
Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, 
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. 
Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 594, Nr 137, poz. 1303 i Nr 209, poz.  2035) uchwala siê,
co nastêpuje: 

§ 1. Rada Polityki Pieniê¿nej zatwierdza plan finansowy Na-
rodowego Banku Polskiego na rok 2004. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

Warszawa, dnia 18 grudnia 2003 r. 
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Na podstawie art. 12 ust. 4 oraz art. 68 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim 
(Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998r. Nr 160, poz. 1063, z 2000r.
Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001r.
Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800,
z 2002r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003r.
Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303 i Nr 209, poz. 2035)
uchwala siê, co nastêpuje: 

Rozdzia³ 1

Definicje

§ 1. U¿yte w uchwale okreœlenia oznaczaj¹: 

1) aktywa — kontrolowane przez Narodowy Bank Pol-
ski, zwany dalej „NBP”, zasoby maj¹tkowe, powsta³e
w wyniku przesz³ych zdarzeñ, które zgodnie z ocze-
kiwaniami spowoduj¹ w przysz³oœci wp³yw do NBP
korzyœci ekonomicznych; 

2) aktywa finansowe — z³oto odpowiadaj¹ce miêdzy-
narodowym standardom czystoœci, œrodki pieniê¿ne,
d³u¿ne papiery wartoœciowe, instrumenty kapita³owe
innych jednostek, albo wynikaj¹ce z nieodwo³alnych
umów prawo do otrzymania instrumentów finanso-
wych lub ich wymiany z inn¹ jednostk¹ na potencjal-
nie korzystnych warunkach; 

3) aktywny rynek — rynek, który spe³nia jednoczeœnie
nastêpuj¹ce warunki: 

a) przedmiot obrotu na rynku jest jednorodny, 

b) zazwyczaj w dowolnym momencie mo¿na znaleŸæ
nabywców i sprzedawców oraz

c) ceny s¹ podawane do wiadomoœci publicznej; 

4) cena rynkowa — cena oferowana przez sprzedaw-
ców lub proponowana przez nabywców na aktyw-
nym rynku; 

5) cena zakupu — kwota nale¿na sprzedaj¹cemu, po-
mniejszona o rabaty, upusty i inne podobne zmniej-
szenia ceny, a w przypadku importu powiêkszona
o obci¹¿enia o charakterze publicznoprawnym. Do
ceny zakupu aktywów finansowych nie wlicza siê za-
kupionych odsetek oraz op³at i prowizji poœredni-
ków; 

6) d³u¿ny papier wartoœciowy — papier wartoœciowy
reprezentuj¹cy zobowi¹zania emitenta na kwoty
oznaczone, p³atne we wskazanych terminach, w wa-
lucie krajowej lub w walutach obcych; 

7) dwuwalutowa transakcja wymiany odsetek —
umowa nieodwo³alna, której przedmiotem jest wza-
jemna zap³ata, w ustalonych w umowie terminach,
odsetek od okreœlonych kwot œrodków pieniê¿nych
w dwóch ró¿nych walutach. Odsetki obliczane s¹

wed³ug ustalonych w umowie ró¿nych stóp procen-
towych i p³acone w jednej lub dwóch ró¿nych walu-
tach; 

8) dyskonto — ró¿nica miêdzy wartoœci¹ nominaln¹
d³u¿nego papieru wartoœciowego a jego cen¹ zaku-
pu/sprzeda¿y, je¿eli cena ta jest ni¿sza od wartoœci
nominalnej; 

9) gospodarka w³asna — dzia³alnoœæ NBP umo¿liwia-
j¹ca realizacjê celu i zadañ ustawowych; 

10) gwarantowana transakcja gie³dowa — umowa
standardowa, stanowi¹ca samodzielny przedmiot
obrotu gie³dowego, gwarantuj¹ca kupno lub sprze-
da¿ okreœlonego sk³adnika aktywów finansowych,
w uzgodnionym terminie w przysz³oœci i po z góry
ustalonej cenie. Umowa ta okreœla w szczególnoœci: 

a) sk³adnik aktywów finansowych, bêd¹cy jej przed-
miotem, 

b) czas trwania umowy, 

c) sposób ustalania ceny i jej dopuszczalnych zmian, 

d) zabezpieczenie wykonania umowy, zwane dalej
„depozytem zabezpieczaj¹cym” oraz uzupe³nie-
nie dziennych zmian jego wartoœci, zwane dalej
„depozytem uzupe³niaj¹cym”, 

e) sposób wykonania umowy; 

11) instrument kapita³owy — wynikaj¹ce z nieodwo³al-
nych umów prawo do maj¹tku innej jednostki, pozo-
sta³ego po odjêciu wszystkich jej zobowi¹zañ; 

12) instrumenty finansowe — aktywa finansowe i zobo-
wi¹zania finansowe, wynikaj¹ce z nieodwo³alnych
umów o dostawê aktywów finansowych jednej stro-
nie umowy, z jednoczesnym powstaniem zobowi¹-
zania finansowego albo instrumentu kapita³owego
u drugiej strony umowy; 

13) instrumenty finansowe pozabilansowe — instru-
menty finansowe, wynikaj¹ce z transakcji termino-
wych; 

14) koszty — prawdopodobne zmniejszenie korzyœci
ekonomicznych o wiarygodnie okreœlonej wartoœci,
w postaci zmniejszenia wartoœci aktywów albo
zwiêkszenia wartoœci zobowi¹zañ i rezerw, które do-
prowadz¹ do zmniejszenia wyniku finansowego; 

15) kurs bie¿¹cy — kurs waluty krajowej do waluty ob-
cej lub kurs waluty obcej do innej waluty obcej, ofe-
rowany przez sprzedawców i proponowany przez
nabywców na aktywnym rynku dla transakcji bie¿¹-
cej, o której mowa w pkt. 33; 

16) kurs œredni — œredni kurs waluty krajowej do waluty
obcej ustalany przez NBP; 
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17) kurs œredni obowi¹zuj¹cy na dzieñ bilansowy —
kurs œredni ustalony w dniu bilansowym, a je¿eli
w tym dniu kurs nie by³ ustalany obowi¹zuje kurs
ustalony ostatnio przed tym dniem; 

18) kurs œredni obowi¹zuj¹cy na dzieñ ujêcia zdarze-
nia gospodarczego w ksiêgach rachunkowych —
kurs œredni ustalony w dniu ujêcia zdarzenia gospo-
darczego w ksiêgach rachunkowych, a je¿eli w tym
dniu kurs nie zosta³ jeszcze ustalony lub nie by³ usta-
lany, obowi¹zuje kurs ustalony ostatnio przed tym
dniem; 

19) nak³ady na œrodki trwa³e/wartoœci niematerialne
i prawne — ogó³ wydatków, pozostaj¹cych w bezpo-
œrednim zwi¹zku z wytworzeniem, ulepszeniem
œrodka trwa³ego ju¿ u¿ywanego w NBP oraz z przy-
stosowaniem nabytego œrodka trwa³ego/wartoœci
niematerialnej i prawnej do potrzeb NBP lub do sta-
nu u¿ywalnoœci; 

20) nale¿noœci i zobowi¹zania warunkowe — nale¿no-
œci i zobowi¹zania, których powstanie jest uzale¿nio-
ne od zaistnienia w przysz³oœci okreœlonych zdarzeñ; 

21) okres sprawozdawczy — okres, za który sporz¹dza
siê sprawozdanie finansowe w trybie okreœlonym
w uchwale lub inne sprawozdania, na podstawie da-
nych, wynikaj¹cych z ksi¹g rachunkowych; 

22) premia — ró¿nica miêdzy wartoœci¹ nominaln¹ d³u¿-
nego papieru wartoœciowego a jego cen¹ zaku-
pu/sprzeda¿y, je¿eli cena ta jest wy¿sza od wartoœci
nominalnej; 

23) przychody — prawdopodobne zwiêkszenie korzyœci
ekonomicznych o wiarygodnie okreœlonej wartoœci,
w postaci zwiêkszenia wartoœci aktywów albo
zmniejszenia wartoœci zobowi¹zañ i rezerw, które do-
prowadz¹ do zwiêkszenia wyniku finansowego; 

24) przychody niezrealizowane/koszty niezrealizowa-
ne — przychody lub koszty powsta³e z wyceny zaso-
bu z³ota, zasobu waluty obcej oraz zasobu d³u¿nych
papierów wartoœciowych o tym samym kodzie, wyni-
kaj¹ce z ró¿nicy miêdzy ich wartoœci¹ obliczon¹ we-
d³ug bie¿¹cych cen rynkowych/kursem œrednim
a wartoœci¹ obliczon¹ wed³ug œredniego kosztu za-
sobu; 

25) rachunek rewaluacyjny — pozycja ró¿nic z wyceny,
ujêtych w pasywach bilansu, w której wykazuje siê
nadwy¿kê przychodów niezrealizowanych nad kosz-
tami niezrealizowanymi z przeliczenia aktywów i zo-
bowi¹zañ w walucie obcej i z³ocie odpowiadaj¹cym
miêdzynarodowym standardom czystoœci na walutê
krajow¹, powsta³¹ przed dniem 1 stycznia 2004r.; 

26) rozliczenie — uregulowanie zobowi¹zania lub prze-
kazanie aktywów miêdzy stronami umowy nieodwo-
³alnej na warunkach uzgodnionych w dniu jej zawar-
cia; 

27) rezerwy na przysz³e zobowi¹zania — kwoty s³u¿¹-
ce pokryciu zobowi¹zañ, których data wymagalnoœci
lub wysokoœæ nie s¹ pewne oraz pokryciu ryzyk, któ-
rych wysokoœæ nie mo¿e byæ dok³adnie okreœlona; 

28) ró¿nice z wyceny — pozycje bilansu, w których wy-
kazuje siê przychody niezrealizowane (w pasywach
bilansu) i koszty niezrealizowane (w aktywach bilan-
su) powsta³e od dnia 1 stycznia 2004r.; 

29) straty i zyski nadzwyczajne — straty i zyski powsta-
j¹ce na skutek zdarzeñ trudnych do przewidzenia,
nie wystêpuj¹cych regularnie lub czêsto i niezwi¹za-
nych z ogólnym ryzykiem prowadzenia dzia³alnoœci
NBP; 

30) œrednia cena rynkowa — cena rynkowa, obliczona
jako œrednia wa¿ona z notowañ cen oferowanych
przez sprzedawców i proponowanych przez nabyw-
ców na aktywnym rynku, dla transakcji o przeciêtnej
(normalnej) wielkoœci; 

31) œrodki pieniê¿ne — utrzymywane na rachunkach
bankowych lub w instytucjach finansowych waluty
oraz znaki pieniê¿ne (banknoty i monety) przecho-
wywane w kasach i skarbcach; 

32) œrodki trwa³e — aktywa rzeczowe o przewidywa-
nym okresie u¿ywania d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczo-
ne na w³asne potrzeby, w tym równie¿ oddane do
u¿ywania na podstawie umowy najmu lub dzier¿awy
w czêœci przekraczaj¹cej bie¿¹ce potrzeby, komplet-
ne, zdatne do u¿ytku. Zalicza siê do nich w szczegól-
noœci: 

a) nieruchomoœci i prawa do nieruchomoœci, 

b) maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu, meble,
przedmioty bêd¹ce dzie³ami sztuki i ksiêgozbiory, 

c) ulepszenia w obcych œrodkach trwa³ych, u¿ywa-
nych przez NBP; 

