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31
UCHWA£A NR 12/2004
Rady Polityki Pieniê¿nej
z dnia 26 paŸdziernika 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad rachunkowoœci, uk³adu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków
i strat Narodowego Banku Polskiego
Na podstawie art. 68 ust. 31) ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, 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, z 2003 r. Nr 65, poz.
594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala
siê, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale nr 16/2003 Rady Polityki Pieniê¿nej
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowoœci,
uk³adu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków
i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 22,
poz. 38) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 uchyla siê pkt 25;
2) w § 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zasady, o których mowa w ust. 1-3, stosuje siê do
dnia 31 grudnia 2005 r.”;
3) § 45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45.1. Bilans otwarcia na dzieñ 1 stycznia 2004 r. nale¿y
przekszta³ciæ wed³ug zasad oraz uk³adu obowi¹zuj¹cego od dnia 1 stycznia 2004 r., z uwzglêdnieniem § 41
ust. 1 i § 43.
2. Korekty bilansu otwarcia na dzieñ 1 stycznia 2004 r.
powsta³e w wyniku zmian zasad rachunkowoœci z dniem
1 stycznia 2004 r., z uwzglêdnieniem § 43, z wyj¹tkiem ko-

rekt zwi¹zanych ze zmian¹ uk³adu bilansu i rachunku zysków i strat i z § 41 ust. 1, nale¿y uj¹æ w wyniku finansowym z dat¹ 1 stycznia 2004 r., z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Korekty bilansu otwarcia na dzieñ 1 stycznia 2004 r. dotycz¹ce wyceny aktywów i zobowi¹zañ do cen rynkowych przyjêtych do wyceny na dzieñ 31 grudnia 2003 r. nale¿y uj¹æ
w wyniku finansowym z dat¹ 1 stycznia 2004 r.
4. Dane porównawcze, dotycz¹ce rachunku zysków
i strat za okresy zakoñczone przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
nale¿y zaprezentowaæ wed³ug uk³adu obowi¹zuj¹cego od
dnia 1 stycznia 2004 r., bez uwzglêdnienia korekt, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Wp³yw zmian zasad rachunkowoœci na pozycje bilansu
otwarcia na dzieñ 1 stycznia 2004 r. oraz rachunek zysków
i strat za rok 2004 nale¿y zaprezentowaæ w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za okres rozpoczynaj¹cy siê dnia 1 stycznia 2004 r.”.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i ma
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê¿nej:
L. Balcerowicz
Cz³onkowie Rady Polityki Pieniê¿nej:
J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak,
M. Pietrewicz, A. S³awiñski, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

1) Wymieniony przepis by³ poprzedzony art. 12 ust. 4 oraz art. 68 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, które zosta³y zmienione przez art. 1 pkt 5 lit. b oraz
art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2260).
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ZARZ¥DZENIE NR 20/2004
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 26 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie okreœlenia sposobu prowadzenia rejestru dzia³alnoœci kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania
wpisów do rejestru
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
– Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173,
poz. 1808) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Zarz¹dzenie okreœla sposób prowadzenia rejestru
dzia³alnoœci kantorowej, zwanego dalej „rejestrem”, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów do rejestru.
§ 2. Ilekroæ w zarz¹dzeniu jest mowa o:
1) oddzia³ach okrêgowych – nale¿y przez to rozumieæ
oddzia³y okrêgowe Narodowego Banku Polskiego,
zwanego dalej NBP, z wy³¹czeniem Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie – i G³ówny Oddzia³ Walutowo-Dewizowy w Warszawie;
2) wniosku o wpis do rejestru – nale¿y przez to rozumieæ
wniosek, którego wzór okreœla rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie
wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dzia³alnoœci kantorowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1934).
§ 3.1. Wnioski o wpis do rejestru, wraz z oœwiadczeniem,
zawieraj¹cym dane i w brzmieniu okreœlonym w art. 17 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, przyjmuj¹ oddzia³y okrêgowe w³aœciwe dla miejsca prowadzenia
dzia³alnoœci kantorowej.
2. Wnioski i oœwiadczenie, o których mowa w ust. 1, nale¿y opatrzyæ znakami op³aty skarbowej, w wysokoœci okreœlonej w odrêbnych przepisach.
3. Wnioski w sprawach dotycz¹cych wpisu do rejestru,
w których oddzia³ okrêgowy nie jest w³aœciwy, przesy³a siê
niezw³ocznie do w³aœciwego oddzia³u okrêgowego, zawiadamiaj¹c o tym przedsiêbiorcê.
4. W przypadku, gdy dzia³alnoœæ kantorowa prowadzona
ma byæ przez jednego przedsiêbiorcê w kilku kantorach na
terenie objêtym w³aœciwoœci¹ oddzia³u okrêgowego, przedsiêbiorca sk³ada jeden wniosek o wpis do rejestru.
5. W przypadku, gdy dzia³alnoœæ kantorowa prowadzona
ma byæ przez jednego przedsiêbiorcê w kilku kantorach na
terenie objêtym w³aœciwoœci¹ kilku oddzia³ów okrêgowych,
przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ jeden wniosek o wpis do rejestru, w jednym z tych oddzia³ów.

6. Je¿eli wniosek o wpis do rejestru lub oœwiadczenie,
o którym mowa w § 3 ust. 1, nie zawieraj¹ danych niezbêdnych do dokonania wpisu do rejestru, przedsiêbiorca jest
obowi¹zany uzupe³niæ je w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oddzia³u okrêgowego do uzupe³nienia. Nie
usuniêcie braków powoduje pozostawienie z³o¿onego wniosku bez rozpoznania.
§ 4. 1. Wpis do rejestru dokonywany jest w Centrali NBP,
odpowiednio: w terminie 7 dni od daty wp³ywu wniosku do
oddzia³u okrêgowego lub w terminie 7 dni od dnia wp³ywu
do oddzia³u okrêgowego uzupe³nionego wniosku lub
oœwiadczenia.
2. Wzór rejestru stanowi za³¹cznik do zarz¹dzenia.
3. Po dokonaniu wpisu do rejestru, niezw³ocznie, nie
póŸniej jednak ni¿ w dniu nastêpnym, wystawiane jest zaœwiadczenie o dokonaniu wpisu.
4. Zaœwiadczenie, o którym mowa w ust. 3, wraz z wezwaniem do uiszczenia op³aty skarbowej zgodnie z odrêbnymi przepisami, dorêczane jest przedsiêbiorcy za potwierdzeniem odbioru lub w formie przesy³ki poleconej za
potwierdzeniem odbioru.
§ 5. 1. Przedsiêbiorców, którzy w dniu 21 sierpnia 2004 r.
posiadali wa¿ne zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci
kantorowej, wpisuje siê z urzêdu do rejestru.
2. Zaœwiadczenie o dokonaniu wpisu, o którym mowa
w ust. 1, dorêczane jest w sposób okreœlony w § 4 ust. 4, nie
póŸniej ni¿ do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 6. W sprawach dotycz¹cych zmian wpisu i wykreœlenia
z rejestru stosuje siê odpowiednio przepisy § 3 i 4.
§ 7. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 5 listopada
2004 r.
Prezes Narodowego Banku Polskiego:
L. Balcerowicz
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 20/2004
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 26 paŸdziernika 2004 r.
(poz. 32)
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