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BANKI:

Utworzenie

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lute-
go 2001 r. w sprawie utworzenia Œl¹skiego Banku Hipo-
tecznego Spó³ka Akcyjna – Nr 2, poz. 5,

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia
6 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Banku Svenska
Handelsbanken (Polska) Spó³ka Akcyjna – Nr 7, poz. 16, 

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lip-
ca 2001 r. w sprawie utworzenia MHB Bank Polska Spó³ka
Akcyjna – Nr 11, poz. 25, 

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17
grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Bank of Tokyo – Mit-
subishi (Polska) Spó³ka Akcyjna – Nr 23, poz. 51, 

BONY PIENIE¯NE NBP

uchw. nr 32/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 30 marca 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
emitowania bonów pieniê¿nych Narodowego Banku Pol-
skiego oraz obrotu tymi bonami – Nr 5, poz. 12, 

DEWIZY

z. nr 18/2001 r. Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w spra-
wie upowa¿nienia do podejmowania decyzji dotycz¹cych
zezwoleñ dewizowych – Nr 22, poz. 42, 

FUNDUSZE W£ASNE BANKÓW

uchw. nr 6/2001 r. Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie okreœlenia szczegó³owych za-
sad ustalania wysokoœci funduszy w³asnych banków nale-
¿¹cych do bankowej grupy kapita³owej dla potrzeb stoso-
wania norm i granic okreœlonych ustaw¹ – Prawo Banko-
we, wysokoœci, szczegó³owego zakresu i warunków po-
mniejszania funduszy podstawowych banku, innych pozy-
cji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych
banku, wysokoœci i warunków ich zaliczania, innych po-
mniejszeñ funduszy w³asnych banku, wysokoœci i warun-
ków pomniejszania o nie funduszy w³asnych oraz
uwzglêdniania powi¹zañ banków z innymi podmiotami za-

le¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu przy okre-
œlaniu sposobu obliczania funduszy w³asnych – Nr 22, poz. 44,

uchw. nr 8/2001 r. Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie wysokoœci i warunków zalicza-
nia do funduszy w³asnych banków spó³dzielczych okreœlo-
nej czêœci dodatkowej kwoty odpowiedzialnoœci cz³onków
– Nr 22, poz. 46,

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANKI

uchw. nr 21/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
trybu i szczegó³owych zasad przekazywania przez banki
do Narodowego Banku Polskiego danych niezbêdnych do
ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji
pieniê¿nej pañstwa oraz oceny sytuacji finansowej banków
i ryzyka sektora bankowego – Nr 2, poz. 4,

uchw. nr 50/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 wrzeœnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
trybu i szczegó³owych zasad przekazywania przez banki
do narodowego Banku Polskiego danych niezbêdnych do
ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji
pieniê¿nej pañstwa oraz oceny sytuacji finansowej banków
i ryzyka sektora bankowego – Nr 16, poz. 31,

KREDYTY

uchw. nr 49/2001 r. Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 7 wrzeœnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w spra-
wie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków
kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski” –
Nr 15, poz. 30,

uchw. nr 12/2001 r. Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 25
wrzeœnia 2001 r. w sprawie okreœlenia górnej granicy zo-
bowi¹zañ wynikaj¹cych z zaci¹gania przez Narodowy
Bank Polski po¿yczek i kredytów w zagranicznych instytu-
cjach bankowych i finansowych – Nr 16, poz. 32

KURS Z£OTEGO

uchw. nr 40/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
og³aszania kursów z³otego w stosunku do walut obcych –
Nr 8, poz. 17, 
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NADZÓR BANKOWY

uchw. nr 2/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
4 kwietnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie trybu
wykonywania nadzoru bankowego – Nr 6, poz. 13, 

uchw. nr 3/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
6 sierpnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie trybu wy-
konywania nadzoru bankowego – Nr 11, poz. 23, 

uchw. nr 4/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
6 sierpnia 2001 r. w sprawie postêpowania Komisji Nadzo-
ru Bankowego jako jednostki wspó³pracuj¹cej z General-
nym Inspektorem Informacji Finansowej – Nr 11, poz. 24, 

