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UCHWA£A NR 12/2000

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 17 marca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”

Nr 5

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 17 z³ 28 gr

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 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. Wprowadza siê „Regulamin refinansowania banków
kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr 8/98 Zarz¹du Narodowego Banku
Polskiego z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardo-
wym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz.
16). 

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 25 kwietnia 2000 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz
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Za³¹cznik do uchwa³y nr 12/2000 
Zarz¹du NBP
z dnia 17 marca 2000 r.
(poz. 8)

REGULAMIN

refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin refinansowania banków kredytem lombardo-
wym przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „Regulami-
nem”, okreœla: 

1) warunki udzielania bankom kredytu lombardowego
oraz warunki jego wykorzystania i sp³aty, 

2) zasady i tryb zabezpieczania sp³aty kredytu lombardo-
wego poprzez zastaw na prawach z papierów warto-
œciowych. 

§ 2. U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹: 

1) DPPK — Departament Polityki Pieniê¿no-Kredytowej
Centrali Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej
„NBP”, 

2) CRBS — Centralny Rejestr Bonów Skarbowych pro-
wadzony w Departamencie Polityki Pieniê¿no-Kredyt-
owej Centrali NBP, 

3) DSP — Departament Systemu P³atniczego Centrali
NBP, 

4) KDPW — Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych
S.A., 

5) karta wzorów podpisów — z³o¿ony przez bank doku-
ment zawieraj¹cy wzory podpisów osób upowa¿nio-
nych do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i obo-
wi¹zków maj¹tkowych, 

6) deklaracja — deklaracjê wykorzystania i sp³aty kredytu
lombardowego, 

7) zlecenie przeniesienia — zlecenie przeniesienia zasta-
wionych bonów skarbowych na blokowany rachunek
zastawionych bonów skarbowych, 

8) zlecenie zwolnienia — zlecenie zwolnienia zastawio-
nych bonów skarbowych, 

9) obligacje — obligacje skarbowe, 

10) zawiadomienie o zastawie — zawiadomienie o ustano-
wieniu zastawu na obligacjach, 

11) zawiadomienie o zwolnieniu zastawu — zawiadomie-
nie o zwolnieniu zastawionych obligacji, 

12) oœwiadczenie o anulowaniu — oœwiadczenie o anulo-
waniu deklaracji i oœwiadczenia o poddaniu siê egze-
kucji, 

13) informacja dodatkowa — informacjê sk³adan¹ przez
bank w KDPW ³¹cznie ze zleceniem ustanowienia za-
stawu na obligacjach, 

14) zlecenie p³atnicze — zlecenie p³atnicze wystawione
przez bank na wykorzystanie lub sp³atê kredytu lom-

bardowego, w korespondencji z jego rachunkiem bie-
¿¹cym, 

15) umowa — umowê o udzielanie kredytu lombardowe-
go i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt, 

16) umowa z KDPW — umowê dotycz¹c¹ zasad i trybu
ustanawiania zastawu na obligacjach, przechowywa-
nych w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœcio-
wych S. A., zawart¹ w dniu 27 listopada 1995 r. pomiê-
dzy NBP a KDPW, 

17) przelew posttransakcyjny — polecenie przelewu obli-
gacji, zastawionych na zabezpieczenie sp³aty kredytu
lombardowego, których dotyczy transakcja sprzeda¿y
dokonana przez NBP w imieniu banku. 

§ 3. 1. Papierami wartoœciowymi, które mog¹ byæ przedmio-
tem zastawu w celu zabezpieczenia sp³aty kredytu lombar-
dowego, s¹: 

1) bony skarbowe, 

2)  obligacje. 

2.  Kwota wykorzystanego kredytu lombardowego nie
mo¿e przekroczyæ 0,8 wartoœci nominalnej papierów warto-
œciowych, obci¹¿onych zastawem. 

