
     
 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 lutego 2022 r. 

Poz. 231 

 

OBWIESZCZENIE  
PREZESA NARODOWEGO B ANKU POLSKIEGO  

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Polityki Pieniężnej 
w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały 
Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 180), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu Rady 
Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 811); 

2) uchwałą nr 7/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu Rady 
Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 531); 

3) uchwałą nr 12/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu 
Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 1043); 

4) uchwałą nr 1/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu Rady 
Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 12). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu Rady 
Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 811), który stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

2) § 2 uchwały nr 7/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 
Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 531), który stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

3) § 2 uchwały nr 12/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regula-
minu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 1043), który stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

4) § 2 uchwały nr 1/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 
Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 12), który stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński 
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 4 lutego 2022 r. (poz. 231) 
 

UCHWAŁA 
RADY POLITYKI PIENIĘ ŻNEJ 

z dnia 15 lutego 2011 r. 

w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, 
z 2021 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 22) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin Rady Polityki Pieniężnej, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej 
(M.P. poz. 290). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia1). 

                                                           
1) Uchwała została ogłoszona w dniu 1 marca 2011 r.  
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Załącznik do uchwały Rady Polityki Pieniężnej 
z dnia 15 lutego 2011 r. 

REGULAMIN RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 

§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady Polityki Pieniężnej, zwanej dalej „Radą”. 

§ 2. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu, w dniu ustalonym przez Radę. Posiedzenia zwołuje 
Przewodniczący Rady. 

2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek 
trzech jej członków. Wniosek określa proponowany przedmiot obrad i zawiera uzasadnienie potrzeby zwołania posiedzenia. 

3. Posiedzenia zwołane na wniosek członków Rady odbywają się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia złoże-
nia wniosku Przewodniczącemu Rady. 

§ 3. 1. Podpisane przez Przewodniczącego Rady zawiadomienie o posiedzeniu, wraz z jego porządkiem oraz materia-
łami dotyczącymi przedmiotu obrad, przekazywane są członkom Rady oraz uczestniczącym w posiedzeniu Rady członkom 
Zarządu Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, co najmniej siedem dni przed posiedzeniem. Materiały uzu-
pełniające i informacyjne mogą być przekazywane w krótszym terminie. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu doręczenia materiałów, o którym mowa w ust. 1, Rada może, na wniosek 
członka Rady, przesunąć rozpatrzenie punktu porządku obrad, którego materiały te dotyczą, na kolejne posiedzenie. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie bez zachowania trybu 
i terminów, o których mowa w § 2 i 3. 

§ 5. 1. W posiedzeniach Rady uczestniczą wiceprezesi NBP bez prawa udziału w głosowaniu. 

2. Na posiedzenia Rady, za jej zgodą, mogą zostać zaproszeni przez Przewodniczącego Rady inni członkowie Zarządu 
NBP oraz pracownicy NBP właściwi w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia. 

3. Na posiedzenia Rady, za jej zgodą, mogą zostać zaproszeni przez Przewodniczącego Rady eksperci zewnętrzni celem 
przedstawienia opinii. 

§ 6.2) 1. Posiedzenia Rady otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenie otwiera i prowadzi członek Rady wyznaczony 
wcześniej decyzją Przewodniczącego Rady. 

§ 7. 1. Rada, na wniosek Przewodniczącego Rady lub prowadzącego posiedzenie Rady, może objąć całość lub część 
obrad klauzulą tajności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 742), zwanej dalej „ustawą o ochronie informacji niejawnych”. 

2. Członkom Rady przysługuje prawo do zgłaszania wniosków do Przewodniczącego Rady albo prowadzącego posie-
dzenie Rady o objęcie całości lub części obrad klauzulą tajności. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać uzasadnienie odnoszące się do proponowanej do nadania 
klauzuli tajności, w szczególności wskazanie ustawowych przesłanek jej nadania. Zgłoszone wnioski Przewodniczący Rady 
albo prowadzący posiedzenie Rady niezwłocznie poddaje pod głosowanie Rady. 

§ 8. Części obrad oraz decyzje Rady dotyczące wysokości stóp procentowych NBP oznaczane są klauzulą „tajne” w ro-
zumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, do czasu ich podania do wiadomości publicznej. 

§ 9. 1. Ustalenia Rady podejmowane są w formie uchwał większością głosów przy obecności co najmniej pięciu człon-
ków, w tym Przewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 

2. Członkowie Rady przy głosowaniu uchwał mogą głosować „za” lub „przeciw”. 

3. W przypadku gdy uchwała jest wielopunktowa, głosowanie przeprowadza się kolejno nad każdym punktem oddziel-
nie, następnie głosuje się nad całością uchwały. 

                                                           
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 1/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającej uchwałę w spra-

wie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 12), która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2022 r. 
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4. Przewodniczącemu Rady i członkom Rady przysługuje prawo zgłaszania zdania odrębnego, jeżeli nie zgadzają się 
z treścią podjętej uchwały. 