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU

uchw. nr 2/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 28 lutego
2001 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego
rynku – Nr 3, poz. 7,

uchw. nr 4/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 28 marca
2001 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego
rynku – Nr 4, poz. 10, 

uchw. nr 9/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego
rynku – Nr 8, poz. 19, 

uchw. nr 11/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 22 sierp-
nia 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwarte-
go rynku – Nr 12, poz. 27, 

uchw. nr 16/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 25 paŸ-
dziernika 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji
otwartego rynku – Nr 17, poz. 36, 

uchw. nr 18/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 28 listo-
pada 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwar-
tego rynku – Nr 20, poz. 40, 

OBRÓT DEWIZOWY

uchw. nr 2/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 stycznia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i ope-
racji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprze-
da¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych
w Narodowym Banku Polskim” – Nr 1, poz. 1.

uchw. nr 60/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty
i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu
i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków ban-
kowych w Narodowym Banku Polskim” – Nr 23, poz. 49,

OPROCENTOWANIE ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH

uchw. nr 27/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wysokoœci oprocentowa-
nia œrodków pieniê¿nych gromadzonych w Narodowym
Banku Polskim na rachunkach bie¿¹cych – Nr 3, poz. 8, 

uchw. nr 31/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wysokoœci oprocento-
wania œrodków pieniê¿nych gromadzonych w Narodowym
Banku Polskim na rachunkach bie¿¹cych – Nr 5, poz. 11,

uchw. nr 42/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie wysokoœci oprocento-
wania œrodków pieniê¿nych gromadzonych w Narodowym
Banku Polskim na rachunkach bie¿¹cych – Nr 9, poz. 20, 

uchw. nr 46/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokoœci oprocento-

wania œrodków pieniê¿nych gromadzonych w Narodowym
Banku Polskim na rachunkach bie¿¹cych – Nr 13, poz. 28

uchw. nr 47/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 31 sierpnia 2001 r. uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie
wysokoœci oprocentowania œrodków pieniê¿nych groma-
dzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach
bie¿¹cych – Nr 14, poz. 29

PAKOWANIE I SORTOWANIE ZNAKÓW PIENIÊ¯NYCH

z. nr 8/2001 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia
27 czerwca 2001 r. w sprawie sposobów i trybu przelicza-
nia, sortowania, pakowania i oznaczania opakowañ bank-
notów i monet oraz wykonywania czynnoœci zwi¹zanych
z zaopatrywaniem banków w te znaki – Nr 10, poz. 22, 

PLAN FINANSOWY NBP

uchw. nr 14/2001 r. Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 24 paŸ-
dziernika 2001 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu fi-
nansowego Narodowego Banku Polskiego na 2001 r. –
Nr 17, poz. 34, 

uchw. nr 19/2001 r. Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 18
grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowe-
go Narodowego Banku Polskiego na rok 2002 – Nr 23,
poz. 47, 

PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKÓW

uchw. nr 56/2001 r. Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w spra-
wie warunków otwierania i prowadzenia rachunków ban-
ków przez Narodowy Bank Polski – Nr 18, poz. 37,

REFINANSOWANIE BANKÓW
W CI¥GU DNIA OPERACYJNEGO

uchw. nr 57/2001 r. Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu refinansowania banków w ci¹gu dnia opera-
cyjnego przez Narodowy Bank Polski” – Nr 19, poz. 38,

REZERWY OBOWI¥ZKOWE BANKÓW

uchw. nr 3/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowi¹z-
kowej – Nr 1, poz. 2.

uchw. nr 20/2001 r. Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 19
grudnia 2001 r. w sprawie stopy rezerwy obowi¹zkowej
banków – Nr 23, poz. 48,

uchw. nr 64/2001 r. Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu nali-
czania i utrzymywania przez banki rezerwy obowi¹zkowej
– Nr 23, poz. 50,

