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UCHWA£A NR 52/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê 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. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz.
1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65,
poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.
959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz.
1808) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale nr 43/2003 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 paŸdziernika 2003 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 19, poz. 32 i Nr 23,
poz. 40 oraz z 2004 r. Nr 3, poz. 5) w regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
„6a) dzieñ dokonania rozliczenia – dzieñ, w którym
NBP obci¹¿a rachunek bankowy Posiadacza rachunku z tytu³u kosztów banku zagranicznego,
niezw³ocznie po otrzymaniu informacji od banku
zagranicznego, zawieraj¹cej dane pozwalaj¹ce na
dokonanie rozliczenia,”,
b) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) Bankowoœæ Elektroniczna – oprogramowanie
umo¿liwiaj¹ce Posiadaczowi rachunku sk³adanie
poleceñ przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej, sk³adaj¹ce siê z systemu centralnego oraz modu³ów
VideoTEL, CL@nd, VideoTEL BIS,”;
2) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Dyspozycja sk³adana przez zleceniodawcê dokonywana w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego
w z³otych realizowana jest:
1) na podstawie zawartego w treœci dyspozycji upowa¿nienia dla GOWD do obci¹¿enia rachunku bankowego
z tytu³u:
a) p³atnoœci – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych kwoty dyspozycji przeliczonej wed³ug kursu sprzeda¿y walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu z³o¿enia dyspozycji,
chyba ¿e umowa stanowi inaczej, oraz
b) prowizji NBP i ewentualnych kosztów realizacji polecenia wyp³aty – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy
kwot¹ prowizji NBP w dniu z³o¿enia dyspozycji, chyba ¿e umowa stanowi inaczej. Koszty realizacji polecenia wyp³aty GOWD rozlicza z zachowaniem § 10,
lub
2) na podstawie do³¹czonego do dyspozycji w formie papierowej polecenia przelewu wystawionego z tytu³u
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p³atnoœci na kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych kwoty dyspozycji, przeliczonej wed³ug kursu
sprzeda¿y walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu z³o¿enia dyspozycji, chyba ¿e umowa stanowi inaczej, oraz
zawartego w treœci dyspozycji upowa¿nienia dla
GOWD do obci¹¿enia rachunku bankowego z tytu³u
prowizji NBP i ewentualnych kosztów realizacji polecenia wyp³aty. Polecenie przelewu mo¿e byæ równie¿ dostarczone z wykorzystaniem Bankowoœci Elektronicznej.
Oddzia³ przyjmuj¹cy dyspozycjê obci¹¿a rachunek
bankowy z tytu³u p³atnoœci w dniu z³o¿enia dyspozycji.
GOWD obci¹¿a rachunek bankowy kwot¹ prowizji
NBP w dniu z³o¿enia dyspozycji, chyba ¿e umowa stanowi inaczej. Koszty realizacji polecenia wyp³aty
GOWD rozlicza z zachowaniem § 10.
2. Dyspozycja sk³adana przez zleceniodawcê dokonywana w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego w walucie
obcej realizowana jest na podstawie zawartego przez zleceniodawcê w treœci dyspozycji upowa¿nienia dla GOWD do
obci¹¿enia rachunku bankowego z tytu³u:
1) p³atnoœci – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy kwot¹ waluty obcej w dniu z³o¿enia dyspozycji, oraz
2) prowizji NBP i ewentualnych kosztów realizacji polecenia
wyp³aty – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy kwot¹ prowizji NBP w dniu z³o¿enia dyspozycji, chyba ¿e umowa
stanowi inaczej. Koszty realizacji polecenia wyp³aty
GOWD rozlicza z zachowaniem § 10.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Je¿eli koszty realizacji polecenia wyp³aty ponosi
zleceniodawca, GOWD dokonuje rozliczenia kosztów na
podstawie zawartego w treœci dyspozycji upowa¿nienia
do obci¹¿enia rachunku bankowego. W przypadku rozliczenia dokonywanego w ciê¿ar rachunku bankowego
prowadzonego w:
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umieszcza na liœcie inkasowej upowa¿nienie dla
GOWD do dokonania obci¹¿enia z tytu³u prowizji NBP
i kosztów banku zagranicznego, oddzia³u banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddzia³u instytucji
kredytowej.”;
6) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. W przypadku otrzymania obci¹¿enia na rachunku
nostro NBP z tytu³u kosztów banku zagranicznego, oddzia³u banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddzia³u instytucji kredytowej za op³acony czek, na podstawie upowa¿nienia, o którym mowa w § 16, obci¹¿a siê
rachunek bankowy remitenta prowadzony w:
1) z³otych – kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych
kwoty kosztów przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y
walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania rozliczenia,
2) walucie obcej – kwot¹ kosztów w dniu dokonania rozliczenia.”;
7) w § 22 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. GOWD dokonuje sprzeda¿y czeków w dniu otrzymania zlecenia, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do regulaminu.
Zlecenie sk³adane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego
w z³otych realizowane jest:
1) na podstawie zawartego w treœci zlecenia upowa¿nienia dla GOWD do obci¹¿enia rachunku bankowego
z tytu³u:
a) p³atnoœci – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych kwoty zlecenia przeliczonej wed³ug kursu sprzeda¿y walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu z³o¿enia zlecenia,
chyba ¿e umowa stanowi inaczej, oraz

