
DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 6

UCH WAŁA NR 12/2019 
ZA R ZĄ DU NA RODOW EGO BA NKU POLSK IEGO

z dnia 19 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego 
Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji 

pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych 
do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej 
banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1 i 26 oraz z 2018 r. poz. 4) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Banki wymienione w pkt 1-3, 5-11, 13, 14, 17-20, 22 i 25-28 załącznika nr 1 do uchwały, 

przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego 
dnia miesiąca lub za okresy miesięczne.

2. Banki wymienione w pkt 1-3, 5, 7-9, 12, 13, 19-24 i 27-33 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują 
dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały, za okresy miesięczne.”;

2) w załączniku nr 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Santander Bank Polska S.A.”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce”,
c) uchyla się pkt 16,
d) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22. BNP Paribas Bank Polska S.A.”;
3) w załączniku nr 6 uchyla się wzory: FBN021_5, FBN021_7, FIN012, FIN013A, FIN013A_1, FIN013B_1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński
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