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DEWIZY
z. nr 12/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 28 czerwca 2007 r. uchylające zarządzenie w spra-
wie upoważnienia do podejmowania decyzji dotyczących 
indywidualnych zezwoleń dewizowych – Nr 9, poz. 21,
z. nr 24/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w spra-
wie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalno-
ści kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania 
wpisów do rejestru – Nr 17, poz. 33,

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANKI
uchw. nr 5/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 15 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki 
do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych 
do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytu-
acji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej 
banków i ryzyka sektora bankowego – Nr 1, poz. 1,
uchw. nr 20/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki 
do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych 
do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytu-
acji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej 
banków i ryzyka sektora bankowego – Nr 7, poz. 18,

KREDYTY
uchw. nr 9/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 wrze-
śnia 2007 r. w sprawie określenia górnej granicy zobo-
wiązań wynikających z zaciągania przez Narodowy Bank 
Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach 
bankowych i finansowych – Nr 13, poz. 26,

KURS WALUT OBCYCH 
uchw. nr 6/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut 
obcych – Nr 1, poz. 2,
uchw. nr 47/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut 
obcych – Nr 18, poz. 35,

NADZÓR BANKOWY
uchw. nr 7/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
wykonywania nadzoru bankowego – Nr 3, poz. 9,
uchw. nr 8/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyka-
zu dokumentów załączanych do wniosków do Komisji 
Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie zezwolenia 
na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie 
członków zarządu banku oraz do informacji o składzie 
zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego 
przez radę nadzorczą banku – Nr 3, poz. 10,  
uchw. nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wiążących banki 
norm płynności – Nr 3, poz. 11,

NUMERACJA BANKÓW I RACHUNKÓW BANKOWYCH
z. nr 25/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w spra-
wie sposobu numeracji banków i ich jednostek organiza-
cyjnych – Nr 19, poz. 37,
z. nr 17/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 3 października 2007 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych 
prowadzonych w bankach – Nr 13, poz. 27,

OBRÓT DEWIZOWY
uchw. nr 14/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 18 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy 
Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym pole-
ceń 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 5, poz. 15,
uchw. nr 44/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy 
Bank Polski w obrocie zgranicznym i krajowym pole-
ceń 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 17, poz. 32,
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OPERACJE OTWARTEGO RYNKU
uchw. nr 11/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 listo-
pada 2007 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad pro-
wadzenia operacji otwartego rynku – Nr 17, poz. 31,

PAKOWANIE I SORTOWANIE ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH
z. nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania 
opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czyn-
ności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki  
– Nr 14, poz. 28,

PLAN FINANSOWY NBP
uchw. nr 13/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 grud-
nia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 
Narodowego Banku Polskiego na rok 2008 – Nr 18, poz. 34,

PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKÓW
uchw. nr 49/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków 
przez Narodowy Bank Polski – Nr 19, poz. 36,

RACHUNKOWOŚĆ NBP
obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia  
5 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia bilansu oraz 
rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego 
za 2006 r. – Nr 12, poz. 25,

REZERWY OBOWIĄZKOWE BANKÓW
uchw. nr 32/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez 
banki rezerwy obowiązkowej – Nr 15, poz. 29,

RYZYKO SYSTEMOWE
obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia  
14 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia listy uczestni-
ków systemów płatności i systemów rozrachunku papie-
rów wartościowych prowadzonych przez Narodowy 
Bank Polski, systemów rozrachunku papierów wartościo-
wych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A., giełdową izbę rozrachunkową oraz 
innych systemów płatności i systemów rozrachunku 
papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko sys-
temowe – Nr 6, poz. 17,

SPRAWOZDANIA NBP
uchw. nr 1/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
finansowego Narodowego Banku Polskiego sporządzo-
nego na dzień 31 grudnia 2006 r. – Nr 4, poz. 12,
uchw. nr 5/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 
2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Narodowego Banku Polskiego w 2006 r. – Nr 5, poz. 14,
uchw. nr 7/OR/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 lipca 
2007 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta badające-
go roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku 
Polskiego za rok obrotowy 2007, 2008 i 2009 – Nr 9, poz. 20,