1) z³otych – kwotê kosztów przelicza siê wed³ug kursu
sprzeda¿y walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania rozliczenia,

b) prowizji NBP – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy
kwot¹ prowizji NBP w dniu z³o¿enia zlecenia, chyba
¿e umowa stanowi inaczej,

2) walucie obcej – rachunek bankowy obci¹¿a siê kwot¹
kosztów w dniu dokonania rozliczenia.”;

lub

4) po § 11 dodaje siê § 11a w brzmieniu:
„§ 11 a. Je¿eli polecenie wyp³aty wykonywane jest w innej
formie ni¿ telekomunikacyjna, to odpowiedzialnoœæ NBP
jest ograniczona do zachowania nale¿ytej starannoœci
w wyborze podmiotu, za którego poœrednictwem wykona
p³atnoœæ.”;
5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Podawca czeku wype³nia i sk³ada listê inkasow¹:
1) w trzech egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik nr 2 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zap³aty w oddzia³ach. Jednoczeœnie
umieszcza na liœcie inkasowej upowa¿nienie dla
GOWD do dokonania obci¹¿enia z tytu³u prowizji NBP
i kosztów banku zagranicznego, oddzia³u banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddzia³u instytucji
kredytowej,
2) w dwóch egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zap³aty w GOWD. Jednoczeœnie

2) na podstawie do³¹czonego do zlecenia w formie papierowej polecenia przelewu wystawionego z tytu³u p³atnoœci na kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych
kwoty zlecenia, przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y
walut obcych obowi¹zuj¹cego w dniu z³o¿enia zlecenia, chyba ¿e umowa stanowi inaczej oraz zawartego
w treœci zlecenia upowa¿nienia dla GOWD do obci¹¿enia rachunku bankowego z tytu³u prowizji NBP. Polecenie przelewu mo¿e byæ równie¿ dostarczone z wykorzystaniem Bankowoœci Elektronicznej.
Oddzia³ przyjmuj¹cy zlecenie obci¹¿a rachunek bankowy z tytu³u p³atnoœci w dniu z³o¿enia zlecenia. GOWD
obci¹¿a rachunek bankowy kwot¹ prowizji NBP w dniu
z³o¿enia zlecenia, chyba ¿e umowa stanowi inaczej.
2. Zlecenie sk³adane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego
w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego
w treœci zlecenia upowa¿nienia dla GOWD do obci¹¿enia
rachunku bankowego z tytu³u:
1) p³atnoœci – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy kwot¹
waluty obcej w dniu z³o¿enia zlecenia, oraz

