
                     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 lutego 2021 r. 

Poz. 271 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
1)

 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym 

dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym 

prowadzonym przez tych dostawców 

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów roz-

liczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachun-

kom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców (Dz. U. poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 2: 

a) w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w lit. a–c, dokonanego przez tłumacza przysięgłego 

lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b) uchyla się pkt 3; 

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a. 1. W przypadku, o którym mowa w: 

1) art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwa-

rantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), zwanej dalej „ustawą 

BFG”, podmiot przejmujący może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym dostawcy w przymusowej 

restrukturyzacji, 

2) art. 174 ust. 4 oraz art. 188 ust. 2 ustawy BFG, dostawca w przymusowej restrukturyzacji może posługiwać się 

każdym numerem rozliczeniowym tego dostawcy 

– po dokonaniu zgłoszenia przejęcia numeru rozliczeniowego lub wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego, 

zgodnie z § 7 ust. 4, i jego zaakceptowaniu przez NBP. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy BFG, instytucja pomostowa utworzona na 

podstawie art. 181 ust. 1 tej ustawy może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym dostawcy w przymusowej 

restrukturyzacji, po uzgodnieniu z NBP warunków i sposobu posługiwania się tym numerem.”; 

                                                           
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej ‒ instytucje finansowe, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 
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3) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w § 7a, unikatowe identyfikatory rachunków płatniczych prowadzonych 

dotychczas przez dostawcę w przymusowej restrukturyzacji mogą zostać utrzymane odpowiednio przez podmiot 

przejmujący lub instytucję pomostową, po zaakceptowaniu tego przez NBP.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 




