
Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wy-
dania nowych przepisów wykonawczych.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do dnia 1 stycznia 2005 r. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 30 grudnia 2003 r., z wyjàtkiem art. 1
pkt 3 i 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 228 — 16011 — Poz. 2259 i 2260

2260

USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opracowywanie statystyki pieni´˝nej i banko-
wej, bilansu p∏atniczego oraz mi´dzynarodo-
wej pozycji inwestycyjnej,”;

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. NBP mo˝e:

1) byç cz∏onkiem mi´dzynarodowych insty-
tucji finansowych i bankowych,

2) pokrywaç ze Êrodków w∏asnych wydatki
zwiàzane z cz∏onkostwem w instytucjach
okreÊlonych w pkt 1.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. NBP pokrywa ze Êrodków w∏asnych wy-
datki zwiàzane z cz∏onkostwem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Mi´dzynarodowym
Funduszu Walutowym.

1b. NBP jest uprawniony do otrzymywania,
przypadajàcych Rzeczypospolitej Polskiej
od Mi´dzynarodowego Funduszu Waluto-
wego, wszelkich wymagalnych kwot z ty-
tu∏ów finansowanych ze Êrodków w∏a-
snych NBP, w tym p∏atnoÊci zwrotnych,
odsetek i innych dochodów.”;

3) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Prezes NBP jest powo∏ywany i odwo∏ywany

przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Kadencja Prezesa NBP wynosi 6 lat. Ta sama
osoba nie mo˝e byç Prezesem NBP d∏u˝ej ni˝
przez dwie kolejne kadencje.”;

4) w art. 10 uchyla si´ ust. 2;

5) w art. 12:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustala stopy rezerwy obowiàzkowej ban-
ków i wysokoÊç jej oprocentowania,”,

b) uchyla si´ ust. 4;

6) w art. 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja cz∏onka Rady wynosi 6 lat. Funk-
cj´ cz∏onka Rady mo˝na pe∏niç tylko jednà
kadencj´.”,

b) w ust. 7 skreÊla si´ zdanie drugie,

c) uchyla si´ ust. 8;

7) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. W posiedzeniach Rady uczestniczà wice-
prezesi NBP bez prawa udzia∏u w g∏oso-
waniu.”;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 29 sierpnia

1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu
si´ i bankach zrzeszajàcych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2002 r.
— Prawo dewizowe. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62,
poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070
i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137,
poz. 1303 i Nr 209, poz. 2035.



8) w art. 16:

a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Posiedzenie Rady mo˝e byç zwo∏ane równie˝
na pisemny wniosek co najmniej 3 cz∏onków
Rady.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W czasie nieobecnoÊci Przewodniczàcego

posiedzeniu przewodniczy jeden z cz∏on-
ków Rady.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tryb dzia∏ania Rady oraz wyboru cz∏onka,

który przewodniczy obradom podczas nie-
obecnoÊci Przewodniczàcego Rady, okreÊla
regulamin uchwalony przez Rad´ wi´kszo-
Êcià g∏osów.”;

9) w art. 17:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Cz∏onków Zarzàdu NBP powo∏uje i odwo-

∏uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek Prezesa NBP.

2b. Cz∏onkowie Zarzàdu NBP sà powo∏ywani
na okres 6 lat. Przepisy art. 9 ust. 2, art. 13
ust. 3 i ust. 5—7 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) w ust. 4:
— uchyla si´ pkt 1,
— pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) sporzàdzanie rocznego sprawozdania
finansowego NBP,”;

10) w art. 22 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Prezes NBP i inni przedstawiciele organów
NBP, o których mowa w art. 6, sà obowiàzani
do przedstawienia informacji i udzielenia wy-
jaÊnieƒ dotyczàcych polityki pieni´˝nej i dzia-
∏alnoÊci NBP przed Sejmem i Senatem oraz
ich komisjami.”;

11) w art. 23:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) roczne zestawienie mi´dzynarodowej po-

zycji inwestycyjnej,”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uczestniczàcy w obrotach z zagranicà —

przekazujà NBP dane niezb´dne do sporzà-
dzenia bilansu p∏atniczego oraz mi´dzyna-
rodowej pozycji inwestycyjnej.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a. Podmioty uczestniczàce w rozliczeniach

pieni´˝nych i rozrachunkach mi´dzyban-
kowych przekazujà, na ˝àdanie NBP, dane
niezb´dne do dokonywania ocen funkcjo-
nowania rozliczeƒ pieni´˝nych i rozra-
chunków mi´dzybankowych. 