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 18

2) prowizji NBP – GOWD obci¹¿a rachunek bankowy
kwot¹ prowizji NBP w dniu z³o¿enia zlecenia, chyba ¿e
umowa stanowi inaczej.”;
8) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprzeda¿y lub wyp³aty walut obcych na cele i w wysokoœci okreœlonej odrêbnymi przepisami dokonuje siê
na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 22 ust. 1,
z tym ¿e:
1) zlecenie sk³adane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego
w z³otych realizowane jest:
a) na podstawie zawartego w treœci zlecenia upowa¿nienia dla GOWD lub oddzia³u do obci¹¿enia
rachunku bankowego na kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych sprzedanych walut obcych przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y walut obcych. Do
przeliczeñ stosuje siê kurs walut obcych obowi¹zuj¹cy w dniu dokonania rozliczenia,
lub
b) na podstawie do³¹czonego do zlecenia w formie papierowej polecenia przelewu wystawionego na kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych sprzedanych
walut obcych przeliczon¹ wed³ug kursu sprzeda¿y
walut obcych. Do przeliczeñ stosuje siê kurs walut
obcych obowi¹zuj¹cy w dniu dokonania rozliczenia.
Polecenie przelewu mo¿e byæ równie¿ dostarczone
z wykorzystaniem Bankowoœci Elektronicznej;
2) zlecenie sk³adane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciê¿ar rachunku bankowego prowadzonego
w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego w treœci zlecenia upowa¿nienia dla GOWD lub oddzia³u do obci¹¿enia rachunku bankowego na kwotê
wyp³acanych walut obcych. Rachunek bankowy obci¹¿a siê w dniu dokonania rozliczenia.”;
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9) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Skup walut obcych z tytu³u rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿bowej i innych tytu³ów dokonywany jest na
podstawie zlecenia, o którym mowa w § 27 ust. 1.
Rachunek bankowy prowadzony w:
1) z³otych – uznaje siê kwot¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ
w z³otych kwoty skupionych walut obcych przeliczonych wed³ug kursu kupna walut obcych, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku
przedstawienia do skupu monet walut obcych dokonuje siê obci¹¿enia rachunku bankowego równowartoœci¹ kwoty prowizji NBP na podstawie upowa¿nienia
zawartego w treœci zlecenia;
2) walucie obcej – uznaje siê kwot¹ skupionych walut obcych. W przypadku przedstawienia do skupu monet
walut obcych dokonuje siê obci¹¿enia rachunku bankowego kwot¹ prowizji NBP na podstawie upowa¿nienia zawartego w treœci zlecenia.”;
10) za³¹czniki nr 1-5 do regulaminu otrzymuj¹ brzmienie
ustalone w za³¹cznikach nr 1-5 do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 15 grudnia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:
L. Balcerowicz

poz. 33
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 52/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r.
(poz. 33)
Za³¹cznik nr 1 do regulaminu
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 52/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r.
(poz. 33)

VWHPSHO]OHFHQLRGDZF\
PLHMVFRZRĞüGDWD

Za³¹cznik nr 2 do regulaminu
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]W\WXáXSURZL]ML1%3LNRV]WyZEDQNX]DJUDQLF]QHJRRGG]LDáXEDQNX]DJUDQLF]QHJRLQVW\WXFML
NUHG\WRZHMOXERGG]LDáXLQVW\WXFMLNUHG\WRZHM
2ĞZLDGF]DP\ ĪH ]QDQ\ MHVW QDP 5HJXODPLQ UHDOL]DFML SROHFHĔ Z\SáDW\ L RSHUDFML F]HNRZ\FK Z REURFLH
]DJUDQLF]Q\P RUD] VNXSX L VSU]HGDĪ\ ZDOXW REF\FK GOD SRVLDGDF]\ UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK Z 1DURGRZ\P
%DQNX3ROVNLPVWDQRZLąF\]DáąF]QLNGRXFKZDá\QU=DU]ąGX1DURGRZHJR%DQNX3ROVNLHJR]GQLD
SDĨG]LHUQLNDU ']8U]1%31USR]]SyĨQ]P RUD]SU]\MPXMHP\ZDUXQNLZQLP]DZDUWH

