
Warszawa, dnia 16 marca 2009 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim

oraz ustawy – Prawo dewizowe

(druk nr 482)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmierza do wypełnienia wymogów przewidzianych

rozporządzeniem  (WE) Nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca

2007 r. dotyczącym danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy

inwestycyjnych. Działanie to będzie polegało na wprowadzeniu nowych obowiązków, które

umożliwią osiągnięcie dwóch podstawowych celów - zbieranie informacji statystycznych

potrzebnych do wypełnienia wymogów Europejskiego Banku Centralnego w zakresie

sprawozdawczości statystycznej oraz terminowego przygotowania się w tej dziedzinie do

uzyskania statusu uczestniczących państw członkowskich (państw, które przyjęły wspólną

walutę euro).

W tym celu opiniowana ustawa wprowadza następujące rozwiązania:

- nakłada na określone w ustawie podmioty obowiązek przekazywania

Narodowemu Bankowi Polskiemu, bez konieczności występowania z żądaniem

przez bank centralny, danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i

okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa,

- zamieszcza podstawę prawną do określenia w akcie wykonawczym sposobu,

szczegółowego zakresu i terminu przekazywania tych danych,

- określa zasady wymiany informacji między Narodowym Bankiem Polskim a

Głównym Urzędem Statystycznym,

- ustala obowiązek przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych w

postaci elektronicznej,

- precyzuje obowiązek spoczywający na rezydentach dokonujących obrotu

dewizowego oraz przedsiębiorcach wykonujących działalność kantorową.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt opiniowanej ustawy był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1620).

W toku prac legislacyjnych w Sejmie ustawą zajmowała się Komisja Finansów Publicznych.

W sprawozdaniu z prac Komisji (druk sejmowy nr 1714) znalazł się projekt ustawy, który w

porównaniu z wersją rządową poszerzył zakres zmian w ustawie – Prawo dewizowe oraz

przesunął z 2009 na 2010 rok wypełnianie nowych obowiązków sprawozdawczych

określonych w Prawie dewizowym. Opiniowana ustawa została uchwalona w brzmieniu

zaproponowanym przez Komisję na 37 posiedzeniu Sejmu w dniu 5 marca 2009 roku.

III. Uwagi szczegółowe

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Pewne wątpliwości mogą

jednak powstać w związku z brakiem zawarcia przepisów określających wzór dokumentu

papierowego, w formie którego będą mogli przekazywać dane rezydenci dokonujący obrotu

dewizowego, będący osobami fizycznymi (art. 30 ust. 1b ustawy – Prawo dewizowe).
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