33) transakcja bie¿¹ca — umowa nieodwo³alna, której
przedmiotem jest kupno lub sprzeda¿ aktywów fi-
nansowych na warunkach uzgodnionych w dniu jej
zawarcia, a jej rozliczenie nastêpuje w terminie zwy-
czajowo przyjêtym dla tych transakcji, nie póŸniej ni¿
za trzy kolejne dni robocze po dniu zawarcia umowy; 

34) transakcja na oprocentowany instrument finanso-
wy — gwarantowana transakcja gie³dowa, której
przedmiotem jest kupno lub sprzeda¿ w przysz³oœci
oprocentowanego instrumentu finansowego po
ustalonej cenie. Zwykle nie dochodzi do rzeczywiste-
go przekazania, a umowa jest zamykana przed
uzgodnion¹ dat¹ zapadalnoœci; 

35) transakcja terminowa — umowa nieodwo³alna, któ-
rej przedmiotem jest kupno lub sprzeda¿ aktywów fi-
nansowych na warunkach uzgodnionych w dniu jej
zawarcia, a jej rozliczenie nastêpuje w terminie póŸ-
niejszym ni¿ rozliczenie transakcji bie¿¹cej; 

36) transakcja terminowa na d³u¿ne papiery warto-
œciowe — transakcja terminowa, której przedmiotem
jest kupno lub sprzeda¿ w dniu okreœlonym w umo-
wie i po umówionej cenie d³u¿nych papierów warto-
œciowych; 

37) transakcja terminowa na stopê procentow¹ —
transakcja terminowa, której przedmiotem jest zap³a-
ta w dniu okreœlonym w umowie ró¿nicy odsetek, ob-
liczonych wed³ug ustalonej w umowie stopy procen-
towej i wed³ug rynkowej stopy procentowej z dnia
rozliczenia, od okreœlonej kwoty œrodków pieniê¿-
nych jakie mog³yby byæ ulokowane na ustalony czas;

38) transakcja terminowa na z³oto — transakcja termi-
nowa, której przedmiotem jest kupno lub sprzeda¿
z³ota odpowiadaj¹cego miêdzynarodowym standar-
dom czystoœci w dniu okreœlonym w umowie i po
ustalonej w umowie cenie; 



poz. 38 - 604 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 22

39) transakcja terminowa walutowa — transakcja ter-
minowa, której przedmiotem jest kupno/sprzeda¿
w dniu okreœlonym w umowie, okreœlonej kwoty
œrodków pieniê¿nych w walucie obcej w zamian za
okreœlon¹ kwotê œrodków pieniê¿nych w innej walu-
cie obcej lub w walucie krajowej; 

40) transakcja wymiany walut — umowa nieodwo³alna,
której przedmiotem jest jednoczeœnie kupno/sprze-
da¿ okreœlonej kwoty œrodków pieniê¿nych w walu-
cie obcej w zamian za okreœlon¹ kwotê œrodków pie-
niê¿nych w innej walucie obcej lub w walucie
krajowej na zasadach w³aœciwych dla transakcji bie-
¿¹cej oraz odprzedanie/odkupienie tej samej kwoty
œrodków pieniê¿nych na zasadach w³aœciwych dla
transakcji terminowej; 

41) utrata wartoœci — zmniejszenie wartoœci sk³adnika
aktywów, ustalane przez porównanie wartoœci ksiê-
gowej z wartoœci¹ u¿ytkow¹ lub rynkow¹, lub je¿eli
istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e sk³adnik akty-
wów nie przyniesie w przysz³oœci oczekiwanych ko-
rzyœci ekonomicznych; 

42) ulepszenie œrodka trwa³ego/wartoœci niematerial-
nej i prawnej — nak³ady na œrodek trwa³y/wartoœæ
niematerialn¹ i prawn¹, ponoszone w celu uzyskania
korzyœci ekonomicznych na poziomie wy¿szym ni¿
poziom oceniony w momencie oddania œrodka trwa-
³ego/wartoœci niematerialnej i prawnej do u¿ywania,
a w szczególnoœci nak³ady na wykonanie prac, pole-
gaj¹cych na przebudowie, rozbudowie, adaptacji
i modernizacji œrodków trwa³ych, rozszerzeniu funk-
cjonalnoœci oprogramowania komputerów; 

43) umowa nieodwo³alna — umowa, zawarta miêdzy
dwiema lub wiêcej stronami, z której jasno wynikaj¹
skutki gospodarcze, a stronom nie przys³uguje
umowne prawo do jednostronnego odst¹pienia od
takiej umowy lub jej rozwi¹zania, bez wzglêdu na to,
czy wykonanie praw lub zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z umowy ma charakter bezwarunkowy lub warunko-
wy, albo zale¿y od zaistnienia jakichkolwiek zdarzeñ
w przysz³oœci, przy czym dla umów, których przed-
miotem s¹ instrumenty finansowe, umowê uznaje siê
za nieodwo³aln¹ z chwil¹ otrzymania potwierdzenia
zawarcia umowy; 

44) wartoœci niematerialne i prawne — nabyte prawa
maj¹tkowe, o przewidywanym okresie u¿ywania
d³u¿szym ni¿ rok, nadaj¹ce siê do gospodarczego
wykorzystania, przeznaczone na w³asne potrzeby.
Zalicza siê do nich w szczególnoœci: 

a) autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, li-
cencje, koncesje, 

b) prawa do: wynalazków, patentów, znaków towaro-
wych, wzorów u¿ytkowych oraz zdobniczych, 

c) wartoœæ uzyskanych informacji zwi¹zanych z wie-
dz¹ w dziedzinie przemys³owej, handlowej, na-
ukowej lub organizacyjnej; 

45) wartoœæ pocz¹tkowa — cena zakupu œrodka trwa³e-
go/wartoœci niematerialnej i prawnej, powiêkszona
o koszty bezpoœrednio zwi¹zane z zakupem, a tak¿e
przystosowaniem do stanu zdatnego do u¿ywania,
lub koszt wytworzenia œrodka trwa³ego, obejmuj¹cy
koszty poniesione w czasie od dnia rozpoczêcia po-
noszenia nak³adów na œrodek trwa³y do dnia przyjê-

cia œrodka trwa³ego do u¿ywania. Wartoœæ pocz¹tko-
w¹ ustala siê na dzieñ przyjêcia œrodka trwa³e-
go/wartoœci niematerialnej i prawnej do u¿ywania; 

46) wewnêtrzna stopa zwrotu — stopa dyskontowa
zrównuj¹ca wartoœæ ksiêgow¹ d³u¿nego papieru
wartoœciowego z bie¿¹c¹ wartoœci¹ oczekiwanych
przysz³ych przep³ywów z tytu³u jego posiadania; 

47) zasób waluty obcej — stan waluty obcej, ustalony
w kwocie równej ró¿nicy miêdzy aktywami i zobowi¹-
zaniami w walucie obcej, z uwzglêdnieniem instru-
mentów finansowych pozabilansowych w tej walucie
obcej; 

48) zasób z³ota — stan z³ota odpowiadaj¹cego miêdzy-
narodowym standardom czystoœci, ustalony w kwo-
cie równej ró¿nicy miêdzy aktywami i zobowi¹zania-
mi w z³ocie, z uwzglêdnieniem instrumentów
finansowych pozabilansowych w z³ocie; 

49) zobowi¹zania — obecne obowi¹zki, powsta³e w wy-
niku przesz³ych zdarzeñ, które zgodnie z oczekiwa-
niami spowoduj¹ w przysz³oœci przekazanie lub inne
wykorzystanie obecnych lub przysz³ych aktywów
NBP albo przyrost pieni¹dza w obiegu; 

50) zobowi¹zanie finansowe — zobowi¹zanie NBP do
wydania aktywów finansowych innej jednostce albo
zobowi¹zanie do wymiany instrumentów finanso-
wych z inn¹ jednostk¹ na potencjalnie niekorzyst-
nych warunkach. 

Rozdzia³ 2

Podstawowe zasady rachunkowoœci

§ 2.1. NBP stosuje zasady rachunkowoœci w sposób za-
pewniaj¹cy rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj¹tko-
wej i finansowej oraz wyniku finansowego, zgodnie z istot¹
i ekonomicznym znaczeniem zdarzeñ gospodarczych. 

2. Zagadnienia nie uregulowane w uchwale nale¿y roz-
wi¹zywaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych na dzieñ spo-
rz¹dzenia sprawozdania finansowego wytycznych Europej-
skiego Banku Centralnego, raportów i decyzji Komitetu ds.
Rachunkowoœci i Przychodu Pieniê¿nego (Accounting Mo-
netary Income Committee — AMICO), prac przygotowaw-
czych do wytycznych EBC oraz miêdzynarodowych stan-
dardów rachunkowoœci, maj¹c na celu osi¹gniêcie
rzetelnoœci i prawid³owoœci sprawozdania finansowego. 

§ 3. Wyceny aktywów i pasywów oraz zaliczania przy-
chodów do wyniku finansowego nale¿y dokonywaæ w spo-
sób ostro¿ny. 

§ 4.1. Zasady rachunkowoœci, z zastrze¿eniem ust. 2,
stosuje siê w sposób ci¹g³y, dokonuj¹c w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodar-
czych na kontach, wyceny aktywów, wyceny pasywów, usta-
lania wyniku finansowego i sporz¹dzania sprawozdañ finan-
sowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikaj¹ce, by³y porównywalne. Wykazane w ksiêgach ra-
chunkowych na koniec roku stany aktywów i pasywów uj-
muje siê w tej samej wysokoœci w ksiêgach rachunkowych
otwartych na nastêpny rok obrotowy. 

2. Mo¿na stosowaæ uproszczony sposób grupowania
operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów i zo-
bowi¹zañ, ujmowania przychodów i kosztów, o ile nie wp³y-
wa to negatywnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji
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maj¹tkowej i finansowej oraz nie wp³ywa w istotny sposób
na wynik finansowy. 

3. Szczegó³owe zadania z zakresu organizacji rachunko-
woœci, prowadzenia ksi¹g rachunkowych, dokumentowania
zdarzeñ gospodarczych, inwentaryzacji aktywów i pasy-
wów, sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, ochrony da-
nych ksiêgowych oraz plan kont, okreœlaj¹ odrêbne przepisy. 

§ 5.1. W ksiêgach rachunkowych roku obrotowego uj-
muje siê wszystkie zdarzenia gospodarcze, które wyst¹pi³y
w danym roku obrotowym, z zastrze¿eniem ust. 4. 

2. Do wyniku finansowego roku obrotowego zalicza siê
wszystkie przychody oraz koszty, dotycz¹ce danego roku
obrotowego. 

3. Przychody i koszty zalicza siê do wyniku finansowego,
kieruj¹c siê regu³ami: 

1) nie zaliczania do wyniku finansowego przychodów
niezrealizowanych, z zastrze¿eniem § 42; 

2) zaliczania do wyniku finansowego na dzieñ bilanso-
wy kosztów niezrealizowanych z wyceny zasobu wa-
luty obcej, zasobu d³u¿nych papierów wartoœciowych
i zasobu z³ota; 

3) ujmowania w aktywach lub pasywach kosztów lub
przychodów, dotycz¹cych przysz³ych okresów. 

4. W bilansie oraz rachunku zysków i strat nale¿y
uwzglêdniæ zdarzenia, o których informacje otrzymano po
dniu bilansowym, a przed zatwierdzeniem rocznego spra-
wozdania finansowego, je¿eli maj¹ istotny wp³yw na ich
treœæ. 

