
Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 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, z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 
i Nr 137, poz. 1303) 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 i z 2002 r. Nr 6, poz. 11, Nr 8, poz. 24 i Nr 12,
poz. 32) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) w § 1: 

a) dotychczasowa treœæ otrzymuje oznaczenie ust. 1, 

b) dodaje siê ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Kwota naliczonej rezerwy obowi¹zkowej jest pomniej-
szana zgodnie z art. 39a ustawy o Narodowym Banku Pol-
skim. 

3. Je¿eli kwota naliczonej rezerwy obowi¹zkowej jest ni¿-
sza od kwoty stanowi¹cej równowartoœæ 500 000 euro, to
kwota pomniejszenia jest równa wysokoœci naliczonej re-
zerwy.”; 

2) w za³¹czniku do uchwa³y po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmie-
niu: 

„2a. Bank pomniejsza kwotê naliczonej rezerwy obowi¹zko-
wej o kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ 500 000 euro, ob-
liczon¹ wed³ug kursu œredniego euro og³oszonego przez
NBP z dnia........... 200... r., co stanowi kwotê................
tys. z³, z zastrze¿eniem § 1 ust. 3 uchwa³y.”. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 6 wrzeœnia 2003 r. i ma
zastosowanie do rezerwy obowi¹zkowej podlegaj¹cej utrzyma-
niu od dnia 30 wrzeœnia 2003 r. 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2003 r. 

TREŒÆ: 
Poz.: 
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