ROZRACHUNKI MIÊDZYBANKOWE

z. nr 15/2001 r. Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w spra-
wie sposobu przeprowadzania rozrachunków miêdzyban-
kowych – Nr 21, poz. 41,

SPRAWOZDANIA NBP

uchw. nr 5/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 25 kwietnia
2001 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania finansowego
Narodowego Banku Polskiego na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
– Nr 6, poz. 14,
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uchw. nr 7/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 30 maja
2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alno-
œci Narodowego Banku Polskiego w 2000 r. – Nr 7, poz. 15,

obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28
czerwca 2001 r. w sprawie og³oszenia sprawozdania finan-
sowego Narodowego Banku Polskiego za 2000 r. – Nr 9,
poz. 21. 

SPROSTOWANIA B£ÊDÓW

k. o sprostowaniu b³êdu – Nr 16, poz. 33

STOPY PROCENTOWE

obw. Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia
2000 r. w sprawie przeciêtnej stopy redyskontowej dla we-
ksli krajowych w 2000 r. – Nr 1, poz. 3,

uchw. nr 1/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 28 lutego
2001 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocento-
wania kredytów refinansowych – Nr 3, poz. 6,

uchw. nr 3/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 28 marca
2001 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocento-
wania kredytów refinansowych – Nr 4, poz. 9,

uchw. nr 8/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocento-
wania kredytów refinansowych – Nr 8, poz. 18, 

uchw. nr 10/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 22 sierp-
nia 2001 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i opro-
centowania kredytów refinansowych – nr 12, poz. 26, 

uchw. nr 15/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 25 paŸ-
dziernika 2001 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli
i oprocentowania kredytów refinansowych – nr 17, poz. 35,

uchw. nr 17/2001 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 28 listo-
pada 2001 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, opro-

centowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania
lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim – Nr 20,
poz. 39,

KONCENTRACJA WIERZYTELNOŒCI

uchw. nr 7/2001 r. Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i warun-
ków uwzglêdniania wierzytelnoœci oraz udzielonych zobo-
wi¹zañ pozabilansowych przy ustalaniu przestrzegania li-
mitów koncentracji wierzytelnoœci, okreœlenia innych wie-
rzytelnoœci i udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych,
wobec których nie stosuje siê przepisów dotycz¹cych limi-
tów koncentracji wierzytelnoœci oraz uwzglêdniania powi¹-
zañ banków z innymi podmiotami zale¿nymi lub dzia³aj¹-
cymi w tym samym holdingu w rachunku koncentracji wie-
rzytelnoœci – Nr 22, poz. 45,

WYMOGI KAPITA£OWE

uchw. nr 5/2001 r. Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad
wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u poszczegól-
nych rodzajów ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów
koncentracji wierzytelnoœci, sposobu i szczegó³owych za-
sad obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoœci banku,
z uwzglêdnieniem powi¹zañ banków z innymi podmiotami
zale¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu, oraz
okreœlenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowa-
nych ³¹cznie z funduszami w³asnymi w rachunku adekwat-
noœci kapita³owej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania
– Nr 22, poz. 43.
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CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi: 

1.  258 z³ - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 z³ + 7% VAT (tj. 16,88 z³))

2.  68 z³ - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzêdowego NBP, w którym opublikowana bêdzie uchwa³a Zarz¹du NBP w sprawie trybu i szczegó³owych za-
sad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbêdnych do ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji pieniê¿-
nej pañstwa oraz sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 z³ + 7% VAT (tj. 4,45 z³)).

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³at-
na: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych „Ruch”, wp³aty nale¿y wnosiæ na kon-
to: „Ruch” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa
w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na
wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) JARD-PRESS S.A. - Kolporta¿ Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88; 
4) KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz 
5) GARMOND PRESS SA, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny RUCH S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. 

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Œwiêtokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa, tel. 829-92-50, fax 829-94-46 lub 653-26-96. 
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