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UCHWA£A NR 6/2000

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 25 lutego 2000 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu bezwarunkowej sprzeda¿y bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski
od banków skarbowych papierów wartoœciowych w trybie aukcyjnym”

Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 4 z³ 32 gr

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r.
Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 40, poz. 399) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Sprzeda¿ bankom oraz zakup przez Narodowy Bank
Polski od banków skarbowych papierów wartoœciowych na-
stêpuje w drodze przetargu, z zastrze¿eniem § 2.

§ 2. Zarz¹d Narodowego Banku Polskiego mo¿e dopuœciæ
sprzeda¿ bankom lub zakup przez Narodowy Bank Polski
od banków skarbowych papierów wartoœciowych w trybie
pozaprzetargowym.

Warunki takiej transakcji okreœla umowa pomiêdzy Narodo-
wym Bankiem Polskim a zainteresowanym bankiem.

§ 3. Wprowadza siê „Regulamin bezwarunkowej sprzeda¿y
bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od ban-
ków skarbowych papierów wartoœciowych w trybie aukcyj-
nym”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y.

§ 4. Traci moc zarz¹dzenie nr A/5/95 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu bezwarunkowej sprzeda¿y oraz
zakupu przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym bo-
nów skarbowych od banków” (Dz.Urz. NBP Nr 22, poz. 53
i z 1996 r. Nr 14, poz. 33).

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 15 marca 2000 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz



poz. 6 - 8 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 3

Rozdzia³ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:

1) skarbowych papierach wartoœciowych – nale¿y przez to
rozumieæ:

a) bony skarbowe, zwane dalej „bonami”, zarejestro-
wane w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych,
zwanym dalej „CRBS”,
b) obligacje skarbowe, zwane dalej „obligacjami”, za-
rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów War-
toœciowych S.A., zwanym dalej „KDPW”,

2) sprzeda¿y lub zakupie skarbowych papierów wartoœcio-
wych – nale¿y przez to rozumieæ bezwarunkow¹ (definityw-
n¹) sprzeda¿ lub bezwarunkowy (definitywny) zakup w dro-
dze przetargu tych papierów, pochodz¹cych z portfela w³a-
snego odpowiednio Narodowego Banku Polskiego, zwanego
dalej „NBP”, b¹dŸ banku.

§ 2

Regulamin okreœla zasady i tryb sprzeda¿y bankom przez
NBP oraz zakupu od banków przez NBP skarbowych papie-
rów wartoœciowych w trybie aukcyjnym.

§ 3

Uczestnikami aukcji sprzeda¿y lub zakupu skarbowych pa-
pierów wartoœciowych mog¹ byæ wy³¹cznie banki, bêd¹ce –
na podstawie umowy z NBP – dealerami rynku pieniê¿nego
i posiadaj¹ce rachunki bie¿¹ce w Departamencie Systemu
P³atniczego NBP, zwanym dalej „DSP”. Zakup przez banki
skarbowych papierów wartoœciowych mo¿e nastêpowaæ
wy³¹cznie do portfela w³asnego.

§ 4

NBP mo¿e w danym dniu przeprowadziæ jedn¹ lub wiêcej
aukcji, w zale¿noœci od dokonanej przez siebie oceny stanu
p³ynnoœci w systemie bankowym.

§ 5

Informacje o terminie, rodzaju i warunkach poszczególnych
aukcji NBP przekazuje zainteresowanym bankom za pomo-
c¹ bankowych systemów informacyjnych.

§ 6

1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest otrzymanie przez
NBP od banku prawid³owo sporz¹dzonych – pod wzglêdem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym – formularzy
ofert zakupu lub sprzeda¿y skarbowych papierów warto-
œciowych danego rodzaju, nie póŸniej ni¿ do ustalonego ter-
minu (dzieñ, godzina) sk³adania ofert na dan¹ aukcjê.

2. Organizatorem aukcji i adresatem ofert przetargowych
jest Departament Polityki Pieniê¿no-Kredytowej NBP, zwany
dalej „DPPK”.

