
PRZEDMOWA

Wydawa³oby siê, i¿ w dobie integruj¹cej siê Europy i po przyst¹pieniu Polski do Unii Eu-

ropejskiej znajomoœæ prawa dewizowego nie jest konieczna. Jednak¿e taka teza jest niepraw-

dziwa. Albowiem nawet w sytuacji braku podzia³ów pañstwowych na starym kontynencie,

bêd¹ istnia³y dalej granice z pañstwami nienale¿¹cymi do struktur europejskich, z którymi to

krajami niew¹tpliwie Polska bêdzie utrzymywa³a kontakty handlowe czy choæby turystyczne.

Wymiana handlowa z zagranic¹, dokonywanie rozliczeñ pieniê¿nych z podmiotami zagra-

nicznymi, czy choæby transferowanie na cele inwestycyjne krajowych lub zagranicznych

œrodków p³atniczych przez podmioty krajowe (tzw. rezydentów) do tzw. krajów trzecich, ak-

tywizuje odpowiedni¹ regulacjê prawn¹ – ogólnie nazywan¹ prawem dewizowym. St¹d te¿

nie da siê przeceniæ praktycznego znaczenia wiedzy w tym zakresie, zw³aszcza u osób

kszta³c¹cych siê na kierunkach ekonomicznych.

Prawo dewizowe, jako ga³¹Ÿ prawa, wyodrêbni³o siê po I wojnie œwiatowej w odpowiedzi

na koniecznoœæ ochrony skarbowych i walutowych interesów pañstw. Jego celem bowiem

jest przede wszystkim wprowadzanie regu³ reglamentacyjnych, zawieraj¹cych nakazy i zaka-

zy, s³u¿¹ce zabezpieczeniu interesów dewizowych pañstwa. Stopieñ obostrzeñ i ograniczeñ

w posiadaniu i dysponowaniu wartoœciami dewizowymi zale¿ny jest od przyjêtego w danym

kraju systemu prawa dewizowego. Najbardziej restrykcyjny jest system prohibicyjny, który

opiera siê na zakazie posiadania wartoœci dewizowych przez obywateli. W sytuacji zaœ, gdy

wejd¹ oni w takie posiadanie, prawo nakazuje niezw³oczne oddanie lub odp³atne zbycie tych

wartoœci w³aœciwym instytucjom pañstwowym (np. bankowi centralnemu). Zakazy i nakazy

dewizowe zaopatrzone s¹ w surowe sankcje, niejednokrotnie wieloletnie kary pozbawienia

wolnoœci. System prohibicyjny obowi¹zywa³ w Polsce w latach 30. XX w. oraz bezpoœrednio

po II wojnie œwiatowej i zwi¹zany by³ w pierwszym przypadku z kryzysem gospodarczym,

którego skutki dotknê³y równie¿ nasz kraj, w drugim zaœ ³¹czy³ siê z koniecznoœci¹ stabiliza-

cji systemu walutowego pañstwa po zakoñczeniu dzia³añ wojennych.

Mniej rygorystyczny od systemu prohibicyjnego jest system premisyjny, który charakte-

ryzuje siê równie¿ ogólnym zakazem posiadania i dysponowania wartoœciami dewizowymi,

prawo jednak wprowadza liczne wyj¹tki, stanowi¹ce dyspensê od tego zakazu. Rozwi¹zania

takie zosta³y przyjête w naszym kraju w latach 80. ubieg³ego stulecia. Uchwalona bowiem

22.11.1983 r. ustawa – Prawo dewizowe ustanawia³a liczne mo¿liwoœci swobodnego dyspo-

nowania wartoœciami dewizowymi np. w zakresie dokonywania czynnoœci mortis causa (na

wypadek œmierci – choæby rozporz¹dzanie nimi w testamencie), przyjmowania od osób za-

granicznych darowizn w wartoœciach dewizowych, a tak¿e wyp³acanie tym osobom w walu-

cie polskiej œwiadczeñ z tytu³u praw autorskich czy nagród. Ponadto ograniczenia dewizowe

mog³y byæ ³agodzone indywidualnymi i ogólnymi zezwoleniami dewizowymi, wydawanymi

odpowiednio przez Prezesa NBP i Ministra Finansów.



Transformacja ustrojowa z prze³omu lat 80. i 90. XX w. spowodowa³a koniecznoœæ wprowa-

dzenia dalszych z³agodzeñ obrotu dewizowego i „otwarcie siê Polski na Europê oraz œwiat”.

Odpowiedzi¹ na te potrzeby by³o wprowadzenie koncesyjnego systemu prawa dewizowego, któ-

ry zak³ada, i¿ posiadanie oraz dysponowanie wartoœciami dewizowymi jest ogólnie dozwolone,

jednak¿e prawo mo¿e stanowiæ wyj¹tki w postaci ograniczeñ tego obrotu, wprowadzaj¹c w dro-

dze ustawy obowi¹zki i zakazy dewizowe. W tym duchu utrzymane by³y rozwi¹zania ustawy

z 2.12.1994 r., ustawy z 18.12.1998 r. oraz obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy z 27.7.2002 r. Zgodnie

bowiem z jej art. 3, dokonywanie obrotu dewizowego jest ogólnie dozwolone. Zakazy i obo-

wi¹zki dewizowe maj¹ natomiast charakter wyj¹tkowy i musz¹ byæ wprowadzone ustawowo. Ich

racj¹ jest ochrona interesu walutowego i skarbowego pañstwa oraz zabezpieczenie pewnoœci

obrotu gospodarczego i okreœlenie jego ram.