2b. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych, po zasi´gni´ciu opinii Preze-
sa NBP, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,

sposób, zakres i terminy realizacji obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 2a, kierujàc
si´ potrzebà zapewnienia NBP dost´pu do
informacji niezb´dnych do wykonywania
jego obowiàzków wynikajàcych z ustawy
oraz odr´bnych przepisów.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane indywidualne, o których mowa

w ust. 2, 2a i 3, mogà byç wykorzystywane
wy∏àcznie do sporzàdzania zestawieƒ staty-
stycznych, opracowaƒ, ocen i bilansów oraz
mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej i nie
mogà byç udost´pniane osobom trzecim.”,

e) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie: 
„6. Zestawienia statystyczne, opracowania

i oceny zawierajàce dane indywidualne,
o których mowa w ust. 2, 2a i 3, umo˝liwiajà-
ce powiàzanie ich z konkretnym podmiotem
lub zidentyfikowanie konkretnego podmiotu
— w szczególnoÊci, je˝eli do sporzàdzenia
zestawienia, opracowania lub oceny wyko-
rzystano dane dotyczàce mniej ni˝ trzech
podmiotów lub gdy udzia∏ danych dotyczà-
cych jednego podmiotu, wykorzystanych
w zestawieniu, opracowaniu lub ocenie jest
wi´kszy ni˝ trzy czwarte ca∏oÊci — nie mogà
byç udost´pniane osobom trzecim.

7. Prezes NBP mo˝e udost´pniç dane indywi-
dualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, oraz
zestawienia statystyczne, opracowania i
oceny, o których mowa w ust. 6. Szczegó∏o-
we zasady i tryb udost´pniania okreÊla Za-
rzàd NBP, uwzgl´dniajàc przedmiot i cel
dzia∏alnoÊci podmiotów, którym dane majà
byç przekazane, a w przypadku podmiotów
zagranicznych równie˝ przestrzeganie zasa-
dy wzajemnoÊci oraz zobowiàzania mi´dzy-
narodowe Rzeczypospolitej Polskiej.”;

12) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stopa rezerwy obowiàzkowej mo˝e byç

zró˝nicowana ze wzgl´du na umowny
okres przechowywania Êrodków pieni´˝-
nych, rodzaj waluty, a tak˝e rodzaj dokony-
wanych operacji finansowych stanowià-
cych êród∏o pozyskania Êrodków.”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ zdanie drugie,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ârodki pieni´˝ne z tytu∏u oprocentowania

rezerwy obowiàzkowej przekazywane sà
bankom, z zastrze˝eniem ust. 5.”,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Na wyodr´bniony rachunek w NBP przeka-

zuje si´:
1) 80 % Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u opro-

centowania rezerwy obowiàzkowej
utrzymywanej w 2004 roku,

2) 60 % Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u opro-
centowania rezerwy obowiàzkowej
utrzymywanej w 2005 roku,
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3) 50 % Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u opro-
centowania rezerwy obowiàzkowej
utrzymywanej w 2006 roku

— z przeznaczeniem na cele zwiàzane z pre-
finansowaniem oraz wspó∏finansowaniem
zadaƒ realizowanych z udzia∏em Êrodków
pochodzàcych z funduszy pomocowych
Unii Europejskiej.”;

13) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Zarzàd NBP ustala:
1) zasady i tryb naliczania oraz utrzy-

mywania rezerwy obowiàzkowej,
2) rodzaje Êrodków pieni´˝nych, któ-

rych nie dotyczy obowiàzek utrzy-
mywania rezerwy obowiàzkowej,

3) zasady naliczania oprocentowania
rezerwy obowiàzkowej i przekazy-
wania Êrodków pieni´˝nych nale˝-
nych z tytu∏u tego oprocentowania.

