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BONY PIENIĘŻNE NBP

uchw. nr 21/2006 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowe-
go Banku Polskiego – Nr 10, poz. 11, 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANKI

z. nr 11/2006 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakresu, trybu i termi-
nów przekazywania przez banki objęte obowiązko-
wym systemem gwarantowania informacji do Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego – Nr 5, poz. 5, 
uchw. nr 20/2006 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 21 sierpnia 2006 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
oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora
bankowego – Nr 10, poz. 10, 
uchw. nr 34/2006 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 5 grudnia 2006 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
oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora
bankowego – Nr 12, poz. 15, 

KREDYTY

uchw. nr 7/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27
września 2006 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 11, poz. 12,

OBRÓT DEWIZOWY

uchw. nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadze-
nia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Pol-
ski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń

wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz
operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu
i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków
bankowych” – Nr 12, poz. 14, 

PAKOWANIE I SORTOWANIE ZNAKÓW PIENIĘŻ-

NYCH

z. nr 15/2006 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 sierpnia 2006 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 8, poz. 8, 

PAPIERY WARTOŚCIOWE

uchw. nr 17/2006 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie uchylenia nie-
których zarządzeń Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego – Nr 7, poz. 7, 
uchw. nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca uchwa-
łę 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 11, poz. 13, 

PLAN FINANSOWY NBP

uchw. nr 10/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19
grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu finan-
sowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2007 –
Nr 13, poz. 17, 

PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKÓW

uchw. nr 5/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie warunków otwierania i prowadzenia rachunków
banków przez Narodowy Bank Polski – Nr 3, poz. 3,
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RACHUNKOWOŚĆ NBP

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia
2 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia bilansu oraz
rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego
za 2005 r. – Nr 9, poz. 9, 
uchw. nr 9/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19
grudnia 2006 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązy-
wania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego
do walut obcych w Narodowym Banku Polskim – Nr
13, poz. 16, 

SPRAWOZDANIA NBP

uchw. nr 3/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25
kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego spra-
wozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r. – Nr 4,
poz. 4, 
uchw. nr 5/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 ma-
ja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2005 r.
– Nr 6, poz. 6, 

STOPY PROCENTOWE

uchw. nr 1/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31
stycznia 2006 r. w sprawie stopy referencyjnej, opro-
centowania kredytów refinansowych, oprocentowania
lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli
w Narodowym Banku Polskim – Nr 1, poz. 1, 
uchw. nr 2/2006 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 
lutego 2006 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocen-
towania kredytów refinansowych, oprocentowania lo-
katy terminowej oraz stopy redyskontowej weksli
w Narodowym Banku Polskim – Nr 2, poz. 2, 

WEKSLE

uchw. nr 45/2006 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Na-
rodowy Bank Polski do redyskonta oraz zasad i trybu
ich redyskonta – Nr 14, poz. 18. 
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