5. Skutki zdarzeñ, o których mowa w ust. 4, ujmuje siê
w ksiêgach rachunkowych roku obrotowego, którego spra-
wozdanie finansowe dotyczy, z uwzglêdnieniem § 40 ust.
2 pkt 4. 

§ 6.1. Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê, a sprawozdania
finansowe sporz¹dza siê w jêzyku polskim i w walucie krajo-
wej, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3. 

2. Z³oto odpowiadaj¹ce miêdzynarodowym standardom
czystoœci oraz instrumenty finansowe pozabilansowe w z³o-
cie, ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych w uncjach i w wa-
lucie krajowej, po przeliczeniu ceny z³ota w dolarach amery-
kañskich na walutê krajow¹, z zastrze¿eniem § 12 ust. 4 i 5. 

3. Aktywa i pasywa w walutach obcych oraz instrumenty
finansowe pozabilansowe w walucie obcej, ujmuje siê
w ksiêgach rachunkowych w walutach obcych i w walucie
krajowej, z zastrze¿eniem § 12 ust. 6. 

§ 7. 1. Podstaw¹ prowadzonej ewidencji ksiêgowej jest
plan kont NBP, obejmuj¹cy: 

1) konta bilansowe i zasady ujmowania na nich zdarzeñ
gospodarczych; 

2) konta pozabilansowe i zasady ujmowania na nich
zdarzeñ gospodarczych; 

3) konta wynikowe i zasady ujmowania na nich przycho-
dów i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych. 

2. Konta, o których mowa w ust. 1, s³u¿¹ do ewidencji
w porz¹dku systematycznym i w kolejnoœci chronologicznej
zdarzeñ o jednakowej treœci ekonomicznej, zgodnie z zasa-
d¹ podwójnego zapisu. Zawieraj¹ one zapisy analityczne, to
jest jednostkowe zapisy ksiêgowe oraz zapisy syntetyczne,
to jest zagregowane zapisy analityczne o jednakowej treœci
ekonomicznej. 

3. Je¿eli na koncie dokonuje siê zapisu syntetycznego,
to kwota tego zapisu musi byæ równa sumie kwot dokona-
nych uprzednio zapisów analitycznych, których zapis synte-
tyczny dotyczy. 

§ 8.1. Rok obrotowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia. 

2. Dniem bilansowym jest dzieñ 31 grudnia. 

§ 9.1. Aktywa i zobowi¹zania, przychody i koszty, ujmuje
siê w ksiêgach rachunkowych, z zastrze¿eniem ust. 2 — 6,
gdy: 

1) jest prawdopodobne, ¿e wszelkie przysz³e korzyœci
ekonomiczne wp³yn¹ albo zobowi¹zania zostan¹ ure-
gulowane; 

2) ryzyka lub korzyœci, zwi¹zane ze sk³adnikiem akty-
wów lub zobowi¹zaniem, zosta³y na NBP przeniesio-
ne; 

3) wartoœæ sk³adnika aktywów lub zobowi¹zania oraz
przychodu lub kosztu mo¿e byæ okreœlona w sposób
wiarygodny. 

2. Waluty obce i z³oto odpowiadaj¹ce miêdzynarodo-
wym standardom czystoœci zakupione lub sprzedane
w transakcji bie¿¹cej lub terminowej, ujmuje siê na kontach
pozabilansowych od dnia zawarcia umowy do dnia rozlicze-
nia. 

3. D³u¿ne papiery wartoœciowe zakupione lub sprzedane
w transakcji bie¿¹cej, ujmuje siê na kontach bilansowych
w dniu rozliczenia. 

4. D³u¿ne papiery wartoœciowe zakupione lub sprzedane
w transakcji terminowej, ujmuje siê na kontach pozabilanso-
wych od dnia zawarcia umowy do dnia rozliczenia. 

5. Œrodki pieniê¿ne przyjête lub z³o¿one przez NBP z ty-
tu³em zwrotnym, ujmuje siê na kontach bilansowych w dniu
rozliczenia. 

6. Inne aktywa finansowe zakupione lub sprzedane
w transakcji bie¿¹cej lub terminowej, ujmuje siê na kontach
pozabilansowych od dnia zawarcia umowy do dnia rozlicze-
nia. 

7. Wartoœæ poszczególnych aktywów i pasywów, przy-
chodów i kosztów, jak te¿ zysków i strat nadzwyczajnych,
ustala siê oddzielnie, nie kompensuj¹c ze sob¹ wartoœci ró¿-
nych co do rodzaju sk³adników. 

Rozdzia³ 3

Wycena na dzieñ ujêcia w ksiêgach rachunkowych 

§ 10.1. Aktywa i pasywa, z zastrze¿eniem § 12 ust. 1 — 4,
wycenia siê na dzieñ ujêcia w ksiêgach rachunkowych: 

1) pieni¹dz w obiegu — wed³ug wartoœci nominalnej
wyemitowanych banknotów i monet, pomniejszonej
o wartoœæ nominaln¹ banknotów i monet, znajduj¹-
cych siê w kasach i skarbcach NBP, z³o¿onych do de-
pozytu w skarbcach innych banków oraz o wartoœæ
nominaln¹ banknotów i monet, które zosta³y wycofa-
ne z obiegu z uwagi na stopieñ ich zu¿ycia; 

2) z³oto odpowiadaj¹ce miêdzynarodowym standardom
czystoœci, d³u¿ne papiery wartoœciowe, udzia³y, akcje
i inne instrumenty finansowe — wed³ug ceny zakupu; 

3) nale¿noœci i zobowi¹zania w z³ocie odpowiadaj¹cym
miêdzynarodowym standardom czystoœci — wed³ug
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œredniej ceny rynkowej z³ota, ustalonej na dzieñ ujê-
cia zdarzenia gospodarczego w ksiêgach rachunko-
wych; 

4) œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne —
wed³ug wartoœci pocz¹tkowej; 

5) towary — wed³ug ceny zakupu; 

6) materia³y i produkty — wed³ug ceny zakupu lub kosz-
tu wytworzenia produktów; 

7) pozosta³e aktywa i pasywa — wed³ug wartoœci nomi-
nalnej lub wed³ug ceny zakupu, z uwzglêdnieniem 
§ 2 ust. 2. 

2. Naros³e odsetki ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych
oddzielnie od wartoœci sk³adnika aktywów lub zobowi¹za-
nia. 

3. Umowê sprzeda¿y d³u¿nych papierów wartoœciowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, ujmuje siê w ksiê-
gach rachunkowych jako lokatê otrzyman¹, zabezpieczon¹
papierami wartoœciowymi, których stan nie zmniejsza siê
w momencie zawarcia umowy. 

4. Umowê zakupu d³u¿nych papierów wartoœciowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu ujmuje siê w ksiê-
gach rachunkowych jako po¿yczkê udzielon¹, zabezpieczo-
n¹ papierami wartoœciowymi, których stan nie zwiêksza siê
w momencie zawarcia umowy. Zakupione w tej transakcji
d³u¿ne papiery wartoœciowe nie podlegaj¹ wycenie, i nie za-
licza siê do wyniku finansowego przychodów i kosztów, wy-
nikaj¹cych z tych papierów, z zastrze¿eniem ust. 5. 

5. D³u¿nych papierów wartoœciowych w walutach ob-
cych, bêd¹cych przedmiotem umowy z otrzymanym przy-
rzeczeniem odkupu, nie uwzglêdnia siê przy ustalaniu wiel-
koœci i wartoœci, o których mowa w § 20. 

6. D³u¿ne papiery wartoœciowe o tym samym kodzie uj-
muje siê w ksiêgach rachunkowych jako jeden zasób. 

7. Je¿eli d³u¿ny papier wartoœciowy zakupiono z kupo-
nem, wartoœæ zakupionych odsetek z tytu³u kuponu ujmuje
siê w ksiêgach rachunkowych oddzielnie od wartoœci d³u¿-
nego papieru wartoœciowego, z zastrze¿eniem § 15 ust. 5. 

§ 11.1. Wartoœæ pocz¹tkow¹ wartoœci niematerialnych
i prawnych oraz œrodków trwa³ych, z wyj¹tkiem gruntów
i dzie³ sztuki, zmniejszaj¹ odpisy amortyzacyjne, o których
mowa w § 16, dokonywane w celu uwzglêdnienia obni¿enia
ich wartoœci, nastêpuj¹cej w miarê u¿ywania lub up³ywu
czasu oraz odpisy z tytu³u utraty wartoœci. 

2. Je¿eli czêœci sk³adowe œrodka trwa³ego maj¹ ró¿ny
czas u¿ywania, albo nie s¹ trwale powi¹zane z innymi czê-
œciami i mog¹ byæ u¿ywane w ró¿nych zestawach, wartoœæ
pocz¹tkow¹ tych czêœci ujmuje siê w ksiêgach rachunko-
wych oddzielnie tak, jakby stanowi³y odrêbny œrodek trwa³y.
Oddzielnie dokonuje siê te¿ odpisów amortyzacyjnych od
tych czêœci, z zastrze¿eniem § 16 ust. 3. 

3. Wartoœæ pocz¹tkow¹ œrodka trwa³ego/wartoœci niema-
terialnej i prawnej powiêksza siê o nak³ady na ulepszenie,
je¿eli ulepszenie istotnie zwiêkszy ich pierwotn¹ wartoœæ
u¿ytkow¹, z uwzglêdnieniem § 4 ust. 2. 

§ 12.1. Aktywa w walucie obcej zakupione za walutê kra-
jow¹ ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych wed³ug kursu
uzgodnionego w umowie lub okreœlonego odrêbnym prze-
pisem. 

2. Aktywa w walucie obcej zakupione za inn¹ walutê ob-
c¹ ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych wed³ug wartoœci

waluty obcej sprzedanej, przeliczonej na walutê krajow¹ we-
d³ug kursu œredniego waluty obcej sprzedanej, obowi¹zuj¹-
cego na dzieñ ujêcia zdarzenia gospodarczego w ksiêgach
rachunkowych. 

3. Aktywa i zobowi¹zania w walutach obcych, inne ni¿
wymienione w ust. 1-2, przelicza siê na walutê krajow¹ 
wed³ug kursu œredniego, obowi¹zuj¹cego na dzieñ wyst¹-
pienia zdarzenia gospodarczego, albo wed³ug kursu œred-
niego, obowi¹zuj¹cego na dzieñ ujêcia zdarzenia gospodar-
czego w ksiêgach rachunkowych. 

4. Ceny z³ota odpowiadaj¹cego miêdzynarodowym
standardom czystoœci przelicza siê na walutê krajow¹ we-
d³ug kursu œredniego dolara amerykañskiego, obowi¹zuj¹-
cego na dzieñ ujêcia zdarzenia gospodarczego w ksiêgach
rachunkowych. 

5. Wartoœæ w walucie krajowej aktywów i zobowi¹zañ
w z³ocie odpowiadaj¹cym miêdzynarodowym standardom
czystoœci oraz instrumentów finansowych pozabilansowych
w z³ocie, koryguje siê na koniec bie¿¹cego dnia operacyjne-
go do wartoœci okreœlonej wed³ug œredniego kosztu zasobu
z³ota, o którym mowa w § 14 ust. 5. 

6. Wartoœæ w walucie krajowej aktywów i zobowi¹zañ
w walutach obcych oraz instrumentów finansowych pozabi-
lansowych, koryguje siê, z zastrze¿eniem § 44 ust. 1, na ko-
niec bie¿¹cego dnia operacyjnego do wartoœci obliczonej
wed³ug œredniego kosztu zasobu waluty obcej, o którym
mowa w § 20 ust. 5. 