2. Zarzàd NBP mo˝e okreÊlaç wysokoÊç
zapasu gotówki w z∏otych, którego
utrzymywanie w kasach bankowych
b´dzie równoznaczne z utrzymywa-
niem rezerwy obowiàzkowej w NBP.

3. Do przekazywania Êrodków, o którym
mowa w art. 39 ust. 5, stosuje si´ za-
sady dotyczàce przekazywania Êrod-
ków pieni´˝nych z tytu∏u oprocento-
wania rezerwy obowiàzkowej ustalo-
ne dla banków.”; 

14) w art. 42 dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:

„5. Umowa o kredyt refinansowy mo˝e zostaç
rozwiàzana przez ka˝dà ze stron za siedmio-
dniowym terminem jej wypowiedzenia.

6. Je˝eli sytuacja finansowa banku korzystajàce-
go z kredytu refinansowego ulega pogorsze-
niu w stopniu zagra˝ajàcym terminowej sp∏a-
cie kredytu, albo bank ten nie przestrzega
istotnych postanowieƒ umowy kredytowej,
NBP mo˝e wypowiedzieç t´ umow´ i za˝àdaç
wczeÊniejszej sp∏aty kredytu, w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, w terminie krótszym ni˝ okreÊlony
w tej umowie.

7. Do umowy o kredyt refinansowy stosuje si´
przepisy ustawy, o której mowa w art. 25
ust. 3, ze zmianami wynikajàcymi z niniejszej
ustawy.”;

15) w art. 48:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprzedawaç i kupowaç d∏u˝ne papiery war-

toÊciowe w operacjach otwartego rynku,”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) otwieraç rachunki lokat terminowych ban-

ków.”;

16) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. NBP mo˝e przyjmowaç do przechowania
i administrowania oraz jako przedmiot

zabezpieczenia papiery wartoÊciowe,
w tym papiery wartoÊciowe, których jest
emitentem.”;

17) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. W przypadku zabezpieczenia wierzytel-
noÊci NBP, zaspokojenie roszczeƒ NBP
jako zastawnika nast´puje w sposób
przewidziany w Kodeksie cywilnym al-
bo — je˝eli umowa z zastawcà tak sta-
nowi — przez sprzeda˝ przedmiotu za-
stawu przez NBP w imieniu zastawcy
lub przej´cie go przez NBP.”;

18) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. NBP wykonuje kontrol´ w zakresie ustalonym
w przepisach prawa dewizowego.”;

19) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. Pracownicy NBP oraz cz∏onkowie Rady,
Komisji i organów opiniodawczo-dorad-
czych przy Zarzàdzie NBP sà obowiàzani
do nieujawniania osobom nieupowa˝nio-
nym informacji, z którymi zapoznali si´
w trakcie wykonywania swoich obowiàz-
ków, w tym informacji obj´tych tajemnicà
bankowà na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 25 ust. 3, informacji obj´tych
ochronà na podstawie przepisów dotyczà-
cych ochrony informacji niejawnych, jak
równie˝ innych informacji chronionych
ustawowo. Obowiàzek ten trwa równie˝
po rozwiàzaniu stosunku pracy, a tak˝e po
ustaniu cz∏onkostwa w Radzie, Komisji
lub wspomnianych wy˝ej organach.”;

20) art. 60—62 otrzymujà brzmienie:

„Art. 60. Funduszami w∏asnymi NBP sà fundusz
statutowy i fundusz rezerwowy.

Art. 61. Fundusz statutowy NBP wynosi 1,5 mi-
liarda z∏otych.

Art. 62. 1. Fundusz rezerwowy jest tworzony
z odpisów z zysku NBP, dokonywa-
nych w terminie 14 dni od dnia za-
twierdzenia sprawozdania finansowe-
go NBP, a˝ do osiàgni´cia przez ten
fundusz równowartoÊci funduszu sta-
tutowego. 

2. WysokoÊç odpisów, o których mowa
w ust. 1, wynosi 5 % rocznego zysku.

3. Fundusz rezerwowy mo˝e byç prze-
znaczony wy∏àcznie na pokrycie strat
bilansowych NBP.”;

21) uchyla si´ art. 63;

22) art. 64 i 65 otrzymujà brzmienie:

„Art. 64. NBP prowadzi gospodark´ finansowà na
podstawie rocznego planu finansowego.

