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UCHWAŁA NR 7/2011

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej  
oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim

Nr 6

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 1,60 zł

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierp- 
nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, 
z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. 
Nr 75, poz. 398) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość stopy referencyjnej, określającej opro-
centowanie podstawowych operacji otwartego rynku, pro-
wadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 4,25 %.

§ 2. Oprocentowanie kredytu refinansowego udziela-
nego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej 
„kredytem lombardowym”, wynosi 5,75 %.

§ 3. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej 
od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 2,75 %.

§  4. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od 
banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wyno-
si 4,50 %.

§ 5. Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewy-
mienionego w § 2, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż 
oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 6,75 %.

§ 6. Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refi-
nansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa 
redyskontowa, o których mowa w § 1-5, ustalone są w sto-
sunku rocznym.

§ 7. Traci moc uchwała nr 4/2011 Rady Polityki Pienięż-
nej z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie stopy referencyj-
nej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocento-
wania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli 
w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 5).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:
M. Belka

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
A. Bratkowski, E. Chojna-Duch, Z. Gilowska, 

A. Glapiński, J. Hausner, A. Kaźmierczak, A. Rzońca, 
J. Winiecki, A. Zielińska-Głębocka
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