§ 7

1. Sk³adanie przez banki ofert zakupu b¹dŸ sprzeda¿y skar-
bowych papierów wartoœciowych nastêpuje za poœrednic-
twem telefaksu. W ten sam sposób NBP zawiadamia banki
o przyjêciu b¹dŸ odrzuceniu ich oferty.

2. Dokumenty w postaci telefaksu traktuje siê, w razie zaist-
nienia kwestii spornych co do ich treœci, jako orygina³y.

Rozdzia³ 2

Aukcyjna sprzeda¿ przez NBP skarbowych papierów
wartoœciowych bankom

§ 8

1. NBP, oferuj¹c skarbowe papiery wartoœciowe do sprze-
da¿y bankom, w komunikacie o przetargu w szczególnoœci
podaje:

1) warunki danej aukcji oraz rodzaj, wartoœæ nominaln¹
i terminy wykupu zaoferowanych do sprzeda¿y skarbowych
papierów wartoœciowych, a tak¿e – w przypadku gdy przed-
miotem aukcji s¹ obligacje – wartoœæ odsetek wykupywa-
nych w dniu zap³aty za obligacje,

2) sposób i termin p³atnoœci za zakupione przez banki
skarbowe papiery wartoœciowe.

2. Wartoœæ nominalna skarbowych papierów wartoœcio-
wych objêtych ofert¹ zakupu od NBP nie mo¿e byæ ni¿sza –
dla papierów danego rodzaju i o danym terminie wykupu –
od kwoty 1 mln z³. W razie z³o¿enia oferty na kwotê wy¿sz¹
powinna ona stanowiæ wielokrotnoœæ sumy 1 mln z³.

§ 9

Banki zainteresowane zakupem skarbowych papierów war-
toœciowych od NBP przesy³aj¹ do DPPK – w ustalonym
przez NBP terminie – „Ofertê przetargow¹ na zakup od Na-
rodowego Banku Polskiego skarbowych papierów warto-
œciowych”, której wzór stanowi za³¹cznik nr 1 do Regulami-
nu.

§ 10

1. Kryterium wyboru przez NBP ofert spoœród zg³oszonych
na aukcjê stanowi wysokoœæ zadeklarowanej przez bank ce-
ny zakupu skarbowych papierów wartoœciowych.

2. Oferty z cen¹ wy¿sz¹ od najni¿szej zaakceptowanej
przez NBP ceny przetargowej zostaj¹ przyjête w ca³oœci.

3. Oferty z cen¹ równ¹ najni¿szej zaakceptowanej przez
NBP cenie przetargowej mog¹ byæ przyjête w ca³oœci lub
w czêœci (redukcja ofert); w tym ostatnim przypadku przyjê-
te zostaj¹ oferty o wartoœci ustalonej w stopniu proporcjo-
nalnym do ³¹cznej wartoœci zg³oszonych po tej cenie ofert
zakupu skarbowych papierów wartoœciowych danego ro-
dzaju i o danym terminie wykupu.

Za³¹cznik do uchwa³y nr 6/2000 
Zarz¹du NBP
z dnia 25 lutego 2000 r.
(poz. 6)

REGULAMIN

bezwarunkowej sprzeda¿y bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków 
skarbowych papierów wartoœciowych w trybie aukcyjnym
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§ 11

O zbiorczych wynikach poszczególnych aukcji NBP infor-
muje banki bezpoœrednio po ich zakoñczeniu za pomoc¹
bankowych systemów informacyjnych. Niezale¿nie od tego
NBP, w dniu aukcji, przekazuje telefaksem ka¿demu z zain-
teresowanych banków zawiadomienie o przyjêciu lub odrzu-
ceniu jego oferty.

§ 12

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji s¹ bony, DPPK
wystawia i przekazuje DSP zlecenia p³atnicze opiewaj¹ce na
kwoty odpowiadaj¹ce cenie zakupionych od NBP przez
banki bonów, na podstawie których DSP – w dniu okreœlo-
nym w komunikacie o przetargu – kwotami tymi obci¹¿a ra-
chunki bie¿¹ce zainteresowanych banków oraz uznaje od-
powiednie konto prowadzone przez NBP.