Art. 65. NBP tworzy rezerw´ na pokrycie ryzyka
zmian kursu z∏otego do walut obcych.
Zasady tworzenia i rozwiàzywania tej re-
zerwy okreÊla Rada.”;
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23) w art. 68 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Rokiem sprawozdawczym (obrotowym) NBP
jest rok kalendarzowy.

3. Zasady rachunkowoÊci NBP, wzór bilansu, ra-
chunku zysków i strat oraz zawartoÊç informa-
cji dodatkowej okreÊla Rada.”;

24) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. 1. Roczne sprawozdanie finansowe NBP
podlega badaniu przez bieg∏ego rewi-
denta wybranego przez Rad´.

2. Koszty badania, o którym mowa
w ust. 1, ponosi NBP.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia roku
nast´pnego po roku obrotowym Pre-
zes NBP przedstawia roczne sprawoz-
danie finansowe NBP Radzie Mini-
strów, która podejmuje decyzj´
w sprawie jego zatwierdzenia.

4. W terminie 14 dni od dnia zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finanso-
wego NBP cz´Êç rocznego zysku NBP
(wp∏ata z zysku NBP) podlega odpro-
wadzeniu do bud˝etu paƒstwa.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.3)) w art. 105 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:

„3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w zwiàzku
z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem da-
nych niezb´dnych do sporzàdzania bilansu
p∏atniczego oraz mi´dzynarodowej pozycji in-
westycyjnej, a tak˝e innym bankom uprawnio-
nym do poÊredniczenia w dokonywaniu przez
rezydentów przekazów pieni´˝nych za granic´
oraz rozliczeƒ w kraju z nierezydentami, w za-
kresie okreÊlonym w ustawie z dnia 27 lipca
2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141,
poz. 1178).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funk-
cjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu
si´ i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, 
poz. 1252, z póên. zm.4)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2) banku zrzeszajàcym — nale˝y przez to rozumieç
Gospodarczy Bank Wielkopolski Spó∏ka Akcyj-
na w Poznaniu, Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci
Spó∏ka Akcyjna w Warszawie, Mazowiecki Bank
Regionalny Spó∏ka Akcyjna w Warszawie, jak

równie˝ bank powsta∏y w wyniku po∏àczenia si´
co najmniej dwóch z tych banków, pod warun-
kiem ˝e zrzesza co najmniej jeden bank spó∏-
dzielczy na zasadach okreÊlonych w art. 16
i którego fundusze w∏asne stanowià co naj-
mniej czterokrotnoÊç kwoty okreÊlonej w art. 32
ust. 1 ustawy — Prawo bankowe, z zastrze˝e-
niem art. 28,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo
dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) w art. 30 w ust. 1
i 3 oraz w art. 32 wyrazy „bilansów nale˝noÊci i zobo-
wiàzaƒ zagranicznych paƒstwa” zast´puje si´ wyraza-
mi „mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej”.

Art. 5. 1. Przepisy art. 13 ust. 7 i 8 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym stosuje
si´ do Rady Polityki Pieni´˝nej i cz∏onków tej Rady,
powo∏anych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

2. Przepis art. 17 ust. 2b ustawy, o której mowa
w art. 1, dodany niniejszà ustawà, stosuje si´ do
cz∏onków Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego
powo∏ywanych po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 6. 1. Z dniem 31 grudnia 2003 r. Êrodki fundu-
szu rezerwowego Narodowego Banku Polskiego pod-
legajà przekazaniu na fundusz statutowy Narodowego
Banku Polskiego do wysokoÊci okreÊlonej w art. 61
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

2. Przepis art. 62 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ od dnia przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej.

3. Do badania rocznego sprawozdania finansowe-
go Narodowego Banku Polskiego, sporzàdzonego we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r., stosuje si´
przepis art. 69 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 7. Przepisy art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 39 i art. 40
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, stosuje si´ od dnia przystà-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej.

Art. 8. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie przepisów zmienianych niniejszà
ustawà, zachowujà moc dotychczasowe przepisy wy-
konawcze, o ile nie sà z nià sprzeczne.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r., z wyjàtkiem art. 6 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 31 grudnia 2003 r.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178
i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1303. 


