
Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków
do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 24,5%. 

§ 2. Oprocentowanie kredytu refinansowego, udzielanego
pod zastaw papierów wartoœciowych, zwanego kredytem
lombardowym, wynosi 27%. 

§ 3. Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowa-
nie inwestycji centralnych objêtych porêczeniami Skarbu
Pañstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego
i wynosi 27%. 

§ 4. Oprocentowanie kredytu refinansowego, nie wymienio-
nego w § 2 i § 3, jest wy¿sze o 1 pkt procentowy ni¿ opro-
centowanie kredytu lombardowego i wynosi 28%. 

§. 5. Stopa redyskontowa weksli oraz oprocentowanie kre-
dytów, o których mowa w § 2, § 3 i § 4, ustalone s¹ w sto-
sunku rocznym. 

§ 6 Traci moc zarz¹dzenie nr 3/97 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie stopy
redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinanso-
wych (Dz. Urz. NBP Nr 9, poz. 17). 

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 25 lutego 1998 r. 

Warszawa, dnia 24 lutego 1998 r. Cena 1 zł 10 gr

TREŒÆ:
Poz.:

UCHWA£A

1- Nr 2/98 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie 
stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

0BWIESZCZENIA:

2- Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 1998 r. 
o wysokoœci stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych. . . . . . . . . .2

3- Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie 
przeciêtnej stopy redyskontowej dla weksli krajowych w 1997r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1
UCHWA£A Nr 2/98

Rady Polityki Pieniê¿nej
z dnia 21 lutego 1998 r.

w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych.

Nr 1

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê¿nej:

Hanna Gronkiewicz-Waltz



2 DZIENNIK URZÊDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Nr 1

Pierwszy Zastêpca Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego:
Witold Koziñski

Na podstawie art. 54 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 2/98 Rady Polityki Pie-
niê¿nej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie stopy redyskonto-
wej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych
(Dz. Urz. NBP Nr 1, poz. 1) obwieszcza siê, co nastêpuje: 

1. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od ban-
ków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi
24,5%. 

2. Oprocentowanie kredytu refinansowego, udzielanego
pod zastaw papierów wartoœciowych, zwanego dalej kredy-
tem lombardowym wynosi 27%. 

3. Oprocentowanie kredytu refinansowego na finanso-
wanie inwestycji centralnych objêtych porêczeniami Skarbu
Pañstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego
i wynosi 27%. 

4. Oprocentowanie kredytu refinansowego nie wymie-
nionego w ust. 2 i ust. 3 jest wy¿sze o 1 punkt procentowy
ni¿ oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 28%. 

5. Stopy oprocentowania wymienione w ust. 1, ust. 2,
ust. 3 i w ust. 4 obowi¹zuj¹ z dniem 25 lutego 1998 r. 
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OBWIESZCZENIE
Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 23 lutego 1998 r.

o wysokoœci stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych.

W zwi¹zku z art. 359 § 1, 360 § 2 i 364 § 2 Kodeksu han-
dlowego podaje siê do wiadomoœci, ¿e przeciêtna stopa re-

dyskonta Narodowego Banku Polskiego dla weksli krajo-
wych w 1997r. wynosi³a 23,021% w stosunku rocznym. 
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Narodowego Banku Polskiego
z dnia 31 grudnia 1997 r.

w sprawie przeciêtnej stopy redyskontowej dla weksli krajowych w 1997r. 
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