3.  Kredyt lombardowy mo¿e byæ wykorzystany pod za-
staw ka¿dego rodzaju papierów wartoœciowych, wymienio-
nych w ust. 1, tylko jeden raz w danym dniu operacyjnym. 

§ 4. Do ustanawiania zastawu na prawach z papierów warto-
œciowych, o których mowa w § 3, stosuje siê przepisy Ko-
deksu cywilnego o zastawie na prawach. 

§ 5. Kredyt lombardowy mo¿e byæ udzielony bankowi, który: 

1)  posiada rachunek bie¿¹cy w DSP, 

2)  jest uczestnikiem CRBS b¹dŸ uczestnikiem bezpoœred-
nim KDPW, 

3)  zawrze z NBP umowê, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik do Regulaminu, 

4)  udzieli NBP pe³nomocnictw, sporz¹dzonych wed³ug
wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 6, 7 i 8 do umowy, 

5)  z³o¿y w DPPK, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy,
kartê wzorów podpisów, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru
i zgodnie z warunkami okreœlonymi w za³¹czniku
nr 1 do umowy, 

6) bêdzie sk³ada³, ³¹cznie z ka¿d¹ deklaracj¹, oœwiadcze-
nie o poddaniu siê egzekucji, sporz¹dzone wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do umowy. 

§ 6. Termin, na który zastaw zosta³ ustanowiony, powinien
up³ywaæ najpóŸniej pi¹tego dnia roboczego przed terminem
ustalenia przez emitenta praw z papierów wartoœciowych. 
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§ 7. 1.  Kredyt lombardowy, z zastrze¿eniem ust. 2, bank
sp³aca w nastêpnym dniu operacyjnym po dniu, w którym
zosta³ udzielony. 

2. NBP mo¿e ustaliæ inny ni¿ wynikaj¹cy z postanowieñ
ust. 1 okres wykorzystania kredytu lombardowego. 

3. Warunkiem udzielenia kredytu lombardowego w danym
dniu operacyjnym jest sp³ata kredytu wykorzystywanego
w poprzednim dniu operacyjnym. 

§ 8. Kredyt lombardowy jest oprocentowany wed³ug stopy
zmiennej, której wysokoœæ jest og³aszana w obwieszcze-
niach Prezesa NBP publikowanych w Dzienniku Urzêdowym
NBP. 

§ 9. Kwota kredytu niesp³aconego w terminie, o którym mo-
wa w § 18, jest oprocentowana wed³ug stopy stanowi¹cej
dwukrotnoœæ stopy oprocentowania kredytu lombardowe-
go. 

§ 10. 1. Odsetki od kredytu lombardowego s¹ obliczane za
dni jego wykorzystania. 

2. Odsetki DSP pobiera z rachunku bie¿¹cego banku
w ostatnim dniu operacyjnym miesi¹ca obrachunkowego,
z zastrze¿eniem § 32 ust. 2. 

3. NBP zastrzega sobie pierwszeñstwo realizacji dys-
pozycji w³asnej obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego banku z ty-
tu³u nale¿nych odsetek. 

4. Odsetki od kredytu niesp³aconego w terminie, o któ-
rym mowa w § 18, s¹ pobierane zgodnie z zasadami okre-
œlonymi w ust. 2. 

§ 11. Bank mo¿e wykorzystywaæ kredyt lombardowy w da-
nym dniu operacyjnym, po z³o¿eniu w: 

1)  CRBS: 

a) zlecenia przeniesienia, sporz¹dzonego wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do umowy b¹dŸ
zawiadomienia o zastawie, sporz¹dzonego wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do umowy, 

b) deklaracji, sporz¹dzonej wed³ug wzorów stanowi¹-
cych za³¹czniki nr 3a i 3b do umowy, wraz
z oœwiadczeniem o poddaniu siê egzekucji, spo-
rz¹dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 2 do umowy, 

2)  DSP — zlecenia p³atniczego. 