STOPY PROCENTOWE
uchw. nr 2/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowa-
nia kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty ter-

minowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym 
Banku Polskim – Nr 4, poz. 13,
uchw. nr 6/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 czerw-
ca 2007 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowa-
nia kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty ter-
minowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym 
Banku Polskim – Nr 8, poz. 19,
uchw. nr 8/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 sierp-
nia 2007 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowa-
nia kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty ter-
minowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym 
Banku Polskim –  Nr 11, poz. 24,
uchw. nr 12/2007 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 listo-
pada 2007 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocento-
wania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty 
terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodo-
wym Banku Polskim – Nr 16, poz. 30,

WYMOGI KAPITAŁOWE
uchw. nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych 
zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu 
poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i wa-
runków stosowania metod statystycznych oraz zakresu 
informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na 
ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów 
przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, 
umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych 
umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy 
o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów 
kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania 
z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny 
wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eks-
portowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania 
współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposo-
bu uwzględniania działania banków w holdingach w ob-
liczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypła-
calności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu 
banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w ra-
chunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposo-
bu i warunków ich wyznaczania – Nr 2, poz. 3, 
uchw. nr 2/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. w sprawie innych pomniejszeń fundu-
szy podstawowych, ich wysokości zakresu i warunków 
pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, 
innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy 
uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich 
zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniej-
szeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu 
i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniają-
cych banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania dzia-
łania banków w holdingach w obliczaniu funduszy wła-
snych – Nr 3, poz. 4,
uchw. nr 3/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i wa-
runków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu  
przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu 
dużych zaangażowań, określenia zaangażowań, wobec 
których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów 
koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz 
warunków, jakie muszą one spełniać, określenia zaanga-
żowań, wobec których wymagane jest uzyskanie zgody 
Komisji Nadzoru Bankowego na niestosowanie prze-
pisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań 
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i dużych zaangażowań oraz zakresu i sposobu uwzględ-
niania działania banków w holdingach, w obliczaniu limi-
tów koncentracji zaangażowań – Nr 3, poz. 5,
uchw. nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funk-
cjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków sza-
cowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokony-
wania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania 
kapitału wewnętrznego – Nr 3, poz. 6, 
uchw. nr 5/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących iden-
tyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażo-
wań, w tym dużych zaangażowań – Nr 3, poz. 7,
uchw. nr 6/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i spo-
sobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze 
jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności 
kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogła-
szaniu – Nr 3, poz. 8,
uchw. nr 10/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
6 czerwca 2007 r. w sprawie określenia ocen wiarygod-
ności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne insty-
tucje oceny wiarygodności kredytowej, z których bank 
może korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych 
i zakresu korzystania z tych ocen oraz ich powiązania ze 
stopniami jakości kredytowej – Nr 6, poz. 16,
uchw. nr 11/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
8 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Komisji Nadzoru 
Bankowego w sprawie określenia ocen wiarygodności 
kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje 

oceny wiarygodności kredytowej, z których bank może 
korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych i za-
kresu korzystania z tych ocen oraz ich powiązania ze 
stopniami jakości kredytowej – Nr 10, poz. 22, 
uchw. nr 12/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
8 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Komisji Nadzoru 
Bankowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad 
wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszcze-
gólnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków sto-
sowania metod statystycznych oraz zakresu informacji 
załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stoso-
wanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu 
wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredy-
towy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy 
przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na 
potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warun-
ków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych 
przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kre-
dytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu 
i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypła-
calności banku, zakresu i sposobu uwzględniania dzia-
łania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapi-
tałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia 
dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie 
z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapi-
tałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyzna-
czania – Nr 10, poz. 23.
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