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na rachunkach bie¿¹cych
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Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Oprocentowanie œrodków pieniê¿nych gromadzonych
na rachunkach bie¿¹cych w Narodowym Banku Polskim,
z zastrze¿eniem § 2, wynosi 6,45% w stosunku rocznym. 

§ 2. Œrodki pieniê¿ne na rachunkach bie¿¹cych banków, bu-
d¿etu pañstwa i pañstwowych jednostek bud¿etowych nie
podlegaj¹ oprocentowaniu.

§ 3. Traci moc uchwa³a nr 39/1999 Zarz¹du Narodowego
Banku Polskiego z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie wy-
sokoœci oprocentowania œrodków pieniê¿nych gromadzo-
nych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bie¿¹-
cych (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz.38).

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 28 lutego 2000 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz
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