2. Dokonanie przez bank zap³aty za zakupione na aukcji
bony jest warunkiem zarejestrowania ich na prowadzonych
przez NBP dla poszczególnych banków – w CRBS – rachun-
kach bonów.

3. W razie braku, w terminie p³atnoœci okreœlonym w komu-
nikacie o przetargu, na rachunku bie¿¹cym banku w DSP
wystarczaj¹cych œrodków na zap³atê za wszystkie zakupio-
ne od NBP bony, departament ten powiadamia o tym bez-
zw³ocznie DPPK. W takiej sytuacji sprzeda¿ bonów bankowi
nie dochodzi do skutku, zaœ w stosunku do banku, z tytu³u
niedokonania przez niego ca³kowitej zap³aty za bony, maj¹
zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy o pe³nie-
nie przez ten bank funkcji dealera rynku pieniê¿nego.

§ 13

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji s¹ obligacje, rozli-
czenia transakcji dokonuje – na podstawie przekazanych mu
przez DPPK informacji o rodzaju, liczbie i wartoœci zakupio-
nych przez poszczególne banki obligacji oraz o terminie p³at-
noœci za te obligacje – KDPW, w którym jednoczeœnie nastê-
puje zarejestrowanie nabytych przez banki obligacji, na za-
sadach okreœlonych w regulacjach wydanych przez KDPW.

2. W przypadku niedokonania przez bank zap³aty za
wszystkie zakupione obligacje maj¹ odpowiednie zastoso-
wanie postanowienia § 12 ust. 3.

Rozdzia³ 3

Aukcyjny zakup przez NBP skarbowych papierów 
wartoœciowych od banków

§ 14

1. NBP, ustalaj¹c warunki zakupu od banków skarbowych
papierów wartoœciowych, w komunikacie o przetargu
w szczególnoœci okreœla:

1) warunki danej aukcji oraz rodzaj i terminy wykupu
skarbowych papierów wartoœciowych przewidzianych do za-
kupu, jak równie¿ wielkoœæ œrodków pieniê¿nych (uwzglêd-
niaj¹c¹, w przypadku obligacji, wartoœæ naros³ych odsetek),
które zamierza przeznaczyæ na zakup skarbowych papierów
wartoœciowych,

2) sposób oraz termin p³atnoœci za zakupione papiery.

2. Wartoœæ nominalna zaoferowanych NBP do sprzeda¿y
skarbowych papierów wartoœciowych powinna wynosiæ –
dla skarbowych papierów wartoœciowych danego rodzaju
i o danym terminie wykupu – co najmniej 1 mln z³ b¹dŸ sta-
nowiæ wielokrotnoœæ tej sumy.

§ 15

Ofert¹ sprzeda¿y banki mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie skarbo-
we papiery wartoœciowe bêd¹ce ich w³asnoœci¹ oraz nie za-
blokowane ani nie obci¹¿one z jakiegokolwiek tytu³u.

§ 16

Banki zainteresowane sprzeda¿¹ NBP skarbowych papierów
wartoœciowych powinny – w ustalonym przez NBP terminie –
przes³aæ do DPPK „Ofertê przetargow¹ na sprzeda¿ Narodo-
wemu Bankowi Polskiemu skarbowych papierów wartoœcio-
wych”, której wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.

§ 17

1. Kryterium wyboru przez NBP ofert spoœród zg³oszonych
na aukcjê stanowi wysokoœæ zaoferowanej przez bank ceny
sprzeda¿y skarbowych papierów wartoœciowych.

2. Oferty z cen¹ ni¿sz¹ od najwy¿szej zaakceptowanej
przez NBP ceny przetargowej zostaj¹ przyjête w ca³oœci.

3. Oferty z cen¹ równ¹ najwy¿szej zaakceptowanej przez
NBP cenie przetargowej mog¹ byæ przyjête w ca³oœci lub
w czêœci (redukcja ofert); w tym ostatnim przypadku przyjê-
te zostaj¹ oferty o wartoœci ustalonej w stopniu proporcjo-
nalnym do ³¹cznej wartoœci zg³oszonych po tej cenie ofert
sprzeda¿y skarbowych papierów wartoœciowych danego ro-
dzaju i o danym terminie wykupu.