VWHPSHOLSRGSLV\RVyE
XSRZDĪQLRQ\FKGRG\VSRQRZDQLDUDFKXQNLHP


:<3(à1,$2''=,$à,1'26$17$
3RWZLHUG]DP\SU]\MĊFLHF]HNyZRUD]]JRGQRĞüSRGSLVyZ]HZ]RUDPLSRGSLVyZ
VSUDZG]RQR
VWHPSHOG]LHQQ\ 

VWHPSHOIXQNF\MQ\LSRGSLV

:<3(à1,$*2:'
3URZL]MĊZNZRFLH3/1««««««««««SREUDQRZGQLX«««««««

QD]ZDRGG]LDáXRNUĊJRZHJR1%3

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 18

- 175 -

poz. 33

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 52/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r.
(poz. 33)

VWHPSHO]OHFHQLRGDZF\
PLHMVFRZRĞüGDWD

Za³¹cznik nr 3 do regulaminu

5(*21

1$52'2:<%$1.32/6.,
*áyZQ\2GG]LDá:DOXWRZR
'HZL]RZ\Z:DUV]DZLH
/,67$&=(.Ï:=à2ĩ21<&+'2,1.$6$15
3URVLP\RRSáDFHQLHF]HNyZRQDVWĊSXMąF\FKGDQ\FK
Z\VWDZFDQXPHUF]HNXV\PEROZDOXW\REFHMLNZRWDGDWDLPLHMVFHZ\VWDZLHQLD



RáąF]QHMZDUWRĞFL
7\WXáSáDWQRĞFL
5yZQRZDUWRĞFLąNZRW\]UHDOL]RZDQ\FKF]HNyZSURVLP\X]QDüQDV]UDFKXQHNEDQNRZ\
QUSURZDG]RQ\Z 
8SRZDĪQLDP\*2:'GRREFLąĪHQLDQDV]HJRUDFKXQNXEDQNRZHJRSURZDG]RQHJR
Z QU
]W\WXáXSURZL]ML1%3LNRV]WyZEDQNX]DJUDQLF]QHJRRGG]LDáXEDQNX]DJUDQLF]QHJRLQVW\WXFML
NUHG\WRZHMOXERGG]LDáXLQVW\WXFMLNUHG\WRZHM
2ĞZLDGF]DP\ĪH]QDQ\MHVWQDP5HJXODPLQUHDOL]DFMLSROHFHĔZ\SáDW\LRSHUDFMLF]HNRZ\FKZREURFLH
]DJUDQLF]Q\P RUD] VNXSX L VSU]HGDĪ\ ZDOXW REF\FK GOD SRVLDGDF]\ UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK
Z 1DURGRZ\P %DQNX 3ROVNLP VWDQRZLąF\ ]DáąF]QLN GR XFKZDá\ QU  =DU]ąGX 1DURGRZHJR
%DQNX 3ROVNLHJR ] GQLD  SDĨG]LHUQLND  U ']8U] 1%3 1U  SR] ] SyĨQ ]P  RUD]
SU]\MPXMHP\ZDUXQNLZQLP]DZDUWH
VWHPSHOLSRGSLV\RVyEXSRZDĪQLRQ\FKSRWZLHUG]HQLH]JRGQRĞFLSRGSLVyZ]HZ]RUDPL
GRG\VSRQRZDQLDUDFKXQNLHP
SRGSLVyZSU]H]2GG]LDá2NUĊJRZ\1%3Z:DUV]DZLH

VWHPSHOIXQNF\MQ\LSRGSLV

:<3(à1,$*2:'