Zakres zakazów i obowi¹zków dewizowych mo¿e byæ ograniczony w wyniku wydania

przez Ministra Finansów aktów wykonawczych, które okreœl¹ wyj¹tki od reglamentacji

wskazanej w ustawie (art. 7). Obecnie aktem takim jest rozporz¹dzenie Ministra Finansów

z 4.9.2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleñ dewizowych. Status prawnodewizowy obywatela

mo¿e byæ ponadto kszta³towany na podstawie uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizo-

wego, wydawanego na mocy art. 8 przez Prezesa NBP.

Wykonanie obowi¹zków i przestrzeganie zakazów dewizowych zagwarantowane jest

wprowadzeniem sankcji karnych za przestêpstwa i wykroczenia dewizowe, uregulowanych

w art. 97–106³ KKS.

Aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa, pomimo i¿ stosunkowo niedawno uchwalona, podlega dal-

szej ewolucji w kierunku liberalizacji obrotu. W ci¹gu niespe³na piêcioletniego okresu jej istnie-

nia dokonano bowiem ju¿ piêciokrotnie jej nowelizacji. Czêœæ z wprowadzonych zmian mia³a

charakter kosmetyczny i porz¹dkuj¹cy. Przyk³adowo, nowela z 18.12.2003 r. (Dz.U. Nr 228,

poz. 2260), która by³a poœwiêcona modyfikacji zapisów ustawy o Narodowym Banku Polskim,

doprowadzi³a do zmiany terminologii ujêtej w art. 30 i 32 PrDew. Dotychczasowy bowiem

zwrot „bilansów nale¿noœci i zobowi¹zañ zagranicznych pañstwa” zast¹piono sformu³owaniem

„miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej”. Podobny charakter mia³a nowelizacja dokonana

ustaw¹ z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.).

Pochodn¹ jej rozwi¹zañ by³a zmiana w art. 40a PrDew, w którym Komisjê Nadzoru Bankowe-

go zast¹piono nowym podmiotem: Komisj¹ Nadzoru Finansowego.

Bardziej istotne zmiany przynios³a ustawa z 1.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo banko-

we oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870). W jej wyniku zmodyfikowano niektó-

re przepisy dotycz¹ce kontroli sprawowanej przez Prezesa NBP w sprawach dewizowych

(np. poszerzono jej zakres przedmiotowy przez objêcie kontrol¹ równie¿ czynnoœci przekazo-

wych dokonywanych przez banki).

Kluczowe zmiany przynios³a jednak kolejna nowela, bêd¹ca nastêpstwem uchwalenia

ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Przepisy wprowadzaj¹ce tê ustawê (ustawa

z 2.7.2004 r., Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.), zupe³nie odmiennie ukszta³towa³y zasady pod-

jêcia i prowadzenia dzia³alnoœci kantorowej. Zosta³a ona bowiem uznana za tzw. dzia³alnoœæ

regulowan¹, podlegaj¹c¹ re¿imowi okreœlonemu w art. 64 i nast. SwobGospU. W dostosowa-

niu do nowego modelu gruntowanie zmodyfikowano treœæ Rozdzia³u 4 PrDew.

Bardzo donios³e znaczenie mia³a równie¿ ostatnia nowelizacja, przeprowadzona ustaw¹

z 26.1.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo dewizowe oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 61, poz. 410),

która wesz³a w ¿ycie 21.4.2007 r. Z uzasadnienia do niej wynika, i¿ jej celem by³a „zmiana lub

uchylenie tych przepisów (...) ustawy, które mog¹ budziæ w¹tpliwoœci co do ich zgodnoœci

z prawem wspólnotowym lub których utrzymanie, z uwagi na brak praktycznego zastosowa-

nia, by³oby nieuzasadnione”. Zdaniem projektodawców, przyjête rozwi¹zania s³u¿¹ równie¿
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uporz¹dkowaniu dotychczasowego stanu prawnego oraz uproszczeniu przepisów dewizowych,

w szczególnoœci poprzez doprecyzowanie zakresu pojêæ ustawowych oraz liberalizacjê stoso-

wanych procedur. W nastêpstwie tej noweli dosz³o wiêc do wielu derogacji przepisów zawie-

raj¹cych ograniczenia i obowi¹zki dewizowe, uszczegó³owiono u¿ywany aparat pojêciowy

oraz, w konsekwencji modyfikacji norm sankcjonowanych, dokonano uchyleñ oraz zmian

norm sankcjonuj¹cych, umieszczonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Unormowanie obecnego prawa dewizowego odbiega zatem silnie od swego pierwowzo-

ru, powsta³ego na pocz¹tku XX w. S³u¿y ono aktualnie nie tylko ochronie interesu pañstwa,

ale przede wszystkim uwzglêdnia interesy obywateli, którzy w demokratycznym pañstwie

prawnym ogrywaj¹ rolê pierwszoplanow¹.

Prezentowane opracowanie kierowane jest przede wszystkim do studentów i s³uchaczy,

których przedmiotem zainteresowania jest prawo dewizowe jako wyk³ad kursowy. Wydaje

siê jednak, i¿ zamieszczone treœci, a zw³aszcza wzory dokumentów stosowanych w obrocie

dewizowym, mog¹ s³u¿yæ równie¿ praktykom, którzy podejmuj¹ dzia³alnoœæ objêt¹ re¿imem

prawnodewizowym (np. obrót z zagranic¹).

£ódŸ, kwiecieñ 2009 r. Rafa³ Kubiak
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