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BANKI:
Utworzenie
uchw. nr 1/2002 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
10 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu dokumentów za-
łączonych do wniosków do Komisji Nadzoru Banko-
wego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworze-
nie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków
zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu
przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego przez ra-
dę nadzorczą banku — Nr 1, poz. 1, k. o sprostowaniu
błędu — Nr 2, poz. 4,

BONY PIENIĘŻNE NBP
uchw. nr 5/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 21 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowe-
go Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami — Nr 4,
poz. 7,
uchw. nr 22/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowe-
go Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami — Nr 8,
poz. 22,

BONY SKARBOWE
uchw. nr. 16/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia
przez NBP rachunków i kont depozytowych bonów
skarbowych” — Nr 8, poz. 18,
uchw. nr 17/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie funkcjonowania Centralnego Rejestru Bo-
nów Skarbowych — Nr 8, poz. 19,
uchw. nr 44/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 2 września 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia
przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depo-
zytowych bonów skarbowych” — Nr 13, poz. 33,
uchw. nr 62/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia
przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depo-
zytowych bonów skarbowych” — Nr 20, poz. 50,

DEWIZY
z. nr 8/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji do-
tyczących zezwoleń dewizowych — Nr 8, poz. 28,
z. nr 11/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 26 września 2002 r. w sprawie upoważnienia do
podejmowania decyzji dotyczących indywidualnych
zezwoleń dewizowych oraz zezwoleń na prowadzenie
działalności kantorowej — Nr 15, poz. 40, obw. o spro-
stowaniu błędu — Nr 16, poz. 42,

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANKI
uchw. nr 3/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegó-
łowych zasad przekazywania przez banki do Narodo-
wego Banku Polskiego danych niezbędnych do usta-
lania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji
pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej
banków i ryzyka sektora bankowego — Nr 5, poz. 9, k.
o sprostowaniu błędu — Nr 7, poz. 15,
uchw. nr 27/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 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 8, poz. 25,
uchw. nr 46/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 17 września 2002 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 13, poz. 34,
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z. nr 19/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu informacji
przekazywanych przez banki do Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego — Nr 20, poz. 53,

KREDYTY
uchw. nr 21/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania
banków kredytem lombardowym przez Narodowy
Bank Polski” — Nr 8, poz. 21,
uchw. nr 12/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24
września 2002 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 14, poz.
36,

KURS WALUT OBCYCH
uchw. nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu
wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut ob-
cych — Nr 14, poz. 39,
uchw. nr 63/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących
kursów walut obcych — Nr 20, poz.51,

LISTY ZASTAWNE
uchw. nr 5/2002 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 18
listopada 2002 r. w sprawie określenia wzoru rejestru
zabezpieczenia listów zastawnych — Nr 18, poz. 45,

NADZÓR BANKOWY
uchw. nr 3/2002 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
6 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu
wykonywania nadzoru bankowego — Nr 4, poz. 6,
uchw. nr 4/2002 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
6 marca 2002 r. w sprawie trybu wykonywania nadzo-
ru bankowego — Nr 6, poz. 10,

NUMERACJA BANKÓW
z. nr 7/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji
banków i ich jednostek organizacyjnych — Nr 8, poz. 27,

OBRÓT DEWIZOWY 
uchw. nr 49/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji pole-
ceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicz-
nym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiada-
czy rachunków bankowych w Narodowym Banku Pol-
skim” — Nr 14, poz. 38,

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU
uchw. nr 1/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia opera-
cji otwartego rynku — Nr 2, poz. 2,
uchw. nr 20/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17
grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji
otwartego rynku — Nr 20, poz.52, 

PAKOWANIE I SORTOWANIE ZNAKÓW PIENIĘŻ-
NYCH

z. nr 10/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 7 września 2002 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 13, poz. 35,

PAPIERY WARTOŚCIOWE
uchw. nr 19/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu bezwarunko-
wej sprzedaży bankom oraz zakupu przez Narodowy
Bank Polski od banków skarbowych papierów warto-
ściowych w trybie aukcyjnym” — Nr 8, poz. 20,

PLAN FINANSOWY NBP
uchw. nr 16/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22
października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia korekty
planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na
2002 rok — Nr 17, poz. 43,
uchw. nr 17/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 li-
stopada 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu finan-
sowego Narodowego Banku Polskiego na 2003 rok —
Nr 18, poz. 46,

PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKÓW
z. nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji ra-
chunków bankowych prowadzonych w bankach —
Nr 8, poz. 26,
uchw. nr 60/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniająca uchwa-
łę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia ra-
chunków banków przez Narodowy Bank Polski — Nr
19, poz. 49,

REFINANSOWANIE BANKÓW W CIĄGU DNIA OPE-
RACYJNEGO

uchw. nr 24/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania
banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy
Bank Polski” — Nr 8, poz. 23,

REZERWY OBOWIĄZKOWE BANKÓW
uchw. nr 5/6/PPK/2002 Zarządu Narodowego Banku
Polskiego z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie emisji
przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczo-
nych na zamianę części obligacji nabytych przez ban-
ki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej
— Nr 3, poz. 5,
uchw. nr 9/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 15 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania
przez banki rezerwy obowiązkowej — Nr 6, poz. 11,
uchw. nr 17/19/PPK/2002 Zarządu Narodowego Ban-
ku Polskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski
obligacji przeznaczonych dla banków w związku z ob-
niżeniem stóp rezerwy obowiązkowej — Nr 7, poz. 14,
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uchw. nr 26/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania
przez banki rezerwy obowiązkowej — Nr 8, poz. 24,
uchw. nr 45/2002 Zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 6 września 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania
przez banki rezerwy obowiązkowej — Nr 12, poz. 32,

ROZRACHUNKI MIĘDZYBANKOWE
z. nr 14/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków
międzybankowych — Nr 18, poz. 48,

SPRAWOZDANIA NBP
uchw. nr 3/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24
kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia rocznego spra-
wozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 r. — Nr 7,
poz. 12,
uchw. nr 7/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 ma-
ja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2001 r.
— Nr 8, poz. 16,
obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia
9 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia rocznego spra-
wozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego
za 2001 rok — Nr 10, poz. 30,

SPROSTOWANIA BŁĘDÓW
k. o sprostowaniu błędu — Nr 2, poz. 4,
k. w sprawie sprostowania błędu — Nr 4, poz. 8,
k. o sprostowaniu błędu — Nr 7, poz. 15,
obw. o sprostowaniu błędu — Nr 16, poz. 42,

STOPY PROCENTOWE
uchw. nr 2/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30
stycznia 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej we-
ksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów re-

finansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej
w Narodowym Banku Polskim — Nr 2, poz. 3,
uchw. nr 4/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25
kwietnia 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej we-
ksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów re-
finansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej
w Narodowym Banku Polskim — Nr 7, poz. 13,
uchw. nr 8/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 ma-
ja 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy
referencyjnej, oprocentowania kredytów refinanso-
wych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Naro-
dowym Banku Polskim — Nr 8, poz. 17,
uchw. nr 9/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej we-
ksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów re-
finansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej
w Narodowym Banku Polskim — Nr 9, poz. 29,
uchw. nr 11/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28
sierpnia 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli,
stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinan-
sowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Na-
rodowym Banku Polskim — Nr 11, poz. 31,
uchw. nr 14/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25
września 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej we-
ksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów re-
finansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej
w Narodowym Banku Polskim — Nr 14, poz. 37,
uchw. nr 15/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23
października 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej
weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów
refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej
w Narodowym Banku Polskim — Nr 16, poz. 41,
obw. Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29
października 2002 r. w sprawie ogłoszenia średniego
ważonego oprocentowania w stosunku rocznym ra-
chunków terminowych w złotych osób fizycznych pro-
wadzących gospodarstwa domowe — Nr 17, poz. 44,
uchw. nr 19/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 li-
stopada 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej we-
ksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów re-
finansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej
w Narodowym Banku Polskim — Nr 18, poz. 47. 
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CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2003 rok wynosi: 68 zł. (Cena netto 63,55 zł + 7% VAT (tj. 4,45 zł))
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl

Wpłaty na prenumeratę przyjmują: 
1) jednostki kolportażowe RUCH S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok następny; infoli-
nia bezpłatna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;
od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy
wnosić na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału
Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie
przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.
2) Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez do-
ręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także: 
3) JARD-PRESS S.A. - Kolportaż 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.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny RUCH S.A. Oddział 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 Oddział Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach RUCH S.A., w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następ-
nego numeru.

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa, tel. 829-92-50, fax 653-26-96 lub 829-94-46.

NBP – Zam. 157/2003 – 2.800-A4
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