Rozdzia³ 4

Zaliczanie przychodów i kosztów do wyniku 
finansowego 

§ 13.1. Dyskonto i premie od zakupionych d³u¿nych pa-
pierów wartoœciowych, nieprzynosz¹cych odsetek kupono-
wych, których okres pozosta³y do wykupu jest d³u¿szy ni¿
rok od dnia zawarcia umowy, zalicza siê do wyniku finanso-
wego na koniec ka¿dego dnia operacyjnego, w kwotach na-
liczonych wed³ug wewnêtrznej stopy zwrotu, przy czym sto-
pê tê stosuje siê konsekwentnie do dyskonta i premii od
tych samych d³u¿nych papierów wartoœciowych póŸniej za-
kupionych, nawet je¿eli okres pozosta³y do ich wykupu jest
krótszy ni¿ rok od dnia zawarcia umowy. 

2. Nale¿noœci od banków dzia³aj¹cych w kraju, z tytu³u
nieutrzymywania poziomu rezerwy obowi¹zkowej, ujmuje
siê w ksiêgach rachunkowych jako rozliczenia miêdzyokre-
sowe przychodów i zalicza siê do wyniku finansowego
w dniu zap³aty. 

3. Odsetki i dyskonto naliczone od aktywów, o których
mowa w § 35 ust. 1, ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych
jako rozliczenia miêdzyokresowe przychodów i zalicza siê
do wyniku finansowego w dniu zap³aty albo je¿eli usta³a
przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizuj¹cego. 

4. Rozliczenie miêdzyokresowe przychodów, o których
mowa w ust. 3, zmniejsza siê, je¿eli nast¹pi umorzenie,
przedawnienie lub stwierdzenie nieœci¹galnoœci odsetek
i dyskonta. 

5. Dyskonto i premie od wyemitowanych przez NBP
d³u¿nych papierów wartoœciowych ujmuje siê w ksiêgach ra-
chunkowych jako rozliczenia miêdzyokresowe i zalicza do
wyniku finansowego na koniec ka¿dego dnia operacyjnego
w kwotach obliczonych dla okresu, na jaki wyemitowano
d³u¿ny papier wartoœciowy, proporcjonalnie do up³ywu cza-
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su miêdzy dniem powstania zobowi¹zania, a koñcem ka¿-
dego dnia. 

6. Odsetki od wyemitowanych przez NBP d³u¿nych pa-
pierów wartoœciowych zalicza siê do wyniku finansowego na
koniec ka¿dego dnia operacyjnego, w kwotach obliczonych
dla okresu, na jaki wyemitowano d³u¿ny papier wartoœciowy,
proporcjonalnie do up³ywu czasu miêdzy dniem powstania
zobowi¹zania, a koñcem ka¿dego dnia. 

7. Na koniec okresu sprawozdawczego, nie póŸniej ni¿
na koniec miesi¹ca, do wyniku finansowego zalicza siê: 

1) odsetki od aktywów, ujmowanych w grupie pozosta-
³ych aktywów bilansu, w szczególnoœci od nale¿noœci
zwi¹zanych z gospodark¹ w³asn¹; 

2) odsetki od zobowi¹zañ, ujmowanych w grupie pozo-
sta³ych pasywów bilansu, w szczególnoœci od zobo-
wi¹zañ zwi¹zanych z gospodark¹ w³asn¹. 

8. Odsetki otrzymane od œrodków pieniê¿nych w walu-
tach obcych, utrzymywanych przez NBP na rachunkach bie-
¿¹cych w innych bankach, zalicza siê do wyniku finansowe-
go w dniu zap³aty. 

9. Odsetki do zap³aty z tytu³u rezerwy obowi¹zkowej, za-
licza siê do wyniku finansowego w kwotach naliczonych na
koniec ka¿dego miesi¹ca. 

10. Odsetki, dyskonto i premie od aktywów i zobowi¹zañ
niewymienionych w ust. 1 — 9, zalicza siê do wyniku finan-
sowego na koniec ka¿dego dnia operacyjnego, w kwotach
naliczonych proporcjonalnie do up³ywu czasu miêdzy
dniem powstania sk³adnika aktywów lub zobowi¹zania,
a koñcem ka¿dego dnia. 

§ 14.1. Przychody i koszty, wynikaj¹ce ze zmiany zasobu
z³ota, zalicza siê do wyniku finansowego w dniu, w którym
nast¹pi³a zmiana, w kwocie: 

1) ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y
w walucie krajowej a wartoœci¹ ustalon¹ wed³ug œred-
niego dziennego kosztu zakupu z³ota — w odniesie-
niu do z³ota zakupionego i jednoczeœnie sprzedane-
go w bie¿¹cym dniu operacyjnym; 

2) ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y
w walucie krajowej a wartoœci¹ ustalon¹ wed³ug œred-
niego kosztu zasobu z³ota — w odniesieniu do nad-
wy¿ki z³ota sprzedanego nad zakupionym w bie¿¹-
cym dniu operacyjnym (sprzeda¿y netto). 

2. W zakupie, o którym mowa w ust. 1, uwzglêdnia siê in-
strumenty finansowe pozabilansowe, przychody oraz inne
wp³ywy, je¿eli zwiêkszaj¹ zasób z³ota. 

3. W sprzeda¿y, o której mowa w ust. 1, uwzglêdnia siê
instrumenty finansowe pozabilansowe, koszty oraz inne wy-
p³ywy, je¿eli zmniejszaj¹ zasób z³ota. 

4. Œredni dzienny koszt zakupu z³ota odpowiadaj¹cego
miêdzynarodowym standardom czystoœci ustala siê dziel¹c
wartoœæ w walucie krajowej przez iloœæ uncji zakupionego
w bie¿¹cym dniu operacyjnym z³ota odpowiadaj¹cego miê-
dzynarodowym standardom czystoœci. 

5. Œredni koszt zasobu z³ota ustala siê dziel¹c wartoœæ
zasobu w walucie krajowej przez iloœæ uncji z³ota w zasobie
na koniec bie¿¹cego dnia operacyjnego, z zastrze¿eniem
ust. 6 i 7. 

6. Œredni koszt zasobu z³ota zmienia siê, je¿eli w bie¿¹-
cym dniu operacyjnym zakup z³ota odpowiadaj¹cego miê-
dzynarodowym standardom czystoœci jest wiêkszy od jego

sprzeda¿y (zakup netto). Wówczas nadwy¿kê iloœci i warto-
œci zakupu z³ota nad sprzeda¿¹, dodaje siê na koniec bie¿¹-
cego dnia operacyjnego do zasobu z³ota z poprzedniego
dnia operacyjnego i ustala nowy œredni koszt zasobu z³ota. 

7. Œredni koszt zasobu z³ota nie zmienia siê, je¿eli w bie-
¿¹cym dniu operacyjnym zakup z³ota odpowiadaj¹cego
miêdzynarodowym standardom czystoœci jest mniejszy od
jego sprzeda¿y. 

8. Œredni koszt zasobu z³ota zmieniaj¹ koszty niezreali-
zowane, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku finansowe-
go. 

§ 15.1. Przychody i koszty, wynikaj¹ce z bie¿¹cych i ter-
minowych transakcji d³u¿nymi papierami wartoœciowymi
o tym samym kodzie, zalicza siê do wyniku finansowego
w dniu rozliczenia transakcji, w kwocie równej ró¿nicy miê-
dzy wartoœci¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y a wartoœci¹ ustalon¹
wed³ug œredniego kosztu zasobu tych papierów, ustalonym
na koniec bie¿¹cego dnia operacyjnego. 

2. Œredni koszt zasobu d³u¿nych papierów wartoœcio-
wych, o którym mowa w ust. 1, ustala siê dziel¹c wartoœæ za-
sobu przez iloœæ d³u¿nych papierów wartoœciowych w tym
zasobie. Wartoœæ zasobu w bie¿¹cym dniu operacyjnym
ustala siê przed uwzglêdnieniem sprzeda¿y w tym dniu, do-
daj¹c do zasobu z poprzedniego dnia operacyjnego zakupy
bie¿¹cego dnia, z zastrze¿eniem ust. 3 i 4. 

3. W zakupie i sprzeda¿y, o których mowa w ust. 2,
uwzglêdnia siê instrumenty finansowe pozabilansowe, z za-
strze¿eniem § 29 ust. 4 i § 30 ust. 4. 

4. Œredni koszt zasobu d³u¿nych papierów wartoœcio-
wych o tym samym kodzie zmieniaj¹ koszty niezrealizowa-
ne, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku finansowego. 

5. Wartoœæ zakupionych odsetek z tytu³u kuponu, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 7, nie wp³ywa na œredni koszt zasobu
d³u¿nych papierów wartoœciowych. 

§ 16.1.Odpisy amortyzacyjne zalicza siê do wyniku finan-
sowego drog¹ systematycznego roz³o¿enia wartoœci po-
cz¹tkowej œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych 
i prawnych na przewidywany okres uzyskiwania korzyœci,
proporcjonalnie do up³ywu czasu, w równych ratach. 

2. Odpisów amortyzacyjnych, z zastrze¿eniem ust. 3, do-
konuje siê poczynaj¹c od pocz¹tku pierwszego miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przyjêto do u¿ywania
œrodek trwa³y lub wartoœæ niematerialn¹ i prawn¹, do koñca
miesi¹ca, w którym nastêpuje zrównanie wartoœci odpisów
amortyzacyjnych z wartoœci¹ pocz¹tkow¹, lub w którym
sk³adnik maj¹tku wycofano z u¿ywania, w szczególnoœci na
skutek przeznaczenia do likwidacji lub sprzeda¿y, albo
stwierdzono niedobór, z ewentualnym uwzglêdnieniem war-
toœci, o której mowa w ust. 4 pkt 5. 

3. Odpisów amortyzacyjnych od wartoœci pocz¹tkowej
ni¿szej ni¿ 4.000 z³, dokonuje siê jednorazowo na koniec
miesi¹ca, w którym oddano do u¿ywania œrodek trwa³y lub
wartoœæ niematerialn¹ i prawn¹, w kwocie równej wartoœci
pocz¹tkowej. 

4. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i wynikaj¹cej z nie-
go stawki amortyzacyjnej, uwzglêdnia siê ekonomiczn¹ u¿y-
tecznoœæ œrodka trwa³ego lub wartoœci niematerialnej i praw-
nej, a w szczególnoœci: 

1) intensywnoœæ eksploatacji œrodka trwa³ego i jego
zu¿ycie fizyczne; 

2) tempo postêpu techniczno — ekonomicznego; 
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3) prawne i inne ograniczenia czasu u¿ywania; 

4) wymóg okresowej weryfikacji stawki amortyzacyjnej; 

5) przewidywan¹ po up³ywie czasu u¿ywania wartoœæ
sprzeda¿y œrodka trwa³ego mo¿liw¹ do uzyskania
(bez podatku od towarów i us³ug), pomniejszon¹
o rabaty i opusty oraz koszty zwi¹zane z przystoso-
waniem œrodka trwa³ego do sprzeda¿y i doprowa-
dzenia jej do skutku, je¿eli wartoœæ ta przekracza
10% wartoœci pocz¹tkowej. 

5. Wartoœæ otrzymanego nieodp³atnie œrodka trwa³ego
ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych jako rozliczenia miê-
dzyokresowe przychodów i zalicza siê do wyniku finansowe-
go równolegle do odpisów amortyzacyjnych od tych œrod-
ków trwa³ych. 

