
Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
— Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
3 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez
Narodowy Bank Polski kontroli okreÊlonej w przepi-
sach ustawy — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 154,
poz. 1275) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywanie przez rezydentów, dokonujà-
cych obrotu dewizowego z zagranicà, obo-
wiàzku przekazywania NBP danych w zakre-
sie niezb´dnym do sporzàdzania bilansu
p∏atniczego oraz mi´dzynarodowej pozycji
inwestycyjnej;”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) czynnoÊci wykonywane przez uprawnione
banki w zwiàzku z poÊrednictwem w doko-
nywaniu przez rezydentów przekazów pie-
ni´˝nych za granic´ oraz rozliczeƒ w kraju
z nierezydentami, a tak˝e przy dokonywaniu
przez nierezydentów przekazów gotówko-
wych za granic´, wp∏at gotówkowych na ich
w∏asne rachunki bankowe oraz rachunki
bankowe innych nierezydentów.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolerzy b´dàcy pracownikami Centrali
przeprowadzajà kontrol´ w centralach upraw-
nionych banków oraz wobec rezydentów i nie-
rezydentów, którym Prezes NBP, albo z jego
upowa˝nienia dyrektor departamentu w Cen-
trali, udzieli∏ zezwolenia dewizowego.”;

3) w § 5 w ust. 1 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) w oddzia∏ach uprawnionych banków, które
majà siedzib´ na terenie obj´tym w∏aÊciwo-
Êcià miejscowà danego oddzia∏u NBP.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli
okreÊlonej w przepisach ustawy — Prawo dewizowe

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


