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BANKI

Utworzenie

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia
3 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Dexia Kommu-
nalkredit Bank Polska Spółka Akcyjna – Nr 14, poz. 21, 

BONY PIENIĘŻNE NBP

uchw. nr 68 /2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowe-
go Banku Polskiego – Nr 20, poz. 28, 

DEWIZY

z. nr 9/2005 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji do-
tyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych –
Nr 4, poz. 8, 
z. nr 10/2005 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru
działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu do-
konywania wpisów do rejestru – Nr 4, poz. 9, 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANKI

uchw. nr 38/2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 6 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywa-
nia przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu 
danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatni-
czego oraz bilansu należności i zobowiązań zagra-
nicznych państwa – Nr 7, poz. 14, 
uchw. nr 43/2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywa-
nia przez banki do Narodowego Banku Polskiego da-
nych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej
i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz
sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowe-
go – Nr 9, poz. 16, 

KREDYTY

uchw. nr 10/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27
września 2005 r. w sprawie określenia górnej granicy
zobowiązań wynikających z zaciągania przez Narodo-
wy Bank Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych
instytucjach bankowych i finansowych – Nr 16, poz. 23, 

NADZÓR BANKOWY

uchw. nr 1/2005 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
19 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadze-
nia wykazu holdingów, trybu składania i aktualizacji
zgłoszeń holdingów oraz wzoru zgłoszenia holdingu –
Nr 17, poz. 24, 

OBRÓT DEWIZOWY

uchw. nr 7/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji cze-
kowych w walutach obcych oraz walucie krajowej
w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut ob-
cych dla posiadaczy rachunków bankowych w Naro-
dowym Banku Polskim” – Nr 2, poz. 3, 
uchw. nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowa-
dzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i opera-
cji czekowych w walutach obcych oraz walucie
krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży
walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych
w Narodowym Banku Polskim” – Nr 5, poz. 11, 
uchw. nr 58/2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu reali-
zacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach
obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicz-
nym, skupu i sprzedaży wlut obcych dla posiadaczy
rachunków bankowych w Narodowym Banku Pol-
skim” – Nr 18, poz. 25, 

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU

uchw. nr 14/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20
grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
prowadzenia operacji otwartego rynku – Nr 21,
poz. 31, 
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PAKOWANIE I SORTOWANIE ZNAKÓW 
PIENIĘŻNYCH

z. nr 4/2005 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania,
pakowania i oznaczania opakowań banknotów i mo-
net oraz wykonywania czynności związanych z zaopa-
trywaniem banków w te znaki – Nr 2, poz. 4, 

PAPIERY WARTOŚCIOWE

uchw. nr 22/2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia
przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depo-
zytowych papierów wartościowych oraz obsługi ope-
racji na papierach wartościowych i ich rejestracji na ra-
chunkach i kontach depozytowych tych papierów” –
Nr 5, poz. 10, 
uchw. nr 66/2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia
przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depo-
zytowych papierów wartościowych oraz obsługi ope-
racji na papierach wartościowych i ich rejestracji na ra-
chunkach i kontach depozytowych tych papierów” –
Nr 20, poz. 27, 

PLAN FINANSOWY NBP

uchw. nr 12/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20
grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu finan-
sowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2006 –
Nr 21, poz. 29, 

PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKÓW 

uchw. nr 5/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie warunków otwierania i prowadzenia rachunków
banków przez Narodowy Bank Polski – Nr 1, poz. 1, 
uchw. nr 11/2005 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachun-
ków banków przez Narodowy Bank Polski – Nr 3,
poz. 5, 

RACHUNKOWOŚĆ NBP

uchw. nr 13 /2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20
grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu
oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Pol-
skiego – Nr 21, poz. 30, 

ROZRACHUNKI MIĘDZYBANKOWE

z. nr 2/2005 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w spra-
wie sposobu przeprowadzania rozrachunków między-
bankowych – Nr 1, poz. 2, 
z. nr 5/2005 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w spra-
wie sposobu przeprowadzania rozrachunków między-
bankowych – Nr 3, poz. 6, 

SPRAWOZDANIA NBP 

uchw. nr 2/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26
kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia rocznego spra-
wozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r. – Nr 6,
poz. 12, 
uchw. nr 6/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 ma-
ja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2004 r.
– Nr 8, poz. 15, 
obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14
lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Narodowego Banku Polskiego za
2004 r. – Nr 12, poz. 19, 
uchw. nr 1/OR/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25
października 2005 r. w sprawie wyboru biegłego rewi-
denta badającego roczne sprawozdanie finansowe
Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2005
i za rok 2006 – Nr 19, poz. 26, 

STOPY PROCENTOWE

uchw. nr 1/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30
marca 2005 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocen-
towania kredytów refinansowych, oprocentowania lo-
katy terminowej oraz stopy redyskontowej weksli
w Narodowym Banku Polskim – Nr 4, poz. 7, 
uchw. nr 3/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27
kwietnia 2005 r. w sprawie stopy referencyjnej, opro-
centowania kredytów refinansowych, oprocentowania
lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli
w Narodowym Banku Polskim – Nr 6, poz. 13, 
uchw. nr 7/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29
czerwca 2005 r. w sprawie stopy referencyjnej, opro-
centowania kredytów refinansowych, oprocentowania
lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli
w Narodowym Banku Polskim – Nr 10, poz. 17, 
uchw. nr 8/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 lip-
ca 2005 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocento-
wania kredytów refinansowych, oprocentowania loka-
ty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli
w Narodowym Banku Polskim – Nr 13, poz. 20, 
uchw. nr 9/2005 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31
sierpnia 2005 r. w sprawie stopy referencyjnej, opro-
centowania kredytów refinansowych, oprocentowania
lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli
w Narodowym Banku Polskim – Nr 15, poz. 22, 

SYSTEM PŁATNICZY

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia
7 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia listy uczestników
systemów płatności i systemów rozrachunku papierów
wartościowych prowadzonych przez Narodowy Bank
Polski, systemów rozrachunku papierów wartościo-
wych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S. A. oraz innych systemów płatności
i systemów rozrachunku papierów wartościowych,
w których istnieje ryzyko systemowe – Nr 11, poz. 18. 
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