§ 18

O zbiorczych wynikach aukcji oraz o przyjêciu lub odrzuceniu
ofert poszczególnych banków NBP informuje i zawiadamia
zainteresowane banki w terminie i w sposób okreœlony w § 11.

§ 19

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji s¹ bony, DPPK
wystawia zlecenia p³atnicze, na podstawie których – w dniu
okreœlonym w komunikacie o przetargu – obci¹¿ane s¹ kon-
ta bonów skarbowych znajduj¹cych siê w posiadaniu NBP
oraz uznawane, przez DSP, rachunki bie¿¹ce banków, któ-
rych oferty sprzeda¿y NBP bonów zosta³y przyjête.

2. Po dokonaniu uznania rachunków bie¿¹cych banków,
o których mowa w ust. 1, DSP zawiadamia o tym DPPK, któ-
ry na tej podstawie dokonuje odpowiednich przesuniêæ na
prowadzonych w CRBS dla zainteresowanych banków
i NBP rachunkach bonów.

§ 20

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji s¹ obligacje,
DPPK wystawia zlecenia p³atnicze, na podstawie których
obci¹¿ane s¹ konta obligacji skarbowych znajduj¹cych siê
w posiadaniu NBP oraz uznawany jest rachunek KDPW
w DSP.
Równoczeœnie DPPK przekazuje do KDPW informacje o ro-
dzaju, liczbie i wartoœci sprzedanych NBP przez poszcze-
gólne banki obligacji oraz o terminie p³atnoœci za te obliga-
cje.

2. Rozliczenie transakcji nastêpuje zgodnie z regulacjami
KDPW, w dniu rozliczenia okreœlonym przez NBP, pod wa-
runkiem otrzymania przez KDPW niezbêdnych œrodków pie-
niê¿nych.

3. W razie braku mo¿liwoœci rozliczenia transakcji w sposób
okreœlony w ust. 2, sprzeda¿ NBP obligacji przez dany bank
nie dochodzi do skutku, zaœ wobec banku maj¹ zastosowa-
nie odpowiednie postanowienia umowy o pe³nienie przez
ten bank funkcji dealera rynku pieniê¿nego.
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Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu

...................................... .................................... .....................

(nazwa banku) (miejscowoœæ) (data)

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Polityki
Pieniê¿no-Kredytowej
ul. Œwiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
telefax: 826-30-64, 620-94-38, 826-96-60

826-95-57, 620-73-09;
telbank: 15182, 15183, 15184

OFERTA PRZETARGOWA
NA ZAKUP OD NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH (SPW) :
1) BONÓW SKARBOWYCH 1)

2) OBLIGACJI SKARBOWYCH 1)

W nawi¹zaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego, dotycz¹cej aukcyjnej sprzeda¿y przez NBP w dniu .......................
bonów skarbowych (kod ISIN ............................) /obligacji skarbowych ............................ (kod ISIN ............................ )1),

(nazwa obligacji)

zg³aszamy ofertê zakupu ...................sztuk tych bonów/obligacji 1) o ³¹cznej wartoœci nominalnej ............................................
(s³ownie.............................................. ) z³otych – po nastêpuj¹cych cenach:

w z³otych

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

n

Razem X X X

W przypadku przyjêcia naszej oferty upowa¿niamy Narodowy Bank Polski do obci¹¿enia – w terminie okreœlonym przez NBP –
naszego rachunku bie¿¹cego nr ..................................... w Departamencie Systemu P³atniczego NBP kwot¹ odpowiadaj¹c¹
cenie zakupionych przez nas bonów skarbowych 5)

(numer telefonu ............................) ..........................................................................