3URZL]MĊZNZRFLH3/1SREUDQRZGQLX

VWHPSHOG]LHQQ\

VWHPSHOIXQNF\MQ\LSRGSLV

*áyZQ\2GG]LDá:DOXWRZR'HZL]RZ\Z:DUV]DZLHOXEQD]ZDRGG]LDáXRNUĊJRZHJR1%3
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Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr 52/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r.
(poz. 33)
Za³¹cznik nr 4 do regulaminu

5(*21

1$52'2:<%$1.32/6.,

=/(&(1,(635=('$ĩ<:<3à$7< =$*5$1,&=1<&+ĝ52'.Ï:3à$71,&=<&+
.:27$:*27Ï:&(««««««
.:27$:&=(.$&+

3URVLP\RVSU]HGDĪZ\SáDWĊ
GDQHRVRE\Z\MHĪGĪDMąFHM

]DJUDQLF]Q\FKĞURGNyZSáDWQLF]\FKGOD




7\WXáSáDWQRĞFL

3URVLP\REFLąĪ\üQDV]UDFKXQHNEDQNRZ\SURZDG]RQ\Z 
QU]W\WXáXSáDWQRĞFL
8SRZDĪQLDP\*2:'2GG]LDá2NUĊJRZ\Z «««««««««««««««««««
GRREFLąĪHQLDQDV]HJRUDFKXQNXEDQNRZHJRSURZDG]RQHJRZ «««««««««««
D ]W\WXáXSáDWQRĞFL QU«
E ]W\WXáXSURZL]ML1%3QU«««««««««««««««««««««««««
2ĞZLDGF]DP\ ĪH ]QDQ\ MHVW QDP 5HJXODPLQ UHDOL]DFML SROHFHĔ Z\SáDW\ L RSHUDFML F]HNRZ\FK Z REURFLH
]DJUDQLF]Q\P RUD] VNXSX L VSU]HGDĪ\ ZDOXW REF\FK GOD SRVLDGDF]\ UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK  Z 1DURGRZ\P
%DQNX3ROVNLPVWDQRZLąF\]DáąF]QLNGRXFKZDá\QU=DU]ąGX1DURGRZHJR%DQNX3ROVNLHJR]GQLD
SDĨG]LHUQLNDU ']8U]1%31USR]]SyĨQ]P RUD]SU]\MPXMHP\ZDUXQNLZQLP]DZDUWH

VWHPSHOLSRGSLV\RVyEXSRZDĪQLRQ\FK
GRG\VSRQRZDQLDUDFKXQNLHP

'RRGELRUXXSRZDĪQLDVLĊ
QXPHUGRZRGXRVRELVWHJR

 *áyZQ\2GG]LDá:DOXWRZR±'HZL]RZ\Z:DUV]DZLHOXEQD]ZDRGG]LDáXRNUĊJRZHJR1%3


 QLHSRWU]HEQHVNUHĞOLü
ZSU]\SDGNXZ\VWDZLHQLD]DĞZLDGF]HQLDQDZ\Zy]]DJUDQLFĊ
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:<3(à1,$2''=,$à
3RWZLHUG]DP\SU]\MĊFLHSROHFHQLDSU]HOHZXSU]HND]DQHJRZIRUPLHSDSLHURZHM
VWDQRZLąFHJRUyZQRZDUWRĞüZ]áRW\FKNZRW\]OHFHQLD
]UDFKXQNXQU
NZRWD]áRW\FK

6SUDZG]RQRSRGZ]JOĊGHP
IRUPDOQ\PLPHU\WRU\F]Q\P

stempel dzienny

stempel funkcyjny i podpis

:<3(à1,$*2:'
3RWZLHUG]DP\ZSá\ZĞURGNyZSU]HND]DQ\FK]Z\NRU]\VWDQLHP%DQNRZRĞFL
(OHNWURQLF]QHMZNZRFLHVWDQRZLąFHMUyZQRZDUWRĞüZ]áRW\FKNZRW\G\VSR]\FML
]UDFKXQNXQXPHU
ZNZRFLH]áRW\FK
3URZL]MĊZNZRFLH3/1««««««««««««SREUDQRZGQLX«««««««

stempel dzienny

stempel funkcyjny i podpis
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Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr 52/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r.
(poz. 33)
Za³¹cznik nr 5 do regulaminu

