
DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r.

Poz. 6

UCH WAŁA NR 30/2016 
ZA R ZĄ DU NA RODOW EGO BA NKU POLSK IEGO

z dnia 9 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki 
Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu 

płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 908, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 78/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych 
niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. Urz. NBP 
poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) bank prowadzi rachunki papierów wartościowych i na koniec miesiąca na rachunkach nierezydentów 

znajdują się instrumenty finansowe bez kodu ISIN wyemitowane przez rezydentów lub na rachunkach 
rezydentów znajdują się instrumenty finansowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów;”;

 2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w § 5 i § 6 banki, które dokonały 

emisji papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi 
skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta, zgodnie z zakresem 
podanym w załączniku nr 23 do uchwały, są obowiązane przekazywać NBP dane o:

 1) emisji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 23 do uchwały, w terminie 15 dni od dnia 
sprzedaży nierezydentom papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących 
papierami wartościowymi;

 2) zmianie danych dotyczących emisji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 24 do uchwały, 
w terminie 20 dni od dnia dokonania zmiany.”;

 3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Zwolnienie banku, przez Zarząd NBP, z obowiązku przekazywania danych, o których mowa 
w uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie trybu i szczegółowych zasad 
przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki 
pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka 
sektora bankowego (Dz. Urz. NBP poz. 15, z 2013 r. poz. 5 i 24, z 2014 r. poz. 9, z 2015 r. poz. 13 oraz 
z 2016 r. poz. 1), skutkuje zwolnieniem banku z obowiązku przekazywania danych na podstawie uchwały.”;

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513.
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 4) w załączniku nr 1, w części II „Objaśnienia do kolumn”:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Emitent – w formularzach PW-ADN, PW-AUN i PW-AFN (załączniki nr 17–20);”,
b) w ust. 7 uchyla się pkt 3;

 5) w załączniku nr 3, w objaśnieniach do formularza AZ-DEP, zdanie: „W formularzu wykazuje się również 
należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, z wyłączeniem zwrotnych depozytów początkowych dla 
pochodnych instrumentów finansowych, które należy wykazywać na formularzu AZ-POZ (załącznik 
nr  8).” otrzymuje brzmienie:

„W formularzu wykazuje się również należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, w tym z tytułu 
ulokowanych w bankach będących nierezydentami zwrotnych depozytów początkowych dla pochodnych 
instrumentów finansowych.
Zwrotne depozyty początkowe dla pochodnych instrumentów finansowych, które zostały wpłacone 
na rachunki nierezydentów niebędących bankami (np. izb rozrachunkowych lub domów maklerskich) 
należy wykazywać w formularzu AZ-POZ (załącznik nr 8).”;

 6) w załączniku nr 5, w objaśnieniach do formularza AZ-UDZ, zdanie:
„Udziałowe papiery wartościowe należy wykazywać na następujących formularzach:
1) udziałowe papiery wartościowe z kodem ISIN - PW-AIN (załącznik nr 17);
2) udziałowe papiery wartościowe bez kodu ISIN - PW-AUN (załącznik nr 19).”

otrzymuje brzmienie:

„Udziałowe papiery wartościowe należy wykazywać na następujących formularzach:
1) udziałowe papiery wartościowe z kodem ISIN - SHS-PW (załącznik nr 21 do uchwały nr 53/2011 

Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania 
przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej 
i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka 
sektora bankowego);

2) udziałowe papiery wartościowe bez kodu ISIN - PW-AUN (załącznik nr 19).”;
 7) w załączniku nr 8, w objaśnieniach do formularza AZ-POZ, w zdaniu pierwszym pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) należności z tytułu zwrotnych depozytów początkowych dla pochodnych instrumentów finansowych, 
wpłacone na rachunek nierezydentów niebędących bankami (np. izb rozrachunkowych lub domów 
maklerskich). Należności z tytułu zwrotnych depozytów początkowych ulokowanych w bankach 
będących nierezydentami należy wykazywać w formularzu AZ-DEP.”;