5. Uchwały Rady podpisywane są przez Przewodniczącego Rady i wszystkich członków Rady biorących udział w gło-
sowaniu. 

§ 10.3) 1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, przedstawiany Radzie do przyjęcia na najbliższym posiedzeniu, 
zwołanym po upływie dwudziestu jeden dni od posiedzenia, którego protokół dotyczy. Protokół dostarczany jest członkom 
Rady najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem, na którym ma być przyjęty. W głosowaniu nad przyjęciem protokołu 
biorą udział tylko członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego protokół sporządzono. 

2. Przyjęty przez Radę protokół podpisuje Przewodniczący Rady. 

§ 11. 1. Protokół z posiedzenia Rady zawiera: 

1) numer kolejny protokołu; 

2) datę posiedzenia; 

3) listę osób obecnych na posiedzeniu; 

4) porządek obrad; 

5) informację w sprawie podjętych ustaleń, w tym uchwał; 

6) przebieg dyskusji. 

2. Do protokołu załącza się w szczególności: 

1) uchwały; 

2) zgłoszone i podpisane przez zgłaszających zdania odrębne; 

3) wyniki głosowań nad uchwałami oraz wnioskami, które nie uzyskały większości głosów, w tym stanowiska zajęte 
przez członków Rady w głosowaniu; 

4) komunikaty i informacje prasowe. 

3.4) Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w jednym egzemplarzu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 i 2. 

4.4) Kopie protokołu przekazuje się Przewodniczącemu Rady, członkom Rady i członkom Zarządu NBP, z zastrzeże-
niem § 12 ust. 3. 

§ 12.5) 1. Protokoły z posiedzeń Rady oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone” na okres ustalony przez Radę, z za-
strzeżeniem publikacji informacji o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 
ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku gdy całości lub części obrad Rady nadano klauzulę tajności inną niż „zastrzeżone”, protokół z posie-
dzenia Rady oznacza się tą klauzulą oraz podlega on ochronie przez okres, o którym mowa w ust. 1. 

3. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane i udostępniane w NBP, z zachowaniem zasad określonych w prze-
pisach odrębnych, w szczególności dotyczących postępowania z informacjami prawnie chronionymi. 

§ 13. 1. Informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, do czasu ich opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone”, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy Rada podejmie decyzję o wcześniejszym terminie ujawnienia 
głównych treści dyskusji na posiedzeniu Rady, niebędących stanowiskami zajętymi przez członków Rady w głosowaniu, 
w rozumieniu art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. 

§ 14. 1. Projekty uchwał i inne materiały kierowane do Rady, z wyjątkiem protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 2, 
podlegają uprzedniemu rozpatrzeniu przez Zarząd NBP. 

                                                           
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w spra-

wie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 811), która weszła w życie z dniem 9 października 2013 r. 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
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2. Rada może wystąpić do Zarządu NBP o: 

1) zlecenie przygotowania określonego opracowania, dotyczącego przedmiotu prac Rady, przez podmiot zewnętrzny; 

2) rozpatrzenie, zgłoszonego na posiedzeniu Rady przez członka Rady, projektu uchwały lub innego materiału, który nie 
był uprzednio rozpatrywany przez Zarząd NBP, w terminie umożliwiającym rozpatrzenie przez Radę projektu uchwały 
lub innego materiału na kolejnym posiedzeniu Rady; 

3) przygotowanie określonych innych materiałów analitycznych i informacyjnych, dotyczących przedmiotu prac Rady. 

3. Zarząd NBP może przygotować opinię do materiałów, których charakter na to pozwala. 

4. Pomiędzy posiedzeniami Rady członkowie Rady mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady o przygotowanie okreś- 
lonych innych materiałów statystycznych i informacyjnych, dotyczących przedmiotu prac Rady. Przygotowane materiały 
Przewodniczący Rady przekazuje wszystkim członkom Rady. 

5. (uchylony).6) 

6.7) Materiały, o których mowa w ust. 2 i 4, są przekazywane z zachowaniem zasad określonych w przepisach odręb-
nych, w szczególności dotyczących postępowania z informacjami prawnie chronionymi. 

§ 15. Przed podjęciem ustaleń, o których mowa w § 9 ust. 1, Rada może powoływać zespoły robocze, złożone z człon-
ków Rady, w celu opracowania określonego przez Radę zagadnienia. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 16. 1.8) Przewodniczący Rady przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej 
posiedzeniu. 

2. Członkowie Rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji o podstawowych ustaleniach podjętych 
przez Radę. 

§ 17.9)  Prezes NBP podejmuje decyzje o: 

1) krajowych i zagranicznych wyjazdach członków Rady; 

2) udziale członków Rady w konferencjach i innych wydarzeniach relacjonowanych publicznie. 

§ 18. Obsługę Rady zapewnia NBP na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

                                                           
6) Przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 12/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regula-

minu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. poz. 1043), która weszła w życie z dniem 10 listopada 2021 r. 
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 6. 
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 6. 
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 6. 
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