6. Nak³ady na œrodek trwa³y, ponoszone w celu przywró-
cenia lub utrzymania korzyœci ekonomicznych na poziomie
ocenionym w momencie oddania œrodka trwa³ego do u¿y-
wania, zalicza siê do wyniku finansowego w momencie po-
niesienia tych nak³adów, z zastrze¿eniem ust. 7. 

7. Nak³ady, o których mowa w ust. 6, bêd¹ce nastêp-
stwem wyst¹pienia zdarzenia, przed którym sk³adnik maj¹t-
ku by³ ubezpieczony, zalicza siê do wyniku finansowego
w czêœci nie pokrytej odszkodowaniami z tytu³u ubezpiecze-
nia. 

§ 17. Przychody i koszty ze sprzeda¿y sk³adnika maj¹t-
ku, zalicza siê do wyniku finansowego w dniu sprzeda¿y
w kwocie: 

1) ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y
a niezamortyzowan¹ czêœci¹ wartoœci pocz¹tkowej,
pomniejszon¹ o odpis z tytu³u utraty wartoœci, kosz-
ty przystosowania sk³adnika do sprzeda¿y oraz koszty
doprowadzenia sprzeda¿y do skutku — w odniesie-
niu do œrodków trwa³ych/ wartoœci niematerialnych
i prawnych; 

2) ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y
a wartoœci¹ poniesionych nak³adów, pomniejszo-
nych o odpis z tytu³u utraty wartoœci, koszty przysto-
sowania sk³adnika do sprzeda¿y oraz koszty dopro-
wadzenia sprzeda¿y do skutku — w odniesieniu do
nak³adów na œrodki trwa³e/wartoœci niematerialne
i prawne. 

§ 18.1. Koszty us³ug wykonanych na rzecz NBP w bie¿¹-
cym roku obrotowym, za które obowi¹zek zap³aty powstanie
w nastêpnym roku obrotowym, zalicza siê do wyniku finan-
sowego w wiarygodnie oszacowanej kwocie, a prawdopo-
dobne zobowi¹zanie przypadaj¹ce na bie¿¹cy rok obrotowy
ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych, jako rozliczenia miê-
dzyokresowe kosztów. Ewentualne ró¿nice miêdzy wiary-
godnie oszacowan¹ kwot¹, a kwot¹ zobowi¹zania, zalicza
siê w nastêpnym roku obrotowym do: 

1) kosztów, je¿eli oszacowana kwota jest mniejsza od
kwoty zobowi¹zania; 

2) przychodów, je¿eli oszacowana kwota jest wiêksza
od kwoty zobowi¹zania. 

2. Koszty, które w ca³oœci lub czêœci dotycz¹ przysz³ych
lat obrotowych, z zastrze¿eniem ust. 3, ujmowane s¹ w ksiê-
gach rachunkowych jako rozliczenia miêdzyokresowe kosz-
tów i zaliczane do wyniku finansowego roku obrotowego,
którego dotycz¹. Dotyczy to w szczególnoœci kosztów: 

1) zakupu materia³ów niewydanych do zu¿ycia lub
u¿ywania w bie¿¹cym roku obrotowym; 

2) zakupu materia³ów i us³ug, które bêd¹ dostarczone
w przysz³ym roku obrotowym; 

3) wynagrodzeñ, ubezpieczeñ i innych œwiadczeñ na
rzecz pracowników, je¿eli z odrêbnych przepisów
wynika obowi¹zek ich wyp³aty z góry; 

4) poniesionych z góry, w czêœci wykraczaj¹cej poza
bie¿¹cy rok obrotowy. 

3. Zasady okreœlone w ust. 1 — 2, mog¹ byæ stosowane
dla okresów krótszych ni¿ rok obrotowy. 

§ 19. Przychody i koszty niewymienione w uchwale,
w tym koszty emisji znaków pieniê¿nych, zalicza siê do wy-
niku finansowego w dniu wyst¹pienia zdarzenia gospodar-
czego, z uwzglêdnieniem § 2. 

§ 20.1. Przychody i koszty, z zastrze¿eniem § 44 ust 2,
wynikaj¹ce z transakcji walutowych, wp³ywaj¹cych na zmia-
nê zasobu waluty obcej, zalicza siê do wyniku finansowego
w dniu, w którym nast¹pi³a zmiana, w kwocie: 

1) ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y
w walucie krajowej a wartoœci¹ ustalon¹ wed³ug
œredniego dziennego kosztu zakupu waluty obcej —
w odniesieniu do walut obcych zakupionych i jedno-
czeœnie sprzedanych w bie¿¹cym dniu operacyj-
nym; 

2) ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y
w walucie krajowej a wartoœci¹ ustalon¹ wed³ug
œredniego kosztu zasobu waluty obcej — w odnie-
sieniu do nadwy¿ki walut obcych sprzedanych nad
zakupionymi w bie¿¹cym dniu operacyjnym (sprze-
da¿y netto). 

2. W zakupie, o którym mowa w ust. 1, uwzglêdnia siê in-
strumenty finansowe pozabilansowe, przychody oraz inne
wp³ywy, je¿eli zwiêkszaj¹ zasób waluty obcej. 

3. W sprzeda¿y, o której mowa w ust. 1, uwzglêdnia siê
instrumenty finansowe pozabilansowe, inne koszty oraz in-
ne wyp³ywy, je¿eli zmniejszaj¹ zasób waluty obcej. 

4. Œredni dzienny koszt zakupu waluty obcej, o którym
mowa w ust. 1, ustala siê dziel¹c wartoœæ zakupu w walucie
krajowej przez iloœæ zakupionych w bie¿¹cym dniu operacyj-
nym jednostek waluty obcej. 

5. Œredni koszt zasobu waluty obcej, o którym mowa
w ust. 1, ustala siê dziel¹c wartoœæ zasobu w walucie krajo-
wej przez iloœæ jednostek waluty obcej w zasobie na koniec
bie¿¹cego dnia operacyjnego, z zastrze¿eniem ust. 6 i 7. 

6. Œredni koszt zasobu waluty obcej zmienia siê, je¿eli
w bie¿¹cym dniu operacyjnym zakup waluty obcej jest wiêk-
szy od jej sprzeda¿y (zakup netto). Wówczas nadwy¿kê iloœci
i wartoœci dodaje siê na koniec bie¿¹cego dnia operacyjne-
go do zasobu waluty obcej z poprzedniego dnia operacyj-
nego i ustala nowy œredni koszt zasobu waluty obcej. 

7. Œredni koszt zasobu waluty obcej nie zmienia siê, je-
¿eli w bie¿¹cym dniu operacyjnym zakup waluty obcej jest
mniejszy od jej sprzeda¿y. 

8. Œredni koszt zasobu waluty obcej zmieniaj¹ koszty
niezrealizowane, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku fi-
nansowego. 
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Rozdzia³ 5

Rezerwy na przysz³e zobowi¹zania 

§ 21. 1. Rezerwy na przysz³e zobowi¹zania tworzy siê,
gdy: 

1) na NBP ci¹¿y obowi¹zek wynikaj¹cy ze zdarzeñ
przesz³ych lub zidentyfikowanego ryzyka; 

2) prawdopodobne jest, ¿e wype³nienie obowi¹zku lub
wyst¹pienie zidentyfikowanego ryzyka, spowoduje
w NBP zmniejszenie korzyœci ekonomicznych; 

3) kwotê tego obowi¹zku i kwotê odpowiedni¹ by po-
kryæ zidentyfikowane ryzyko, mo¿na wiarygodnie
oszacowaæ. 

2. Rezerwy na przysz³e zobowi¹zania tworzy siê w wyso-
koœci wiarygodnie oszacowanej kwoty, jaka: 

a) musia³aby byæ zap³acona nie póŸniej ni¿ na dzieñ
bilansowy, w zwi¹zku z wype³nieniem obowi¹zku,
o którym mowa w ust. 1, 

b) by³aby odpowiednia by pokryæ zidentyfikowane ry-
zyko. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, obci¹¿a koszty okresu
sprawozdawczego, w którym powstaje obowi¹zek, lub
w którym zidentyfikowano wyst¹pienie ryzyka, o których
mowa w ust. 1. 

4. Je¿eli nale¿noœci kwestionowane przez d³u¿ników
i zobowi¹zania kwestionowane przez NBP s¹ przedmiotem
postêpowania s¹dowego lub egzekucyjnego, rezerwy na
przysz³e zobowi¹zania tworzy siê w wysokoœci oszacowa-
nych kosztów postêpowania s¹dowego lub egzekucyjnego,
a w przypadku zobowi¹zañ NBP, tak¿e kwot przekraczaj¹-
cych zobowi¹zanie ujête w ksiêgach rachunkowych. 

5. Rezerwy na przysz³e zobowi¹zania niewykorzystane
z powodu ustania w ca³oœci lub czêœci obowi¹zku lub ryzy-
ka, uzasadniaj¹cego ich utworzenie, rozwi¹zuje siê i zalicza
do wyniku finansowego. 

6. Rezerwy na przysz³e zobowi¹zania s¹ tworzone, aktu-
alizowane co do wysokoœci i rozwi¹zywane na koniec okre-
su sprawozdawczego, nie póŸniej ni¿ na koniec miesi¹ca,
z wyj¹tkiem rezerw na przysz³e zobowi¹zania wobec pra-
cowników, które s¹ tworzone, aktualizowane co do wysoko-
œci i rozwi¹zywane w dniu bilansowym. 

Rozdzia³ 6

Instrumenty finansowe pozabilansowe

§ 22. 1. Instrumenty finansowe pozabilansowe ujmuje siê
na kontach pozabilansowych od dnia zawarcia transakcji
terminowej do dnia, do którego umowa zosta³a zawarta,
z zastrze¿eniem § 32 ust. 1. 

2. Instrumenty finansowe pozabilansowe w z³ocie odpo-
wiadaj¹cym miêdzynarodowym standardom czystoœci oraz
w walutach obcych, ujmuje siê na kontach pozabilansowych
w sposób wskazany w § 6 ust. 2 i 3. 

§ 23.1. Zakupione w transakcji terminowej walutowej
œrodki pieniê¿ne w walucie obcej i wynikaj¹ce z tej transak-
cji zobowi¹zanie do wydania sprzedanych œrodków pieniê¿-
nych w walucie krajowej, ujmuje siê wed³ug kursu bie¿¹ce-
go waluty obcej kupionej, ustalonego w dniu zawarcia
umowy. 

2. Ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ zakupionych œrodków pie-
niê¿nych, o których mowa w ust. 1 i uzgodnion¹ kwot¹
sprzedanych œrodków pieniê¿nych w walucie krajowej, zali-
cza siê do wyniku finansowego na koniec ka¿dego dnia
operacyjnego w kwotach naliczonych proporcjonalnie do
up³ywu czasu miêdzy dniem zawarcia umowy, a dniem rozli-
czenia transakcji. 

3. Œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 1, uwzglêd-
nia siê przy ustalaniu wielkoœci i wartoœci, o których mowa
w § 20. 

§ 24.1. Sprzedane w transakcji terminowej walutowej
œrodki pieniê¿ne w walucie obcej i wynikaj¹c¹ z tej transak-
cji nale¿noœæ do otrzymania zakupionych œrodków pieniê¿-
nych w walucie krajowej, ujmuje siê wed³ug kursu bie¿¹ce-
go waluty obcej sprzedanej, ustalonego w dniu zawarcia
umowy. 

2. Ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ sprzedanych œrodków pie-
niê¿nych, o których mowa w ust. 1 i uzgodnion¹ kwot¹ œrod-
ków pieniê¿nych w walucie krajowej, zalicza siê do wyniku
finansowego na koniec ka¿dego dnia operacyjnego w kwo-
tach naliczonych proporcjonalnie do up³ywu czasu miêdzy
dniem zawarcia umowy, a dniem rozliczenia transakcji. 

3. Œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 1, uwzglêd-
nia siê przy ustalaniu wielkoœci i wartoœci, o których mowa
w § 20. 

§ 25.1. Zakupione w transakcji terminowej walutowej
œrodki pieniê¿ne w walucie obcej i wynikaj¹ce z tej transak-
cji zobowi¹zanie do wydania sprzedanych œrodków pieniê¿-
nych w innej walucie obcej ujmuje siê wed³ug wartoœci walu-
ty obcej sprzedanej, przeliczonej na walutê krajow¹ wed³ug
kursu bie¿¹cego waluty obcej sprzedanej, ustalonego
w dniu zawarcia umowy. 

2. Ró¿nicê miêdzy kwot¹ zakupionych œrodków pieniê¿-
nych w walucie obcej, przeliczon¹ na walutê krajow¹ we-
d³ug kursu bie¿¹cego waluty obcej kupionej i kwot¹ sprze-
danych œrodków pieniê¿nych w walucie obcej, przeliczon¹
wed³ug kursu, o którym mowa w ust. 1, zalicza siê do wyni-
ku finansowego na koniec ka¿dego dnia operacyjnego
w kwotach naliczonych proporcjonalnie do up³ywu czasu
miêdzy dniem zawarcia umowy, a dniem rozliczenia transak-
cji. 

3. Œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 1, uwzglêd-
nia siê przy ustalaniu wielkoœci i wartoœci, o których mowa
w § 20. 

§ 26.1. Sprzedane w transakcji terminowej walutowej
œrodki pieniê¿ne w walucie obcej i wynikaj¹c¹ z tej transak-
cji nale¿noœæ do otrzymania zakupionych œrodków pieniê¿-
nych w innej walucie obcej ujmuje siê wed³ug wartoœci walu-
ty obcej kupionej, przeliczonej na walutê krajow¹ wed³ug
kursu bie¿¹cego waluty obcej kupionej, ustalonego w dniu
zawarcia umowy. 

2. Ró¿nicê miêdzy kwot¹ sprzedanych œrodków pieniê¿-
nych w walucie obcej, przeliczon¹ wed³ug kursu, o którym
mowa w ust. 1 i kwot¹ zakupionych œrodków pieniê¿nych
w walucie obcej, przeliczon¹ na walutê krajow¹ wed³ug kur-
su bie¿¹cego waluty obcej kupionej obowi¹zuj¹cego na
dzieñ ujêcia zdarzenia gospodarczego w ksiêgach rachun-
kowych, zalicza siê do wyniku finansowego na koniec ka¿-
dego dnia operacyjnego w kwotach naliczonych proporcjo-
nalnie do up³ywu czasu miêdzy dniem zawarcia umowy,
a dniem rozliczenia transakcji. 
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3. Œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 1, uwzglêd-
nia siê przy ustalaniu wielkoœci i wartoœci, o których mowa
w § 20. 

§ 27.1. Do transakcji terminowej na z³oto przepisy § 23
— 26 stosuje siê odpowiednio, z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. Ceny rynkowe z³ota odpowiadaj¹cego miêdzynarodo-
wym standardom czystoœci przelicza siê w sposób wskaza-
ny w § 12 ust. 4, a wartoœæ transakcji w z³ocie ustala i rozli-
cza w walucie krajowej. 

§ 28.1. D³u¿ne papiery wartoœciowe w walucie krajowej
zakupione w transakcji terminowej na d³u¿ne papiery warto-
œciowe i wynikaj¹ce z tej transakcji zobowi¹zanie do sprze-
da¿y œrodków pieniê¿nych w walucie krajowej, ujmuje siê
od dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia na kontach
pozabilansowych wed³ug ceny ustalonej w umowie. 

2. D³u¿ne papiery wartoœciowe w walucie obcej zakupio-
ne w transakcji terminowej na d³u¿ne papiery wartoœciowe
i wynikaj¹ce z tej transakcji zobowi¹zanie do zap³aty œrod-
ków pieniê¿nych w tej samej walucie obcej, ujmuje siê od
dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia na kontach po-
zabilansowych wed³ug ceny umówionej, przeliczonej na wa-
lutê krajow¹ wed³ug kursu œredniego obowi¹zuj¹cego na
dzieñ ujêcia zdarzenia gospodarczego w ksiêgach rachun-
kowych. 

3. D³u¿ne papiery wartoœciowe, o których mowa w ust.
1 i 2, uwzglêdnia siê przy ustalaniu wielkoœci i wartoœci,
o których mowa w § 15, w dniu rozliczenia transakcji. 

4. D³u¿nych papierów wartoœciowych i zobowi¹zania,
o których mowa w ust. 2, nie uwzglêdnia siê przy ustalaniu
wielkoœci i wartoœci, o których mowa w § 20. 

§ 29.1. D³u¿ne papiery wartoœciowe w walucie krajowej
sprzedane w transakcji terminowej na d³u¿ne papiery warto-
œciowe i wynikaj¹c¹ z tej transakcji nale¿noœæ do otrzymania
œrodków pieniê¿nych w walucie krajowej, ujmuje siê wed³ug
ceny ustalonej w umowie od dnia zawarcia transakcji do
dnia rozliczenia na kontach pozabilansowych. 

2. D³u¿ne papiery wartoœciowe w walucie obcej sprzeda-
ne w transakcji terminowej na d³u¿ne papiery wartoœciowe
i wynikaj¹c¹ z tej transakcji nale¿noœæ do otrzymania œrod-
ków pieniê¿nych w walucie obcej, ujmuje siê wed³ug ceny
umówionej, przeliczonej na walutê krajow¹ wed³ug kursu
œredniego obowi¹zuj¹cego na dzieñ ujêcia zdarzenia go-
spodarczego w ksiêgach rachunkowych. 

3. D³u¿ne papiery wartoœciowe, o których mowa w ust.
1 i 2, uwzglêdnia siê przy ustalaniu wielkoœci i wartoœci,
o których mowa w § 15, w dniu rozliczenia transakcji. 

4. D³u¿nych papierów wartoœciowych i nale¿noœci, o któ-
rych mowa w ust. 2, nie uwzglêdnia siê przy ustalaniu wiel-
koœci i wartoœci, o których mowa w § 20. 

§ 30.1. Nale¿noœci i zobowi¹zania wynikaj¹ce z transak-
cji terminowej na stopê procentow¹ ujmuje siê oddzielnie
i kompensuje w uzgodnionych dniach p³atnoœci. 

2. Kwotê równ¹ ró¿nicy nale¿noœci i zobowi¹zañ, o któ-
rych mowa w ust. 1, zalicza siê do wyniku finansowego
w dniu rozliczenia transakcji. 

3. Nale¿noœci i zobowi¹zania, o których mowa w ust. 1,
w walucie obcej przelicza siê na walutê krajow¹ wed³ug kur-
su bie¿¹cego ustalonego w dniu zawarcia umowy. 

4. W dniach p³atnoœci kwotê, o której mowa w ust. 2,
w walucie obcej uwzglêdnia siê przy ustalaniu wielkoœci
i wartoœci, o których mowa w § 20. 

5. Transakcjê terminow¹ na stopê procentow¹ wycenia
siê na dzieñ bilansowy stosuj¹c rynkowe stopy procentowe,
obowi¹zuj¹ce w dniu wyceny, z zastrze¿eniem § 36 ust.
1 i 2 oraz § 37 ust. 3 i 4. 

6. Je¿eli zawarto wiêcej ni¿ jedn¹ transakcjê na stopê
procentow¹ to rozliczenia tych instrumentów dokonuje siê
osobno. 

7. Op³aty i prowizje, dotycz¹ce transakcji terminowej na
stopê procentow¹, zalicza siê do wyniku finansowego
w dniu wyst¹pienia zdarzenia gospodarczego. 

§ 31.1. Œrodki pieniê¿ne kupione lub sprzedane w trans-
akcji wymiany walut ujmuje siê na kontach bilansowych
w dniu zawarcia umowy nieodwo³alnej. 

2. Œrodki pieniê¿ne odprzedane lub odkupione w trans-
akcji wymiany walut ujmuje siê na kontach pozabilanso-
wych od dnia zawarcia umowy nieodwo³alnej do dnia jej
rozliczenia, wed³ug kursu bie¿¹cego waluty obcej kupionej
lub sprzedanej, ustalonego w dniu zawarcia umowy. 

3. Zakupu i odprzeda¿y oraz sprzeda¿y i odkupu œrod-
ków pieniê¿nych w walucie obcej, wynikaj¹cego z transakcji
wymiany walut nie uwzglêdnia siê przy ustalaniu wielkoœci
i wartoœci, o których mowa w § 20. 

§ 32.1. Ró¿nicê nale¿noœci i zobowi¹zañ, wynikaj¹cych
z transakcji wymiany odsetek i z dwuwalutowej transakcji
wymiany odsetek, zalicza siê do wyniku finansowego na ko-
niec ka¿dego dnia operacyjnego w kwotach naliczonych
proporcjonalnie do up³ywu czasu miêdzy dniem zawarcia
umowy, a dniem rozliczenia transakcji. 

2. Nale¿noœci i zobowi¹zania, o których mowa w ust. 1,
w walucie obcej przelicza siê na walutê krajow¹ wed³ug kur-
su bie¿¹cego ustalonego w dniu ujêcia zdarzenia gospodar-
czego w ksiêgach rachunkowych. 

3. W dniu rozliczenia nale¿noœci i zobowi¹zañ w walucie
obcej kwoty, o których mowa w ust. 2, uwzglêdnia siê przy
ustalaniu wielkoœci i wartoœci, o których mowa w § 20. 

4. Je¿eli zawarto wiêcej ni¿ jedn¹ transakcjê na wymianê
odsetek to ka¿d¹ z tych transakcji rozlicza siê osobno. 

5. Op³aty i prowizje, dotycz¹ce transakcji wymiany odse-
tek i z dwuwalutowej transakcji wymiany odsetek, zalicza siê
do wyniku finansowego w dniu wyst¹pienia zdarzenia go-
spodarczego. 

§ 33.1. Depozyt zabezpieczaj¹cy wykonalnoœæ transakcji
na oprocentowany instrument finansowy z³o¿ony w œrod-
kach pieniê¿nych ujmuje siê na kontach bilansowych. 

2. Depozyt zabezpieczaj¹cy, o którym mowa w ust. 1,
z³o¿ony w d³u¿nych papierach wartoœciowych ujmuje siê na
kontach pozabilansowych. 

3. Depozyt uzupe³niaj¹cy tworzony z dziennych zmian
wartoœci depozytu zabezpieczaj¹cego, spowodowanych
zmianami cen rynkowych transakcji na oprocentowany in-
strument finansowy ujmuje siê na kontach bilansowych jako
nale¿noœæ lub zobowi¹zanie i zalicza do wyniku finansowe-
go w dniach p³atnoœci. 

