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UCHWA£A NR 5/6/PPK/2002

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 8 lutego 2002 r.

w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych na zamianê czêœci obligacji nabytych
przez banki w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy obowi¹zkowej

Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 5 z³ 10 gr

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr
140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53,
poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r.
Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W celu dokonania zamiany szeœcio-, siedmio- i oœmio-
letnich obligacji Narodowego Banku Polskiego, o terminach
wykupu odpowiednio 30 wrzeœnia 2005 r., 30 wrzeœnia
2006 r. i 30 wrzeœnia 2007 r., wyemitowanych przez Narodo-
wy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, na podstawie uchwa³y
nr 36/28/PPK/1999 Zarz¹du NBP z dnia 25 czerwca 1999 r.
w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji prze-
znaczonych dla banków w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezer-
wy obowi¹zkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), emituje siê
10-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym i terminie
wykupu w dniu 1 marca 2012 r., o ³¹cznej wartoœci nominal-
nej 7 816 403 500 z³ (s³ownie: siedem miliardów osiemset
szesnaœcie milionów czterysta trzy tysi¹ce piêæset z³otych),
zwane dalej „obligacjami”.

§ 2. Emisja obligacji skierowana jest do banków posiadaj¹-
cych szeœcio-, siedmio- i oœmioletnie obligacje NBP, o któ-
rych mowa w § 1. Wykaz tych banków zawiera za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y. 

§ 3. Warunkiem dojœcia do skutku emisji obligacji jest objê-
cie ich przez wszystkie banki, o których mowa w § 2. 

§ 4. 1. Ka¿dy z banków w wyniku zamiany obejmuje, w pro-
porcji 1:1, obligacje o wartoœci nominalnej równej wartoœci
nominalnej posiadanych w dniu zamiany szeœcio-, siedmio-
i oœmioletnich obligacji NBP, o których mowa w § 1.

2. Zamiana nastêpuje w dniu 28 lutego 2002 r. 

3. Z dniem dokonania zamiany nastêpuje umorzenie
objêtych ni¹ szeœcio-, siedmio- i oœmioletnich obligacji NBP,
o których mowa w § 1.

4. Od obligacji podlegaj¹cych zamianie NBP wyp³aci
bankom, w terminie okreœlonym w ust. 2, nale¿ne im odset-
ki za okres od 1 paŸdziernika 2001 r. do 28 lutego 2002 r.
Przy wyp³acie odsetek ma odpowiednie zastosowanie § 12. 

§ 5. Obligacje nie maj¹ formy dokumentu i s¹ rejestrowane
w depozycie papierów wartoœciowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A., zwany da-
lej „KDPW”.

§ 6. Nomina³ obligacji wynosi 100 (sto) z³otych. 

§ 7. Obligacje s¹ na okaziciela.

§ 8. 1. Emisja obligacji nastêpuje z dniem 28 lutego 2002 r.

2. Aktualny stan emisji obligacji okreœla list ksiêgowy
wydawany przez NBP.

§ 9. 1. Obligacje mog¹ byæ nabywane – na rynku wtórnym –
przez rezydentów i nierezydentów bêd¹cych osobami praw-
nymi i osobami fizycznymi oraz przez spó³ki nieposiadaj¹ce
osobowoœci prawnej.

2. Obligacje mog¹ stanowiæ przedmiot obrotu pomiê-
dzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu
warunków okreœlonych w przepisach reguluj¹cych obrót de-
wizowy, a tak¿e publiczny obrót papierami wartoœciowymi.

§ 10.1. Obligacje s¹ oprocentowane wed³ug zmiennej stopy
procentowej, ustalanej na podstawie rentownoœci 52-tygo-
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dniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Mini-
stra Finansów na przetargach maj¹cych miejsce w okresie
dwóch miesiêcy bezpoœrednio poprzedzaj¹cych miesi¹c,
w którym rozpoczyna siê dany okres odsetkowy.

2. Je¿eli w okresie dwóch miesiêcy, o których mowa
w ust. 1, odbêdzie siê tylko jeden przetarg, wówczas dla wy-
liczenia stopy procentowej przyjmuje siê rentownoœæ 52-ty-
godniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetar-
gach maj¹cych miejsce w jednym z dwóch powy¿szych
miesiêcy oraz w miesi¹cu najbli¿szym miesi¹cowi, w którym
odby³ siê przetarg. Je¿eli natomiast w okresie tym nie odbê-
dzie siê ¿aden przetarg, to do wyliczenia stopy procentowej
przyjmuje siê rentownoœæ 52-tygodniowych bonów skarbo-
wych sprzedawanych na przetargach w okresie dwóch mie-
siêcy najbli¿szych miesi¹com bezpoœrednio poprzedzaj¹-
cym miesi¹c pocz¹tkuj¹cy dany okres odsetkowy.

3. Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysoko-
œci nale¿nych odsetek okreœla za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

4. Wartoœæ naliczonych odsetek okreœlana jest z dok³ad-
noœci¹ do jednego grosza.

5. Poczynaj¹c od dnia wykupu, obligacje nie podlegaj¹
oprocentowaniu.

6. Wyp³ata odsetek nastêpuje w okresach rocznych,
w dniu 1 marca odpowiednio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., z zastrze¿eniem ust. 7. 

7. W przypadku dokonania przez NBP – zgodnie z § 11
ust. 2 – wczeœniejszego wykupu obligacji wyp³ata nale¿nych
bankowi odsetek nastêpuje za okres od dnia pocz¹tkuj¹ce-
go dany okres odsetkowy do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ
wykupu (w³¹cznie). Wyp³aty odsetek NBP dokonuje w dniu
wczeœniejszego wykupu. 

8. Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw
z tytu³u nale¿nych odsetek zawiera za³¹cznik nr 3 do uchwa-
³y.

§ 11.1. Wykup obligacji odbywa siê wed³ug ich wartoœci no-
minalnej i nastêpuje jednorazowo, w dniu 1 marca 2012 r.,
wed³ug stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do
ostatniej p³atnoœci odsetkowej.

2. NBP zastrzega sobie prawo wczeœniejszego wykupu
obligacji – w ca³oœci lub w czêœci.

§ 12.1. Wykup obligacji (§ 11 ust. 1), wyp³ata odsetek (§ 10
ust. 6 i 7) oraz wczeœniejszy wykup (§ 11 ust. 2) przez NBP
nastêpuje za poœrednictwem KDPW.

2. NBP przekazuje KDPW œrodki na dokonywanie p³at-
noœci z tytu³ów wymienionych w ust. 1 w terminie uzgodnio-
nym z KDPW.

3. Przekazanie przez KDPW œrodków z tytu³ów, o któ-
rych mowa w ust. 1, nastêpuje na rachunek bankowy wska-
zany przez uczestnika KDPW, który prowadzi rachunek pa-
pierów wartoœciowych dla posiadacza obligacji.

§ 13.1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu
po up³ywie dziesiêciu lat od dnia, w którym sta³o siê ono wy-
magalne. 

2. Roszczenie o wyp³atê odsetek ulega przedawnieniu
po up³ywie trzech lat od dnia, w którym sta³o siê ono wyma-
galne. 

§ 14. Je¿eli dzieñ wykupu obligacji i wyp³aty odsetek lub in-
ny dzieñ, w którym na podstawie niniejszej uchwa³y powsta-
je obowi¹zek wykonania czynnoœci przez NBP, KDPW lub
posiadacza obligacji, przypada na dzieñ ustawowo wolny
od pracy lub w sobotê, wykup obligacji i wyp³ata odsetek
oraz wykonanie innej czynnoœci przewidzianej uchwa³¹ na-
stêpuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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1. Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A.

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3. ING Bank Œl¹ski S.A.

4. Bank Przemys³owo-Handlowy PBK S.A.

5. Bank Zachodni WBK S.A.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego

7. BRE Bank S.A.

8. BIG Bank GDAÑSKI S.A.

9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

10. Bank Wspó³pracy Europejskiej S.A.

11. Bank Pocztowy S.A.

12. Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych S.A.

13. Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.

14. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. 

15. NORDEA BANK POLSKA S.A.

16. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

17. Bank SPO£EM S.A.

18. Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A.

19. Kredyt Bank S.A.

20. Bank Przemys³owy S.A.

21. Bank Ochrony Œrodowiska S.A.

22. LG Petro Bank S.A.

23. FORTIS BANK POLSKA S.A.

24. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

25. Bank Wschodni S.A.

26. Bank CZÊSTOCHOWA S.A.

27. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

28. INVEST-BANK S.A.

29. CUPRUM-BANK S.A.

30. Bank Amerykañski w Polsce S.A. „AmerBank”

31. Raiffeisen Bank Polska S.A.

32. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

33. SOCIETE GENERALE-SUCCURSALE de VARSOVIE

34. BNP Paribas Bank Polska S.A.

35. Westdeutsche Landesbank Polska S.A.

36. Deutsche Bank Polska S.A.

37. Deutsche Bank 24 S.A.

38. Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni S.A.

39. LUKAS Bank S.A.

40. AIG Bank Polska S.A.

41. Lubelski Bank Regionalny S.A.

42. Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej S.A.

43. Bank Spó³dzielczy w Piasecznie

44. Spó³dzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

45. Bank Spó³dzielczy w Namys³owie

46. Krakowski Bank Spó³dzielczy w Krakowie

47. Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Gorzowie Wlkp.