 8) w załączniku nr 9, w objaśnieniach do formularza PZ-DEP, zdanie: „W formularzu tym należy wykazać 
również zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, z wyłączeniem zwrotnych depozytów 
początkowych dla pochodnych instrumentów finansowych, które należy wykazywać na formularzu  
PZ-POZ (załącznik nr 13).” otrzymuje brzmienie:

„W formularzu tym należy wykazać również zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, w tym 
z tytułu otrzymanych od nierezydentów zwrotnych depozytów początkowych dla pochodnych instru-
mentów finansowych.”;

 9) w załączniku nr 13, w objaśnieniach do formularza PZ-POZ, w zdaniu pierwszym uchyla się pkt 2;
10) w załączniku nr 14, w objaśnieniach do formularza IP-ASA, zdanie „Wpłaty i wypłaty dotyczące zwrotnych 

depozytów początkowych należy klasyfikować jako depozyty i dane o nich powinny być prezentowane 
w formularzu AZ-POZ (załącznik nr 8).” otrzymuje brzmienie:

„Wpłaty i wypłaty z tytułu zwrotnych depozytów początkowych stanowiących należność od nie-
rezydentów należy wykazywać:
– w formularzu AZ-DEP (załącznik nr 3), gdy depozyt początkowy jest ulokowany w banku będącym 
    nierezydentem,
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– w formularzu AZ-POZ (załącznik nr 8), gdy depozyt początkowy został wpłacony na rachunek 
    nierezydentów niebędących bankami (np. izb rozrachunkowych lub domów maklerskich).
Wpłaty i wypłaty z tytułu zwrotnych depozytów początkowych otrzymanych od nierezydentów należy 
wykazywać w formularzu PZ-DEP (załącznik nr 9).”;

11)  w załączniku nr 15, w objaśnieniach do formularza IP-ASP, zdanie „Wpłaty i wypłaty dotyczące zwrotnych 
depozytów początkowych należy klasyfikować jako depozyty i dane o nich powinny być prezentowane 
w formularzu PZ-POZ (załącznik nr 13).” otrzymuje brzmienie:

„Wpłaty i wypłaty z tytułu zwrotnych depozytów początkowych stanowiących należność od nie-
rezydentów należy wykazywać:
–  w formularzu AZ-DEP (załącznik nr 3), gdy depozyt początkowy jest ulokowany w banku będącym 
    nierezydentem,
– w formularzu AZ-POZ (załącznik nr 8), gdy depozyt początkowy został wpłacony na rachunek 
    nierezydentów niebędących bankami (np. izb rozrachunkowych lub domów maklerskich).
Wpłaty i wypłaty z tytułu zwrotnych depozytów początkowych otrzymanych od nierezydentów należy 
wykazywać w formularzu PZ-DEP (załącznik nr 9).”;

12) w załączniku nr 16, w objaśnieniach do formularza IP-SYM, zdanie „Wpłaty i wypłaty dotyczące 
zwrotnych depozytów początkowych należy klasyfikować jako depozyty i, w zależności od tego, czy są 
to należności, czy zobowiązania względem nierezydentów, wykazywane odpowiednio w formularzach  
AZ-POZ (załącznik nr 8) lub PZ-POZ (załącznik nr 13).” otrzymuje brzmienie:

„Wpłaty i wypłaty z tytułu zwrotnych depozytów początkowych stanowiących należność od nie-
rezydentów należy wykazywać:
– w formularzu AZ-DEP (załącznik nr 3), gdy depozyt początkowy jest ulokowany w banku będącym 
    nierezydentem,
– w formularzu AZ-POZ (załącznik nr 8), gdy depozyt początkowy został wpłacony na rachunek 
    nierezydentów niebędących bankami (np. izb rozrachunkowych lub domów maklerskich).
Wpłaty i wypłaty z tytułu zwrotnych depozytów początkowych otrzymanych od nierezydentów należy 
wykazywać w formularzu PZ-DEP (załącznik nr 9).”;

13) uchyla się załączniki nr 17, 22, 25 i 29.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka
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