4. Nale¿noœæ lub zobowi¹zanie, o których mowa w ust.
3, w walucie obcej przelicza siê na walutê krajow¹ wed³ug
kursu œredniego obowi¹zuj¹cego na dzieñ ujêcia zdarzenia
gospodarczego w ksiêgach rachunkowych. 



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 22 - 611 - poz. 38

5. W dniach p³atnoœci nale¿noœæ lub zobowi¹zanie w wa-
lucie obcej, uwzglêdnia siê przy ustalaniu wielkoœci i warto-
œci, o których mowa w § 20. 

6. Je¿eli zawarto wiêcej ni¿ jedn¹ transakcjê na oprocen-
towany instrument finansowy to wartoœæ sprzeda¿y tego in-
strumentu ustala siê wed³ug kosztu zakupu instrumentu naj-
wczeœniej zakupionego. 

Rozdzia³ 7

Wycena na dzieñ bilansowy

§ 34.1. Aktywa i pasywa oraz instrumenty finansowe po-
zabilansowe, z zastrze¿eniem ust. 2, wycenia siê na dzieñ
bilansowy: 

1) pieni¹dz w obiegu — wed³ug wartoœci nominalnej; 

2) z³oto odpowiadaj¹ce miêdzynarodowym standar-
dom czystoœci, nale¿noœci w z³ocie oraz instrumenty
finansowe pozabilansowe na z³oto — wed³ug œred-
niej ceny rynkowej, z zastrze¿eniem ust. 4; 

3) d³u¿ne papiery wartoœciowe i inne instrumenty fi-
nansowe, notowane na aktywnym rynku — wed³ug
œredniej ceny rynkowej, z zastrze¿eniem ust. 5; 

4) d³u¿ne papiery wartoœciowe i inne instrumenty fi-
nansowe, nienotowane na aktywnym rynku — we-
d³ug ceny zakupu, z pomniejszeniem o odpis z tytu-
³u utraty wartoœci; 

5) nale¿noœci i zobowi¹zania, w tym z tytu³u kredytów
i po¿yczek — w kwocie wymagaj¹cej zap³aty; 

6) akcje notowane na aktywnym rynku — wed³ug œred-
niej ceny rynkowej; 

7) akcje nienotowane na aktywnym rynku i udzia³y —
wed³ug ceny zakupu, z pomniejszeniem o odpis
z tytu³u utraty wartoœci; 

8) nak³ady na œrodki trwa³e/wartoœci niematerialne
i prawne — w wysokoœci ogó³u wydatków, pozosta-
j¹cych w bezpoœrednim zwi¹zku z wytworzeniem,
ulepszeniem œrodka trwa³ego ju¿ u¿ywanego w NBP
oraz z przystosowaniem nabytego œrodka trwa³e-
go/wartoœci niematerialnej i prawnej do potrzeb NBP
lub do stanu u¿ywalnoœci, pomniejszonych o odpis
z tytu³u utraty wartoœci; 

9) œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne
— wed³ug wartoœci pocz¹tkowej, pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne i odpis z tytu³u utraty warto-
œci; 

10) zapasy produktów — wed³ug kosztu wytworzenia
produktów, pomniejszonego o odpis z tytu³u utraty
wartoœci; 

11) zapasy materia³ów i towarów — wed³ug ceny zaku-
pu, pomniejszonej o odpis z tytu³u utraty wartoœci; 

12) zapasy z³ota nie odpowiadaj¹cego miêdzynarodo-
wym standardom czystoœci i innych metali szla-
chetnych — wed³ug cen zakupu, pomniejszonej
o odpis z tytu³u utraty wartoœci; 

13) rezerwy na przysz³e zobowi¹zania — w wiarygod-
nie oszacowanej kwocie, 

14) fundusze w³asne — wed³ug wartoœci nominalnej; 

15) pozosta³e, nie wymienione w pkt. 1 — 14 aktywa
i pasywa — wed³ug wartoœci nominalnej lub ceny
zakupu, z uwzglêdnieniem § 2. 

2. Aktywa i zobowi¹zania w walutach obcych oraz instru-
menty finansowe pozabilansowe w walutach obcych wyce-
nia siê przed przeliczeniem, o którym mowa w ust. 3 i 4. 

3. Aktywa i zobowi¹zania w walutach obcych oraz instru-
menty finansowe pozabilansowe w walutach obcych przeli-
cza siê na walutê krajow¹ wed³ug kursu œredniego obowi¹-
zuj¹cego na dzieñ bilansowy. 

4. Œredni¹ cenê rynkow¹ z³ota w dolarach amerykañ-
skich przelicza siê na walutê krajow¹ wed³ug kursu œrednie-
go obowi¹zuj¹cego na dzieñ bilansowy. 

5. D³u¿ne papiery wartoœciowe o tym samym kodzie wy-
cenia siê ³¹cznie dla ca³ego zasobu, z uwzglêdnieniem in-
strumentów finansowych pozabilansowych. 

6. Je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie ceny zakupu lub
kosztu, o których mowa w ust. 1 pkt. 10 — 12 oraz w § 10
ust. 1 pkt. 6 i 7, do wyceny stosuje siê: 

1) cenê sprzeda¿y takiego samego lub podobnego
przedmiotu, w miejsce ceny zakupu; 

2) cenê sprzeda¿y takiego samego lub podobnego
przedmiotu, pomniejszon¹ o przeciêtnie osi¹gany
przy sprzeda¿y produktów zysk, w miejsce kosztu
wytworzenia; 

3) oszacowan¹ wartoœæ rynkow¹ aktywa, je¿eli nie jest
mo¿liwe ustalenie ceny sprzeda¿y, o której mowa
w pkt. 1 i 2. 

§ 35.1. Wartoœæ ksiêgow¹ aktywów, z wy³¹czeniem kwot
podwy¿szaj¹cych nale¿noœci, na dzieñ bilansowy obni¿a siê
w przypadku utraty ich wartoœci i wyst¹pienia ryzyka kredy-
towego, w szczególnoœci je¿eli: 

1) z aktywów korzysta: 

a) bank krajowy, realizuj¹cy program postêpowania
naprawczego, 

b) instytucja zagraniczna z kraju o podwy¿szonym
ryzyku wyp³acalnoœci, ze wzglêdu na sytuacjê go-
spodarcz¹ tego kraju, 

c) spó³ka, która w dwóch kolejnych latach obroto-
wych nie osi¹gnê³a zysku brutto, 

d) d³u¿nik postawiony w stan likwidacji lub w stan
upad³oœci, 

2) nale¿noœci kwestionowane s¹ przez d³u¿ników
(sporne); 

3) d³u¿nik zalega z zap³at¹ nale¿noœci lub jej czêœci, al-
bo z zap³at¹ innych ni¿ odsetki oczekiwanych korzy-
œci; 

4) zrealizowano udzielone gwarancje i porêczenia. 

2. Wartoœæ ksiêgow¹ aktywów, o których mowa w ust. 1,
w czêœci, niezabezpieczonej gwarancjami, porêczeniami,
d³u¿nymi papierami wartoœciowymi lub innymi zabezpiecze-
niami, obni¿a siê o wiarygodnie oszacowan¹ kwotê przewi-
dywanego spadku wartoœci tych aktywów. 

3. Odsetki i dyskonto nale¿ne od aktywów, o których mo-
wa w ust. 1, ujmuje siê do momentu ich otrzymania, umorze-
nia, przedawnienia lub stwierdzenia nieœci¹galnoœci, zgod-
nie z § 13 ust. 3. 
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§ 36.1. Koszty niezrealizowane zalicza siê w dniu bilan-
sowym do wyniku finansowego. 

2. Przychody niezrealizowane, wykazuje siê w dniu bi-
lansowym w pasywach bilansu jako ró¿nice z wyceny. 

3. Pomniejszenie o odpisy z tytu³u utraty wartoœci akty-
wów, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 4 i 7-12 oraz obni¿e-
nie wartoœci ksiêgowej aktywów, o których mowa w § 35 zwa-
ne dalej „odpisem aktualizuj¹cym”, zalicza siê do wyniku
finansowego na koniec okresu sprawozdawczego, nie póŸ-
niej ni¿ w dniu bilansowym. 

4. Nale¿noœci umorzone, przedawnione lub nieœci¹galne
zmniejszaj¹ wczeœniej dokonane odpisy aktualizuj¹ce,
a kwoty przekraczaj¹ce te odpisy zalicza siê do wyniku fi-
nansowego roku obrotowego, w którym nast¹pi³o umorze-
nie, przedawnienie lub stwierdzenie nieœci¹galnoœci, nie
póŸniej ni¿ w dniu bilansowym. 

5. Je¿eli usta³a przyczyna, dla której dokonano odpisu
aktualizuj¹cego, równowartoœæ ca³oœci lub czêœci odpisu ak-
tualizuj¹cego zalicza siê do wyniku finansowego. 

6. Odpisy aktualizuj¹ce, nierozliczone na dzieñ sprzeda-
¿y aktywa, zalicza siê do wyniku finansowego w dniu sprze-
da¿y aktywa. 

§ 37.1. Na koniec okresu sprawozdawczego, nie póŸniej
ni¿ na koniec ka¿dego miesi¹ca, aktywa i pasywa wycenia
siê zgodnie z § 34, dotycz¹cym wyceny na dzieñ bilansowy,
z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. Aktywa i zobowi¹zania w walutach obcych wycenia
siê wed³ug kursu œredniego ustalonego w dniu, o którym
mowa w ust. 1. 

3. Koszty niezrealizowane, wynikaj¹ce z wyceny dokony-
wanej w ci¹gu roku obrotowego, ujmuje siê w aktywach bi-
lansu jako ró¿nice z wyceny i wyksiêgowuje siê przed doko-
naniem nastêpnej wyceny, z zastrze¿eniem § 44 ust. 3. Nie
wyksiêgowuje siê kosztów niezrealizowanych zaliczonych
do wyniku finansowego na dzieñ bilansowy poprzedniego
roku obrotowego. 

4. Przychody niezrealizowane, wynikaj¹ce z wyceny do-
konanej w ci¹gu roku obrotowego, ujmuje siê jako ró¿nice
z wyceny w pasywach bilansu i wyksiêgowuje siê przed do-
konaniem nastêpnej wyceny, z zastrze¿eniem § 44 ust. 3. 

§ 38.1. Uk³ad aktywów i pasywów bilansu okreœla za³¹cz-
nik nr 1 do uchwa³y. 

2. W bilansie wykazuje siê stany aktywów i pasywów na
dzieñ bilansowy ubieg³ego i bie¿¹cego roku obrotowego. 

§ 39.1. Uk³ad rachunku zysków i strat okreœla za³¹cznik
nr 2 do uchwa³y. 

2. W rachunku zysków i strat wykazuje siê oddzielnie
przychody, koszty, zyski i straty ubieg³ego i bie¿¹cego roku
obrotowego. 

§ 40.1. W informacji dodatkowej podaje siê wyjaœnienia
niezbêdne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji
maj¹tkowej oraz wyniku finansowego NBP, w tym informa-
cje, dotycz¹ce podzia³u wyniku finansowego. 

2. W informacji dodatkowej zamieszcza siê w szczegól-
noœci: 

1) objaœnienie stosowanych metod wyceny oraz
przedstawienie przyczyn ich ewentualnych zmian
w porównaniu do ubieg³ego roku obrotowego; 

2) uzupe³niaj¹ce dane o aktywach i pasywach bilansu
oraz elementach rachunku zysków i strat; 

3) wszelkie inne znacz¹ce informacje niezbêdne do
zrozumienia pozycji bilansowych oraz rachunku zy-
sków i strat; 

4) informacjê o zdarzeniach, nie maj¹cych istotnego
wp³ywu na treœæ bilansu i rachunku zysków i strat,
o których informacje otrzymano po dniu bilanso-
wym, a przed zatwierdzeniem rocznego sprawozda-
nia finansowego, je¿eli mog¹ mieæ znaczenie dla
dokonania w³aœciwych ocen i podjêcia w³aœciwych
decyzji przez u¿ytkowników sprawozdania. 