48. Spó³dzielczy Bank Ludowy w Poznaniu

49. Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Mosinie

50. Bank Spó³dzielczy Rzemios³a we Wroc³awiu

51. Bank Spó³dzielczy w Orzeszu

52. Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Krakowie

53. Bank Spó³dzielczy w Wieliczce

54. Bank Spó³dzielczy w Kielcach

55. Bank Spó³dzielczy w Ostrowii Mazowieckiej

56. Bank Spó³dzielczy w Bydgoszczy

57. Powiœlañski Bank Spó³dzielczy w Kwidzynie

58. Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa w Wo³ominie

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 5/6/PPK/2002
Zarz¹du NBP z dnia 8 lutego 2002 r.
(poz. 5)

Wykaz banków posiadaj¹cych obligacje NBP zakupione w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy obowi¹zkowej



Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokoœci nale¿nych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych
na zamianê czêœci obligacji nabytych przez banki w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy obowi¹zkowej

1. Stopa procentowa (SP) jest wyliczana oddzielnie dla ka¿dego okresu odsetkowego jako œrednia arytmetyczna œrednich wa-
¿onych stóp rentownoœci 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach
w okresie dwóch miesiêcy bezpoœrednio poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym rozpoczyna siê dany okres odsetkowy.

Stopê procentow¹ oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

Wzór nr 1

SP=1/m x (r1+r2+....+rm) x d/360

gdzie:

SP – stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego,

m – liczba przetargów sprzeda¿y 52-tygodniowych bonów skarbowych, uwzglêdnianych przy obliczaniu stopy procentowej
dla danego okresu odsetkowego,

r – œrednia wa¿ona stopa rentownoœci 52-tygodniowych bonów skarbowych na danym przetargu, uwzglêdnianym przy obli-
czaniu stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych – wyliczana w nastêpuj¹cy sposób (z dok³adnoœci¹
do 3 miejsc po przecinku):

r= [(10000-c)/c] x (360/364) x 100%

gdzie c – œrednia wa¿ona cena 52-tygodniowych bonów skarbowych na danym przetargu, uwzglêdnianym przy obliczaniu
stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych, 

d – liczba dni w danym okresie odsetkowym.

Wysokoœæ stopy procentowej ustala siê z dok³adnoœci¹ do 2 miejsc po przecinku.

2. Wysokoœæ nale¿nych odsetek oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

Wzór nr 2

O = K x SP x d/365 – dla roku 365-dniowego

O = K x SP x d/366 – dla roku 366-dniowego

gdzie:

O   – wysokoœæ odsetek nale¿nych w danym okresie odsetkowym,

K – wartoœæ nominalna obligacji,

SP –  jak we wzorze nr 1,

d – jak we wzorze nr 1. 

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 5/6/PPK/2002
Zarz¹du NBP z dnia 8 lutego 2002 r.
(poz. 5)
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 5/6/PPK/2002
Zarz¹du NBP z dnia 8 lutego 2002 r.
(poz. 5)

Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytu³u nale¿nych odsetek od obligacji  NBP przeznaczonych
na zamianê czêœci obligacji nabytych przez banki  w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy obowi¹zkowej

Numer okresu Okres odsetkowy Dni ustalenia praw

odsetkowego

1 od 1 marca 2002 r. do 28 lutego 2003 r. 18 lutego 2003 r.

2 od 1 marca 2003 r. do 29 lutego 2004 r. 18 lutego 2004 r.

3 od 1 marca 2004 r. do 28 lutego 2005 r. 18 lutego 2005 r.

4 od 1 marca 2005 r. do 28 lutego 2006 r. 20 lutego 2006 r.

5 od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 r. 19 lutego 2007 r.

6 od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. 18 lutego 2008 r.

7 od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. 18 lutego 2009 r.

8 od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 18 lutego 2010 r.

9 od 1 marca 2010 r. do  28 lutego 2011 r. 18 lutego 2011 r.

10 od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. 20 lutego 2012 r.
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CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi: 
1.  258 z³ - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 z³ + 7% VAT (tj. 16,88 z³))
2.  68 z³ - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzêdowego NBP, w którym opublikowana bêdzie uchwa³a

Zarz¹du NBP w sprawie trybu i szczegó³owych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku
Polskiego danych niezbêdnych do ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji pieniê¿nej
pañstwa oraz sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 z³ + 7% VAT
(tj. 4,45 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;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kol-
porta¿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. Towarowa
28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie
przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenu-
meraty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugi-
wanych 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) GARMOND PRESS SA, 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. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ War-
szawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. 

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. 829-92-50, fax 829-94-46 lub 653-26-96. 
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