(numer telefaksu ............................) (stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych 
do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw 

i obowi¹zków maj¹tkowych banku)

OBJAŒNIENIA:

1) niepotrzebne skreœliæ

2) iloczyn nomina³u i liczby SPW

3) rubr. 3 x rubr.4

4) rubr. 6 + (rubr. 3 x wartoœæ odsetek wykupywanych w dniu zap³aty za SPW);
je¿eli odsetki nie s¹ wykupywane, to rubr. 7 = rubr.6

5) dotyczy oferty zakupu bonów skarbowych 

Lp. Termin
zapadalnoœci

SPW

Liczba 
SPW 

(sztuk)

Cena (bez odsetek) za
SPW danego 

rodzaju (cena za 
nomina³, 

z dok³adnoœci¹ 
do 1 grosza)

£¹czna wartoœæ 
nominalna SPW2)

£¹czna cena 
przetargowa SPW3)

£¹czna cena 
zakupu SPW4)

(cena z odsetkami)

Numer konta 
depozytowego 

w KDPW, na które 
nabywane s¹ 

obligacje



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 3 - 11 - poz. 6

Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu

...................................... .................................... .....................

(nazwa banku) (miejscowoœæ) (data)

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Polityki
Pieniê¿no-Kredytowej
ul. Œwiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
telefax: 826-30-64, 620-94-38, 826-96-60

826-95-57, 620-73-09;
telbank: 15182, 15183, 15184

OFERTA PRZETARGOWA
NA SPRZEDA¯ NARODOWEMU BANKOWI POLSKIEMU 
SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH (SPW) :

1) BONÓW SKARBOWYCH 1)

2) OBLIGACJI SKARBOWYCH 1)

W nawi¹zaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego, dotycz¹cej aukcyjnego zakupu przez NBP w dniu .......................
bonów skarbowych (kod ISIN ............................) /obligacji skarbowych ............................ (kod ISIN ............................ )1),

(nazwa obligacji)

zg³aszamy ofertê sprzeda¿y ...................sztuk tych bonów/obligacji 1), o ³¹cznej wartoœci nominalnej ..........................................
(s³ownie.............................................. ) z³otych – po nastêpuj¹cych cenach:

w z³otych

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

n

Razem X X X

W przypadku przyjêcia naszej oferty prosimy o przelanie – w ustalonym przez NBP terminie – na nasz rachunek bie¿¹cy nr
................................................ w Departamencie Systemu P³atniczego NBP kwoty odpowiadaj¹cej cenie zakupu nabytych
przez NBP bonów. Jednoczeœnie prosimy o zarejestrowanie tej transakcji na odpowiednich rachunkach bonów w Centralnym
Rejestrze Bonów Skarbowych prowadzonym przez NBP 5)

(numer telefonu ............................) ..........................................................................

(numer telefaksu ............................) (stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych 
do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw 

i obowi¹zków maj¹tkowych banku)

OBJAŒNIENIA:

1) niepotrzebne skreœliæ

2) iloczyn nomina³u i liczby SPW

3) rubr. 3 x rubr.4

4) rubr. 6 + (rubr. 3 x wartoœæ odsetek naros³ych do dnia zap³aty za SPW);
je¿eli odsetki nie wystêpuj¹, to rubr. 7 = rubr.6

5) dotyczy oferty sprzeda¿y bonów skarbowych

Lp. Termin
zapadalnoœci

SPW

Liczba 
SPW 

(sztuk)

Proponowana cena
(bez odsetek) za SPW

danego rodzaju 
(cena za nomina³, 

z dok³adnoœci¹ 
do 1 grosza)

£¹czna wartoœæ 
nominalna SPW2)

£¹czna proponowana
cena 

przetargowa SPW3)

£¹czna proponowana
cena 

sprzeda¿y SPW4)

(cena z odsetkami)

Numer konta 
depozytowego 

w KDPW, z którego 
zbywane s¹ 

obligacje
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Cena prenumeraty na 2000 rok wynosi 108 z³
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21; http:\\www.nbp.pl

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia
20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³atna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgod-
niony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, 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 Prasy, ul. Towa-
rowa 28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumera-
cie przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej pre-
numeraty, tzn. „pod opask¹”.
Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwa-
nych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest
utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) JARD-PRESS S.A. - Kolporta¿ Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88; 
4) KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz 
5) UNIPRESS WAW Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny, RUCH S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. To-
warowa 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, ul. Œwiê-
tokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. 
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