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UCHWAŁA NR 39/2011

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 13 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych

Nr 11

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 1,60 zł

Na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 17 ust. 4 pkt 2 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. 
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, 
z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 
i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, 
poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu 
wyliczania i  ogłaszania bieżących kursów walut obcych 
(Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, 
poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35) wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

  „a)  pomiędzy godziną 10.55, a 11.00 NBP kieruje 
zapytania do 10 banków z „Listy banków pełnią-
cych funkcję dealera rynku pieniężnego według 
wielkości obrotów na rynku walutowym – transak-
cje „spot” w obszarze waluta – złoty”, zwanej dalej 
„listą”, o kursy kupna i sprzedaży EUR i USD w zło-
tych stosowane w tych bankach, zwane dalej „kwo-
towaniem”. W przypadku nieotrzymania wszyst- 
kich kwotowań, NBP kieruje zapytania do następ-
nych banków z listy,”;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  „2)  kursy następujących walut obcych: bat –  THB 
(Tajlandia), dolar australijski – AUD, dolar 
Hongkongu – HKD, dolar kanadyjski – CAD, dolar 
nowozelandzki – NZD, dolar singapurski – SGD, 
forint – HUF (Węgry), frank szwajcarski – CHF, 
funt szterling – GBP, hrywna – UAH (Ukraina), 

jen – JPY (Japonia), korona czeska – CZK, koro-
na duńska – DKK, korona islandzka – ISK, korona 
norweska – NOK, korona szwedzka – SEK, kuna 
chorwacka – HRK, lej rumuński – RON, lew bułgar-
ski – BGN, lira turecka – TRY, lit litewski – LTL, łat 
łotewski – LVL, nowy izraelski szekel – ILS, peso 
filipińskie – PHP, peso meksykańskie – MXN, rand 
– ZAR (Republika Południowej Afryki), real brazy-
lijski – BRL, ringgit malezyjski – MYR, rubel rosyj-
ski – RUB, rupia – IDR (Indonezja), rupia indyjska 
– INR, won – KRW (Korea Południowa), yuan ren-
minbi – CNY (Chiny) i  jednostka rozrachunkowa 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) 
– XDR, liczone są na podstawie wyliczonego 
zgodnie z pkt 1 kursu EUR w złotych i rynkowych 
kursów (serwis informacyjny Reuters, Bloomberg) 
EUR do poszczególnych walut z godziny 11.00,”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

     „§ 5. NBP wylicza kursy kupna i sprzedaży następu-
jących walut obcych: dolar amerykański – USD, dolar 
australijski – AUD, dolar kanadyjski – CAD, euro – EUR, 
forint – HUF (Węgry), frank szwajcarski – CHF, funt 
szterling – GBP, jen – JPY (Japonia), korona czeska – 
CZK, korona duńska – DKK, korona norweska – NOK, 
korona szwedzka – SEK i  jednostka rozrachunkowa 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) – 
XDR.”;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „2. NBP dokonuje korekty tabel kursów walut w przy-
padku zmiany kodu waluty. W  przypadku likwidacji 
waluty NBP zaprzestaje wyliczania jej kursów.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2011 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
M. Belka
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Cena brutto prenumeraty na 2011 r. (w tym 8% VAT) – 480 zł
Wy daw ca: Na ro do wy Bank Pol ski. Re dak cja: De par ta ment Praw ny, 00-919 War sza wa, ul. Świę to krzy ska 11/21; http://www.nbp.pl
Wpła ty na pre nu me ra tę przyj mu ją: 
1) jed nost ki kol por ta żo we Ruch S.A. wła ści we dla miej sca za miesz ka nia. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5-go dnia 
każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. In fo li nia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl. Do sta wa eg zem pla rzy na stę- 
pu je w uzgod nio ny spo sób; od osób lub in sty tu cji za miesz kałych lub ma ją cych sie dzi bę w miej sco wo ściach, w któ rych nie ma jed no stek 
kol por ta żo wych „Ruch”, wpła ty na le ży wno sić na kon to: „Ruch” S.A. Od dział Kra jo wej Dys try bu cji Pra sy w PBK S.A. XIII Od dział W-wa 
Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w ka sach Od działu Kra jo wej Dys try bu cji Pra sy, ul. To wa ro wa 28, czyn nych co dzien nie od po nie dział ku 
do piąt ku w godz. 800-1400, je że li ce na cza so pi sma w pre nu me ra cie prze wyż sza kwo tę 2,00-/egz. Do sta wa w ta kim przy pad ku od by wa się 
pocz tą zwy kłą w ra mach opła co nej pre nu me ra ty, tzn. „pod opa ską”.
2) Urzę dy pocz to we przyj mu ją przed pła ty do dnia 25 li sto pa da na rok na stęp ny od pre nu me ra to rów ob słu gi wa nych przez te urzę dy 
oraz przez do rę czy cie li na wsi i w miej sco wo ściach, gdzie do stęp do urzę du pocz to we go jest utrud nio ny. In for ma cja tel. 0 22 826 75 11.
Przed pła ty na pre nu me ra tę przyj mu ją także:  
3) KOL POR TER D.P. Sp. z o.o. , 25-528 Kiel ce, ul. Zagnańska 61, tel. w War sza wie 0 22 577 14 27, inf. 0-801-205-555, http://sa.kolporter.com.pl/; 
4) GARMOND PRESS S.A., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21.
Pre nu me ra tę ze zle ce niem wy sył ki za gra ni cę przyj mu je w ter mi nie do dnia 31 paź dzier ni ka na rok na stęp ny Ruch S.A. Od dział Kra jo wej  
Dys try bu cji Pra sy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; 
www.exportim.com; kon to w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. 
Re kla ma cje z po wo du nie do rę cze nia dzien ni ka na le ży skła dać w re jo no wych Od dzia łach Ruch S.A., w któ rych opła co na zo sta ła pre nu me ra ta, 
w ter mi nie 15 dni po otrzy ma niu na stęp ne go nu me ru.
Eg zem pla rze bie żące (po za pre nu me ra tą) oraz z lat ubie głych moż na na by wać na pod sta wie na de sła ne go za mó wie nia w De par ta men cie  
Praw nym NBP, ul. Świę to krzy ska 11/21, 00-919 War sza wa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na 
konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
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