Rozdzia³ 8

Rachunek rewaluacyjny

§ 41.1. Rezerwê na pokrycie ryzyka zmian kursu z³otego
do walut obcych, ujêt¹ w bilansie sporz¹dzonym na dzieñ
31 grudnia 2003r., przeksiêgowuje siê w dniu 1 stycznia
2004r. na rachunek rewaluacyjny. 

2. Przeksiêgowania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
siê osobno dla walut obcych i z³ota odpowiadaj¹cego miê-
dzynarodowym standardom czystoœci. 

§ 42.1. Stan rachunku rewaluacyjnego walut obcych,
zmniejsza siê w kwocie: 

1) równej iloczynowi iloœci waluty obcej sprzedanej za
walutê krajow¹ i ró¿nicy miêdzy œrednim kosztem
zasobu waluty obcej sprzedanej z dnia sprzeda¿y
a kursem historycznym waluty obcej sprzedanej,
stosowanym w dniu 31 grudnia 2003r., okreœlonym
zgodnie z uchwa³¹ nr 11/1999 Rady Polityki Pieniê¿-
nej z dnia 16 czerwca 1999r. w sprawie zasad two-
rzenia i rozwi¹zywania rezerwy na pokrycie ryzyka
zmian kursu z³otego do walut obcych w Narodowym
Banku Polskim; 

2) kosztów niezrealizowanych powsta³ych z wyceny
danego zasobu waluty obcej, zaliczonych do wyni-
ku finansowego w dniu bilansowym. 

2. Stan rachunku rewaluacyjnego z³ota odpowiadaj¹ce-
go miêdzynarodowym standardom czystoœci, zmniejsza siê
w kwocie: 

1) kosztów niezrealizowanych z wyceny zasobu z³ota,
zaliczonych do wyniku finansowego w dniu bilanso-
wym; 

2) odpowiadaj¹cej proporcjonalnie spadkowi stanu za-
sobu z³ota w odniesieniu do stanu z dnia bilansowe-
go poprzedniego roku obrotowego. 

3. Przychody z tytu³u zmniejszenia stanu rachunku rewa-
luacyjnego zalicza siê do wyniku finansowego: 

1) na koniec miesi¹ca, w którym sprzedano walutê ob-
c¹ za walutê krajow¹, w odniesieniu do kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) na dzieñ bilansowy — w odniesieniu do kosztów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2. 

4. Stanu rachunku rewaluacyjnego nie zmniejsza siê
w przypadku sprzeda¿y waluty obcej za walutê krajow¹ oraz
w przypadku kosztów niezrealizowanych, powsta³ych z wy-
ceny zasobu tej waluty, je¿eli waluta ta nie by³a ujêta w ksiê-
gach rachunkowych NBP na dzieñ 31 grudnia 2003r. 
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Rozdzia³ 9

Przepisy przejœciowe i koñcowe

§ 43.1. Na dzieñ 1 stycznia 2004r. zasób waluty obcej
i z³ota odpowiadaj¹cego miêdzynarodowym standardom
czystoœci okreœla siê na podstawie stanu wykazanego
w ksiêgach rachunkowych na dzieñ 31 grudnia 2003r. 

2. Œredni koszt zasobu waluty obcej na dzieñ 1 stycznia
2004r. jest równy kursowi œredniemu przyjêtemu do wyceny
na dzieñ bilansowy 31 grudnia 2003r. 

3. Œredni koszt zasobu z³ota odpowiadaj¹cego miêdzy-
narodowym standardom czystoœci na dzieñ 1 stycznia
2004r. jest równy cenie z³ota przyjêtej do wyceny na dzieñ
bilansowy 31 grudnia 2003r. 

4. Œredni koszt zasobu d³u¿nych papierów wartoœcio-
wych o tym samym kodzie na dzieñ 1 stycznia 2004r. jest
równy: 

a) œredniej cenie rynkowej przyjêtej do wyceny na dzieñ
bilansowy 31 grudnia 2003r. — w odniesieniu do d³u¿-
nych papierów wartoœciowych notowanych na ryn-
kach finansowych, 

b) cenie zakupu przyjêtej do wyceny na dzieñ bilansowy
31 grudnia 2003r. — w odniesieniu do d³u¿nych pa-
pierów wartoœciowych nienotowanych na rynkach fi-
nansowych. 

5. Odsetki skapitalizowane od kredytów i po¿yczek ujête
w ksiêgach rachunkowych na dzieñ bilansowy 31 grudnia
2003r. jako rozliczenia miêdzyokresowe przychodów, zali-
cza siê do wyniku finansowego z dat¹ 1 stycznia 2004r. 

6. Ró¿nice z wyceny aktywów i pasywów wyra¿onych
w walutach obcych, to jest aktywów i pasywów, których war-
toœæ w walucie obcej okreœlona zosta³a umow¹ lub odrêb-
nym przepisem i za które zap³ata dokonywana jest w ca³oœci
lub w czêœci w walucie krajowej, powsta³e w zwi¹zku z prze-
liczeniem na dzieñ bilansowy 31 grudnia 2003r., zalicza siê
z dat¹ 1 stycznia 2004r.: 

a) do kosztów — je¿eli ró¿nice z wyceny by³y uwzglêd-
nione w bilansie na dzieñ 31 grudnia 2003r. w akty-
wach bilansu, 

b) do przychodów — je¿eli ró¿nice z wyceny by³y
uwzglêdnione w bilansie na dzieñ 31 grudnia 2003r.
w pasywach bilansu. 

7. Ró¿nice z wyceny aktywów i pasywów wyra¿onych
w walutach obcych, powsta³e w zwi¹zku z przeliczeniem
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia rozliczenia tych akty-
wów lub pasywów, zalicza siê do wyniku finansowego
w dniu rozliczenia. 

§ 44.1. Wartoœæ w walucie krajowej aktywów i zobowi¹-
zañ w walutach obcych, niezwi¹zanych z gromadzeniem
i zarz¹dzaniem rezerwami dewizowymi, nie jest korygowana
na koniec bie¿¹cego dnia operacyjnego do wartoœci obli-
czonej wed³ug œredniego kosztu zasobu waluty obcej, o któ-
rym mowa w § 20 ust. 5. 

2. Przychody i koszty, wynikaj¹ce z transakcji waluto-
wych, niezwi¹zanych z gromadzeniem i zarz¹dzaniem re-
zerwami dewizowymi, zalicza siê do wyniku finansowego na
koniec okresu sprawozdawczego, nie póŸniej ni¿ na koniec
ka¿dego miesi¹ca, w kwocie ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ ksiê-
gow¹ aktywów i zobowi¹zañ w walutach obcych a wartoœci¹
obliczon¹ wed³ug kursu œredniego ustalonego na koniec
okresu sprawozdawczego. 

3. Przychody i koszty, wynikaj¹ce z wyceny aktywów
i zobowi¹zañ w walutach obcych, o których mowa w ust. 1,
zalicza siê na koniec okresu sprawozdawczego do wyniku
finansowego. 

4. Zasady, o których mowa w ust. 1 - 3, stosuje siê do dnia
31 grudnia 2004r. 

§ 45.1. W celu uzyskania porównywalnoœci sprawozdañ
finansowych, nale¿y przekszta³ciæ: 

a) bilans otwarcia sporz¹dzony na dzieñ 1 stycznia
2004r., 

b) rachunek zysków i strat sporz¹dzony za 2003r.,

wed³ug zasad i uk³adu obowi¹zuj¹cych na dzieñ 1 stycznia
2004r. 

2. Korekty powsta³e w wyniku przekszta³ceñ, o których
mowa w ust. 1, zalicza siê do wyniku finansowego z dat¹
1 stycznia 2004r. 

§ 46. Traci moc uchwa³a nr 10/1999 Rady Polityki Pie-
niê¿nej z dnia 16 czerwca 1999r. w sprawie zasad rachunko-
woœci, uk³adu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zy-
sków i strat Narodowego Banku Polskiego (zmieniona
uchwa³ami: nr 13/1999 i nr 18/2002). 

§ 47. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. 

Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê¿nej:

L. Balcerowicz

Cz³onkowie Rady Polityki Pieniê¿nej:

J. Czekaj, M. D¹browski, B. Grabowski,
C. Józefiak, W. £¹czkowski, J. Pruski, 

D. Rosati, G. Wójtowicz, W. Zió³kowska
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poz. 39 - 616 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 22

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998r. Nr 160, poz. 1063, z 2000r. Nr 53, poz. 648, 
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001r. Nr 8, poz. 64, 
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002r. Nr 126,
poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003r. Nr 65, poz. 594,
Nr 137, poz. 1303 i Nr 209, poz. 2035) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.1. Rezerwê na pokrycie ryzyka zmian kursu z³otego
do walut obcych, zwanej dalej „rezerw¹”, tworzy siê, gdy: 

1) na Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej
„NBP”, ci¹¿y obowi¹zek wynikaj¹cy ze zidentyfiko-
wanego ryzyka zmian kursu z³otego do walut obcych;

2) prawdopodobne jest, ¿e wyst¹pienie tego ryzyka spo-
woduje w NBP zmniejszenie korzyœci ekonomicznych;

3) mo¿na wiarygodnie oszacowaæ kwotê, jaka by³aby
odpowiednia by pokryæ zidentyfikowane ryzyko. 

2. Rezerwê tworzy siê w wysokoœci wiarygodnie oszaco-
wanej kwoty, jaka by³aby odpowiednia by pokryæ zidentyfi-
kowane ryzyko, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2.1. Rezerwa jest tworzona w ciê¿ar kosztów nie póŸ-
niej ni¿ w dniu bilansowym. 

2. Kwota rezerwy jest okreœlana w planie finansowym
NBP na dany rok obrotowy. 

3. Je¿eli w wyniku aktualizacji oka¿e siê, ¿e rezerwa jest: 

1) za wysoka w stosunku do wiarygodnie oszacowanej
kwoty, jaka by³aby odpowiednia by pokryæ zidentyfi-
kowane ryzyko, nadwy¿kê rezerwy rozwi¹zuje siê
i zalicza do wyniku finansowego w dniu bilansowym;

2) niewystarczaj¹ca by pokryæ zidentyfikowane ryzyko,
rezerwê zwiêksza siê w ciê¿ar kosztów w dniu bilan-
sowym. 

§ 3. Traci moc uchwa³a nr 11/1999 Rady Polityki Pieniê¿-
nej z dnia 16 czerwca 1999r. w sprawie zasad tworzenia
i rozwi¹zywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z³o-
tego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

39

UCHWA£A NR 17/2003

Rady Polityki Pieniê¿nej

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad tworzenia  i rozwi¹zywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z³otego 
do walut obcych w Narodowym Banku Polskim.

Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê¿nej:

L. Balcerowicz

Cz³onkowie Rady Polityki Pieniê¿nej:

J. Czekaj, M. D¹browski, B. Grabowski,
C. Józefiak, W. £¹czkowski, J. Pruski, 

D. Rosati, G. Wójtowicz, W. Zió³kowska
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