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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

o Komitecie Stabilności Finansowej
 (druk nr 312 )

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O NARODOWYM BANKU POLSKIM (Dz. U. z 2005
r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy

jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to
podstawowego celu NBP.

2. Do zadań NBP należy także:
1) organizowanie rozliczeń pieniężnych;
2) prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi;
3) prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami;
4) prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa;
5) regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie;
6) kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego;

<6a) działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o Komitecie Stabilności
Finansowej (Dz. U. Nr …, poz. …);>

7) opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;

8) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Art. 17.
1. Działalnością NBP kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu NBP wchodzą: Prezes NBP - jako przewodniczący oraz 6-8 członków

Zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP.
2a. Członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na

wniosek Prezesa NBP.
2b. Członkowie Zarządu NBP są powoływani na okres 6 lat. Przepisy art. 9 ust. 2, art. 13 ust.

3 i ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
3. Zarząd NBP:

1) realizuje uchwały Rady;
2) podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej

kompetencji innych organów NBP.
4. Do zakresu działania Zarządu NBP należy w szczególności:
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1) (uchylony);
2) realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej;
3) okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego;
4) nadzorowanie operacji otwartego rynku;
5) ocena funkcjonowania systemu bankowego;

<5a) analiza stabilności krajowego systemu finansowego;>
6) uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP;

7) uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalanie ich
wysokości;

8) określanie zasad gospodarowania funduszami NBP;
9) określanie zasad organizacji i podziału zadań w NBP;

10) określanie zasad polityki kadrowej i płacowej w NBP;
11) uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP;
12) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP;
13) opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą;
14) przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych

do Rady.

<Art. 22a.
Prezes NBP jest członkiem Komitetu Stabilności Finansowej.>

Art. 23.
1. Prezes NBP w imieniu Rady:

1) przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów:
a) kwartalne informacje o bilansie płatniczym,
b) roczne zestawienie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;

2) przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów projekty założeń polityki
pieniężnej, opinie w sprawie projektu ustawy budżetowej, prognozy bilansu
płatniczego oraz ustalenia Rady;

3) opracowuje okresowe informacje o wpłatach (wypłatach) z zysku.
2. Naczelne organy państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

banki i inne osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz inni
przedsiębiorcy:

1) przekazują na żądanie NBP dane niezbędne do ustalania polityki pieniężnej i
okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa;

2) uczestniczący w obrotach z zagranicą - przekazują NBP dane niezbędne do
sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

2a. Podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych
przekazują, na żądanie NBP, dane niezbędne do dokonywania ocen funkcjonowania
rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych.

2b. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP,
określa, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i terminy realizacji obowiązku, o którym
mowa w ust. 2a, kierując się potrzebą zapewnienia NBP dostępu do informacji
niezbędnych do wykonywania jego obowiązków wynikających z ustawy oraz odrębnych
przepisów.

[3. Banki przekazują ponadto na żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich sytuacji
finansowej i ryzyka sektora bankowego.]
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<3. Banki przekazują ponadto na żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich sytuacji
finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego.>

4. Tryb i szczegółowe zasady przekazywania danych, o których mowa w ust. 2 i 3, określa
Zarząd NBP w drodze uchwały.

5. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, mogą być wykorzystywane wyłącznie
do sporządzania zestawień statystycznych, opracowań, ocen i bilansów oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

<5. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, mogą być wykorzystywane
wyłącznie do sporządzania zestawień statystycznych, opracowań, ocen i bilansów oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i, z zastrzeżeniem ust. 6-8, nie mogą być
udostępniane osobom trzecim.>

6. Zestawienia statystyczne, opracowania i oceny zawierające dane indywidualne, o których
mowa w ust. 2, 2a i 3, umożliwiające powiązanie ich z konkretnym podmiotem lub
zidentyfikowanie konkretnego podmiotu - w szczególności, jeżeli do sporządzenia
zestawienia, opracowania lub oceny wykorzystano dane dotyczące mniej niż trzech
podmiotów lub gdy udział danych dotyczących jednego podmiotu, wykorzystanych w
zestawieniu, opracowaniu lub ocenie jest większy niż trzy czwarte całości - nie mogą być
udostępniane osobom trzecim.

[7. Prezes NBP może udostępnić dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, oraz
zestawienia statystyczne, opracowania i oceny, o których mowa w ust. 6. Szczegółowe
zasady i tryb udostępniania określa Zarząd NBP, uwzględniając przedmiot i cel
działalności podmiotów, którym dane mają być przekazane, a w przypadku podmiotów
zagranicznych również przestrzeganie zasady wzajemności oraz zobowiązania
międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej.]

<7. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, oraz zestawienia, opracowania i
oceny, o których mowa w ust. 6, NBP udostępnia:

1) Europejskiemu Bankowi Centralnemu - w wykonaniu obowiązków związanych
z uczestnictwem NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych;

2) innym podmiotom zagranicznym - w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) innym podmiotom, niż wymienione w pkt 1 i 2 - na podstawie odrębnych
przepisów.>

<8.Dane indywidualne, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane Ministrowi
Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym dla realizacji celu
działalności i zadań Komitetu Stabilności Finansowej.

9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do danych zawierających informacje objęte
ochroną na podstawie odrębnych ustaw, w tym informacji objętych tajemnicą
bankową.>
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USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z późn. zm.)

<Art. 78a.

Narodowy Bank Polski udostępnia Ministrowi Finansów dane, w tym dane
indywidualne oraz zestawienia i oceny, o których mowa w art. 23 ustawy o
Narodowym Banku Polskim, niezbędne w celu realizacji zadań, o których
mowa w art. 71 i 72.>

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328)

<Art. 17a.

Przewodniczący Komisji może przekazywać Ministrowi Finansów oraz Narodowemu
Bankowi Polskiemu informacje uzyskane przez Komisję, w tym także informacje
chronione na podstawie odrębnych ustaw, niezbędne dla realizacji celu działalności i
zadań Komitetu Stabilności Finansowej.>


