
Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach
p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów warto-
Êciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Powiadomieƒ, o których mowa w art. 13 ust. 1
i 2, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏at-
noÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊcio-
wych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, do-
konuje si´, z zastrze˝eniem § 3, przez przekazanie infor-
macji telefaksem:

1) w przypadku powiadamiania Narodowego Banku
Polskiego, na numer podany w drodze obwieszcze-
nia publikowanego w Dzienniku Urz´dowym Naro-
dowego Banku Polskiego;

2) w przypadku powiadamiania Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d, na numer podany Narodo-
wemu Bankowi Polskiemu przez Komisj´ Papie-
rów WartoÊciowych i Gie∏d;

3) w przypadku powiadamiania podmiotu prowadzà-
cego system, na numer podany w drodze og∏osze-
nia.

§ 2. Przekazanie powiadomienia, o którym mowa
w § 1, wymaga uzyskania potwierdzenia jego nadania
i odbioru oraz treÊci przekazanych informacji.

§ 3. 1. Powiadomienie mo˝e nastàpiç w inny, 
ni˝ okreÊlony w § 1, sposób, je˝eli zosta∏ uzgodniony
mi´dzy nadawcà a odbiorcà powiadomienia oraz
umo˝liwia jednoznacznà identyfikacj´ nadawcy, od-
biorcy i podmiotu, którego dotyczy powiadomienie,
dat´, godzin´ i minut´ przekazania i odbioru powiado-
mienia, a tak˝e weryfikacj´ treÊci przekazywanych in-
formacji. 

2. System powiadamiania, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e przewidywaç wykorzystywanie urzà-
dzeƒ ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej oraz
przewidywaç potwierdzanie przez upowa˝nione osoby
faktu otrzymania przekazywanych informacji.

§ 4. Do powiadomieƒ, dokonywanych na podsta-
wie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci
i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, przepisy
rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2003 r. 

w sprawie okreÊlenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d oraz podmiotów prowadzàcych system p∏atnoÊci

lub system rozrachunku papierów wartoÊciowych


