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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe

(druk nr 330)

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr  16, poz. 93, z

późn. zm.)

[Art. 358.
§ 1.  Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.
§ 2.  (skreślony).]

<Art. 358.
§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej,

dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie
sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie
świadczenia w walucie obcej.

§ 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa,
orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika
wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest
dokonana.>

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. – PRAWO DEWIZOWE (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z

późn. zm.)

Art. 9.
Ograniczeniom podlega:

1-3)  (uchylone),
4)  wywóz, wysyłanie oraz przekazywanie przez rezydentów do krajów trzecich

krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, z przeznaczeniem na podjęcie
lub rozszerzenie w tych krajach działalności gospodarczej, w tym na nabycie
nieruchomości na potrzeby tej działalności, z wyjątkiem przekazywania do krajów
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trzecich krajowych lub zagranicznych środków płatniczych na pokrycie kosztów
działalności polegającej na bezpośrednim świadczeniu usług w wykonaniu zawartej
umowy lub promocji i reklamie działalności gospodarczej prowadzonej przez
rezydenta w kraju,

5)  zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich, a także przez organizacje
międzynarodowe, do których nie należy Rzeczpospolita Polska, zarówno
bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów:

a) papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, z
wyjątkiem nabytych w kraju,

b) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez
dokonywanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w kraju lub
powstałych w obrocie z rezydentami w zakresie niewymagającym zezwolenia
dewizowego,

6)  (uchylony),
7) nabywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych

podmiotów:
a)  (uchylona),
b) udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także

obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach,
c) jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania mających

siedzibę w krajach trzecich,
d) papierów wartościowych dłużnych wyemitowanych bądź wystawionych przez

nierezydentów z krajów trzecich,
e)  wartości dewizowych zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich, w

zamian za inne wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze,
f)  wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez

dokonywanie rozliczeń pieniężnych, zbywanych przez nierezydentów z krajów
trzecich,

8)  zbywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych
podmiotów, w krajach trzecich:

a) papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, z
wyjątkiem nabytych w tych krajach na podstawie zezwolenia dewizowego,

b) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez
dokonywanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w tych krajach na
podstawie zezwolenia dewizowego lub powstałych w obrocie z nierezydentami z
krajów trzecich w zakresie niewymagającym zezwolenia dewizowego,

9) otwieranie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych
podmiotów, rachunków w bankach i oddziałach banków, mających siedzibę w
krajach trzecich, z wyjątkiem ich otwierania w czasie pobytu w tych krajach, a także
w związku z działalnością określoną w pkt 4, z zastrzeżeniem nieutrzymywania
takich rachunków dłużej niż 2 miesiące od zakończenia pobytu lub działalności,

10-13)  (uchylone),
14) dokonywanie przez rezydentów i nierezydentów z krajów trzecich rozliczeń

pieniężnych w wykonaniu czynności określonych w pkt 5 i 7-9, z wyłączeniem
czynności, których dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego,
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[15) zawieranie umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych, powodujących lub
mogących powodować dokonywanie w kraju rozliczeń w walutach obcych, a także
dokonywanie w kraju takich rozliczeń, z wyjątkiem przypadków, w których czynności
te są dokonywane w dozwolonym, na podstawie ustawy lub zezwolenia dewizowego,
obrocie dewizowym:

a) z zagranicą, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 lit. a,
b) między nierezydentami,
c) między rezydentami będącymi osobami fizycznymi, w zakresie niezwiązanym z

działalnością gospodarczą.]


