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UCHWA£A NR 45/2002

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 6 wrzeœnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiazkowej

Nr 12

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 1 z³ 70 gr

Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 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 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale nr 64/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu nalicza-
nia i utrzymywania przez banki rezerwy obowi¹zkowej (Dz. Urz.
NBP Nr 23, poz. 50 oraz z 2002 r. Nr 6, poz. 11 i Nr 8 poz. 24),
w za³¹czniku do uchwa³y w pkt 2:

1) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) œrodków pozyskanych z zagranicy, z wy³¹czeniem
œrodków wymienionych w ppkt. 2, na okres 2 lat i d³u¿-
szy od:

a) banku zagranicznego ............... tys. z³, w tym œrod-
ków uzyskanych ze sprzeda¿y papierów wartoœcio-
wych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wyku-
pu powy¿ej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie
wykupu powy¿ej 5 lat .................. tys. z³,

b) podmiotów niebankowych ................. tys. z³, w tym
œrodków uzyskanych ze sprzeda¿y papierów warto-
œciowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie
wykupu powy¿ej 5 lat oraz listów zastawnych
o okresie wykupu powy¿ej 5 lat .................. tys. z³”,

2) dodaje siê ppkt 4 w brzmieniu: 

„4) œrodków uzyskanych ze sprzeda¿y rezydentom, in-
nym ni¿ pozosta³e monetarne instytucje finansowe,
papierów wartoœciowych zabezpieczonych hipotecz-
nie o okresie wykupu powy¿ej 5 lat oraz listów zastaw-
nych o okresie wykupu powy¿ej 5 lat ................. tys. z³”

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 9 wrzeœnia 2002 r. i ma
zastosowanie do rezerwy obowi¹zkowej podlegaj¹cej utrzyma-
niu od 30 listopada 2002 r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:

w z. J. Stopyra
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CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi: 

1.  258 z³ - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 z³ + 7% VAT (tj. 16,88 z³))

2.  68 z³ - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzêdowego NBP, w którym opublikowana bêdzie uchwa³a Zarz¹du NBP w sprawie trybu i szczegó³owych za-
sad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbêdnych do ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji pieniê¿-
nej pañstwa oraz sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 z³ + 7% VAT (tj. 4,45 z³)).

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³at-
na: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych „Ruch”, wp³aty nale¿y wnosiæ na kon-
to: „Ruch” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa
w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na
wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) JARD-PRESS S.A. - Kolporta¿ Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88; 
4) KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz 
5) GARMOND PRESS SA, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny RUCH S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. 

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Œwiêtokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa, tel. 829-92-50, fax 829-94-46 lub 653-26-96. 
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