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UCHWAŁA
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 2 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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 2013 r. poz. 908 
i 1036) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. 
Nr 16, poz. 180) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, przedstawiany Radzie do przyjęcia na najbliższym posiedze-
niu, 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 przyję-
ciem protokołu biorą udział tylko członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego protokół sporządzono. 

2. Przyjęty przez Radę protokół podpisuje Przewodniczący Rady.”; 

2)  w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

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

4. Kopie protokołu przekazuje się Przewodniczącemu Rady, członkom Rady i członkom Zarządu NBP, z zastrze-
żeniem § 12 ust. 3.”; 

3)  § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Protokoły z posiedzeń Rady oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone” na okres ustalony przez Radę, 
z zastrzeżeniem 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 po-
siedzenia 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 przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących postępowania z informacjami prawnie chronionymi.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: M. Belka

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:  A. Bratkowski, E. Chojna-Duch, A. Glapiński, J. Hausner, A. Kaźmierczak, A. Rzońca, 
J. Winiecki, A. Zielińska-Głębocka