5(*21

1$52'2:<%$1.32/6.,


=/(&(1,(6.838:3à$7<
3à$71,&=<&+

=$*5$1,&=1<&+ĝ52'.Ï:

3URVLP\RGRNRQDQLHVNXSXZSáDW\ ]DJUDQLF]Q\FKĞURGNyZSáDWQLF]\FK
.:27$:*27Ï:&(±

EDQNQRW\
ELORQ
.:27$:&=(.$&+

7\WXáSáDWQRĞFL

3URVLP\X]QDü]W\WXáXSáDWQRĞFLQDV]UDFKXQHNEDQNRZ\SURZDG]RQ\Z 
QU
8SRZDĪQLDP\*2:'2GG]LDá2NUĊJRZ\Z «««GRREFLąĪHQLDQDV]HJRUDFKXQNX
EDQNRZHJRSURZDG]RQHJRZ 
QU]W\WXáXSURZL]ML1%3
2ĞZLDGF]DP\ĪH]QDQ\MHVWQDP5HJXODPLQUHDOL]DFMLSROHFHĔZ\SáDW\LRSHUDFMLF]HNRZ\FKZREURFLH
]DJUDQLF]Q\PRUD]VNXSXLVSU]HGDĪ\ZDOXWREF\FKGODSRVLDGDF]\UDFKXQNyZEDQNRZ\FKZ1DURGRZ\P
%DQNX 3ROVNLP VWDQRZLąF\ ]DáąF]QLN GR XFKZDá\ QU  =DU]ąGX 1DURGRZHJR %DQNX 3ROVNLHJR
]GQLDSDĨG]LHUQLNDU ']8U]1%31USR]]SyĨQ]P RUD]SU]\MPXMHP\ZDUXQNLZQLP
]DZDUWH


GDWDSRGSLV]OHFHQLRGDZF\

 *áyZQ\2GG]LDá:DOXWRZR±'HZL]RZ\Z:DUV]DZLHOXEQD]ZDRGG]LDáXRNUĊJRZHJR1%3
 QLHSRWU]HEQHVNUHĞOLü
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34
UCHWA£A NR 13/2004
Rady Polityki Pieniê¿nej
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2005

§ 1. Rada Polityki Pieniê¿nej zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r.
Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz.
594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209 poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê¿nej:
L. Balcerowicz
Cz³onkowie Rady Polityki Pieniê¿nej:
J. Czekaj, D. Filar, M. Noga, S. Owsiak,
M. Pietrewicz, A. S³awiñski, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

35
UCHWA£A NR 1/OR/2004
Rady Polityki Pieniê¿nej
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie wyboru bieg³ego rewidenta badaj¹cego roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego
za rok obrotowy 2004
Na podstawie art. 16 ust. 3 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr
140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53,
poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800,
z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035
i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121,
poz. 1262) uchwala siê, co nastêpuje:

kod pocztowy 00-113, wpisanej w Krajowym Rejestrze S¹dowym pod numerem 0000006468, legitymuj¹cej siê wpisem pod numerem ewidencyjnym 130 na liœcie podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych, dokonanym w dniu 16 lutego 1995 r. uchwa³¹ nr 95/51/95 Krajowej Rady Bieg³ych Rewidentów.

§ 1. Rada Polityki Pieniê¿nej powierza badanie rocznego
sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego
za rok obrotowy 2004 firmie „ERNST & YOUNG AUDIT” sp.
z o. o., z siedzib¹ w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53,

Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê¿nej:

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

L. Balcerowicz
Cz³onkowie Rady Polityki Pieniê¿nej:
J. Czekaj, D. Filar, M. Noga, S. Owsiak,
M. Pietrewicz, A. S³awiñski, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

poz. 33
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