpośrednio czynności kantorowe. Ponadto osoby te muszą posiadać udokumentowane
fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności tj. ukończony kurs obejmujący
zagadnienia dotyczące działalności kantorowej lub pracę w banku, co najmniej 1 rok na
stanowisku w zakresie obsługi transakcji walutowych.
Przedsiębiorca może zawiesić działalność kantorową na okres nie dłuższy niż 2 lata.
O podjęciu działalności kantorowej, zaprzestaniu jej wykonywania, zawieszeniu czy
wznowieniu obowiązany jest powiadomić Prezesa NBP. W przypadku niewznowienia
wykonywania działalności po upływie ww. okresu, organ z urzędu, w drodze decyzji,
wykreśla z rejestru wpis przedsiębiorcy lub wpisy dotyczące poszczególnych kantorów.
Niezbędne wyposażenie lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej
oraz sposób prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości
dewizowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. (Dz.U. Nr
219, poz. 2220).
Prowadzenie działalności kantorowej w sposób niezgodny z warunkami określonymi
w ww. przepisach jest niedopuszczalne. W szczególności nie jest dopuszczalne prowadzenie
kupna i sprzedaży walut obcych w sposób inny niż przez ciągłe oferowanie wartości
dewizowych, w lokalu przeznaczonym do wykonywania działalności kantorowej,
spełniającym odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne, w godzinach jego otwarcia.
Przedsiębiorca prowadzący działalność kantorową, w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr
46, poz. 276 z późn. zm.) jest instytucją obowiązaną, której zadania określa ww. ustawa.
Jednym z obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność kantorową jest zapewnienie
udziału pracowników w programach szkoleniowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej. Dodatkowo zaleca się odbycie
szkolenia uzupełniającego np. e-learning udostępnionego nieodpłatnie przez Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej www.giif.wortalszkoleniowy.pl
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Liczba funkcjonujących kantorów w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Rejestr działalności kantorowej
Wpis do rejestru dokonywany jest w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku
lub w terminie 7 dni od dnia wpływu uzupełnionego wniosku lub oświadczenia.
Wpisem do rejestru jest również wykreślenie z rejestru albo zmiana danych wpisanych do
rejestru.
Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy i potwierdza
się ten wpis wydaniem zaświadczenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
22 653-20-02, 22 653-20-65 lub 22 653-10-80.

22 653-16-45, 22 653-23-21,

Przyjmowanie wniosków w sprawach dotyczących wpisów do rejestru działalności
kantorowej
1. Wnioski o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej przyjmują oddziały
okręgowe NBP, właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Lista
oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej www.nbp.pl. Wnioski można
składać bezpośrednio bądź przesyłać na adres oddziału.
2. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18
sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności
kantorowej.
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Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej NBP
www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/regulacje_prawne/prawo_dewizowe.html
3. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie ( vide art. 17 ust. 2-3
ustawy Prawo dewizowe).
Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej NBP
www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/regulacje_prawne/prawo_dewizowe.html
4. Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika lub prokurenta, powinno
zostać
udokumentowane jego uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu
przedsiębiorcy.
5. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej :
a) za wpis do rejestru działalności regulowanej, w wysokości 1087 zł,
b) za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia
zakresu działalności, w wysokości 543,50 zł,
c) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
w wysokości 17 zł.
6. Opłatę skarbową, o której mowa:
• w pkt. 5 lit. A i b – uiszcza się na rzecz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, na rachunek w Banku Handlowym
w Warszawie S.A. nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,
• w pkt. 5 lit. c - uiszcza się na rzecz organu podatkowego właściwego ze względu na
miejsce złożenia dokumentu.
4. KONTROLA OBROTU DEWIZOWEGO

Zakres i przedmiot wykonywania przez Prezesa NBP kontroli obrotu dewizowego reguluje
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Podmioty podlegające kontroli NBP
przedsiębiorcy wykonujący działalność
kantorową
wykonanie obowiązków
określonych ustawą o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu

spełnienie warunków
prowadzenia działalności
kantorowej

rezydenci dokonujący obrotu
dewizowego

wykonywanie obowiązków
sprawozdawczych wobec
NBP

realizacja indywidualnych
zezwoleń dewizowych

W razie powstania w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa
przeciwko
obrotowi
dewizowemu,
Prezes
NBP,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, powiadamia o tym właściwy urząd skarbowy. Natomiast
o niedopełnieniu obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu zawiadamiana jest prokuratura.
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Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli przedsiębiorcy prowadzącego
działalność kantorową:
• rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności
kantorowej,
• złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia ( vide art. 17 ust. 2-3 ustawy Prawo
dewizowe) niezgodnego ze stanem faktycznym,
• nie usunięcia przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie naruszeń warunków
wymaganych do wykonywania działalności kantorowej
Prezes NBP wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę tej działalności
i wykreśla go z rejestru. Ponowny wpis przedsiębiorca może uzyskać po upływie 3 lat od daty
wykreślenia.
Do przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu
stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
( Dz.U. z 2007, Nr 111, poz. 765 z późn.zm.)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 653-20-60, 22 653-27-54,
22 653-26-21, 22 653-20-65, lub 22-653-10-80.
Opracowano w DOK – Wydział Kontroli Dewizowej
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Załącznik nr 1
PRZEPISY DEWIZOWE
• Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń
dewizowych (Dz.U. Nr 69, poz. 597)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania
potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych
środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości
lub środków (Dz.U. Nr 126, poz. 875)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu
przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji
i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz.U. Nr 219, poz. 2220)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku
o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1934)
• Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M.P. Nr 19, poz. 203)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania
Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. Nr 184, poz. 1437).
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Załącznik nr 2
Kraje należące do:
Lp UE
1
Austria
2
Belgia
3
Bułgaria
4
Czechy
5
Cypr
6
Dania
7
Estonia
8
Finlandia
9
Francja
10 Grecja
11 Hiszpania
12 Holandia
13 Irlandia
14 Litwa
15 Luksemburg
16 Łotwa
17 Malta
18 Niemcy
19 Polska
20 Portugalia
21 Rumunia
22 Słowacja
23 Słowenia
24 Szwecja
25 Węgry
26 Wielka Brytania
27 Włochy
28
29
30
31
32
33
34

EOG
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

OECD
Australia
Austria
Belgia
Chile
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Izrael
Japonia
Kanada
Korea Płd.
Luksemburg
Meksyk
Niemcy
Nowa Zelandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Słowacja
Słowenia
Stany Zjednoczone
Szwecja
Szwajcaria
Turcja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
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