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9
UCHWA£A Nr 7/1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 stycznia 1999 r.
w sprawie wysokoci oprocentowania rodków pieniê¿nych gromadzonych
w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bie¿¹cych
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 rodków pieniê¿nych gromadzonych
na rachunkach bie¿¹cych w Narodowym Banku Polskim,
z zastrze¿eniem § 2, wynosi 5,1% w stosunku rocznym.

§ 3. Traci moc uchwa³a nr 34/98 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wysokoci
oprocentowania rodków pieniê¿nych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bie¿¹cych (Dz. Urz.
NBP Nr 27, poz. 62).
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lutego 1999 r.

§ 2. rodki pieniê¿ne na rachunkach bie¿¹cych banków, bud¿etu pañstwa i pañstwowych jednostek bud¿etowych nie
podlegaj¹ oprocentowaniu.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:
w z. J. Stopyra
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1) jednostki kolporta¿owe Ruch S.A. w³aciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa
egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowociach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych Ruch, wp³aty nale¿y wnosiæ na
konto 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
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kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. pod opask¹.
Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowociach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
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Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 padziernika na rok nastêpny, Ruch SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.
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,
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