§ 12. Kwota kredytu lombardowego okreœlona w zleceniu
p³atniczym jest równa kwocie kredytu okreœlonej w dekla-
racji. 

§ 13. 1. Deklaracjê, o której mowa w § 11 pkt 1 lit. b, bank
opatruje stemplem dziennym metalowym jako potwierdze-
nie daty pewnej ustanowienia zastawu. 

2. Deklaracjê bank sk³ada w godzinach od 8.30 do 17.00. 

§ 14. Je¿eli zlecenie p³atnicze nie zosta³o jeszcze zrealizo-
wane, bank mo¿e anulowaæ: 

1) deklaracjê i oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucji,
przesy³aj¹c do CRBS oœwiadczenie o anulowaniu, spo-
rz¹dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 12
do umowy, i

2) zlecenie przeniesienia, przesy³aj¹c do CRBS oœwiad-
czenie o anulowaniu zlecenia przeniesienia, sporz¹dzo-
ne wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 11 do
umowy. 

§ 15. Termin sp³aty kredytu lombardowego up³ywa w ostat-
nim dniu jego wykorzystania okreœlonym w deklaracji. 

§ 16. 1. Sp³aty kredytu lombardowego bank dokonuje —
w kwocie i terminie okreœlonym w deklaracji — sk³adaj¹c
zlecenie p³atnicze w DSP. 

2. W zleceniu p³atniczym, o którym mowa w ust. 1,
w polu „Informacja dodatkowa” bank okreœla datê deklara-
cji, z której wynika termin sp³aty kredytu. 

§ 17. Zlecenia p³atnicze, o których mowa w § 11 pkt 2 i § 16
ust. 1, bank sk³ada w DSP, w godzinach od 7.30 do 17.30. 

§ 18. Kwota kredytu lombardowego nie sp³aconego w termi-
nie staje siê zad³u¿eniem przeterminowanym w nastêpnym
dniu operacyjnym po: 

1) up³ywie terminu sp³aty okreœlonego w deklaracji lub

2) naruszeniu warunków okreœlonych w § 7 pkt 2 umowy,
lub

3) dniu okreœlonym jako wymagalny termin sp³aty kredytu
lombardowego, który postawiony zosta³ w stan natych-
miastowej wymagalnoœci stosownie do § 15 umowy. 

§ 19. Osoby upowa¿nione przez bank w karcie wzorów pod-
pisów podpisuj¹ dokumenty, o których mowa w pkt 1-7, to
jest: 

1) umowê, 

2) pe³nomocnictwa, o których mowa w § 5 pkt 4, 

3) oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucji, 

4) deklaracje, 

5) oœwiadczenie o anulowaniu, 

6) zawiadomienie o zastawie, 

7) zawiadomienie o zwolnieniu zastawu. 

§ 20. Dokumenty przesy³ane do NBP za poœrednictwem
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych (telefaks) traktuje siê jako
dokumenty równowa¿ne orygina³om. 

§ 21. B³êdne wype³nienie deklaracji, zlecenia przeniesienia
lub zawiadomienia o zastawie mo¿e stanowiæ podstawê do
odmowy udzielenia kredytu lombardowego. 

ROZDZIA£ II

Wykorzystanie i sp³ata kredytu lombardowego zabez-
pieczonego zastawem na prawach z bonów skarbowych

§ 22. 1. Wykorzystanie kredytu lombardowego mo¿e nast¹-
piæ po ustanowieniu zastawu, z³o¿eniu zlecenia przeniesie-
nia wraz z deklaracj¹, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 3a do umowy, i oœwiadczeniem o podda-
niu siê egzekucji. 

2. Zlecenie przeniesienia bank opatruje stemplem
dziennym metalowym jako potwierdzenie daty pewnej usta-
nowienia zastawu. 

§ 23. Okres wykorzystania kredytu jest równy okresowi na
jaki zastaw zosta³ ustanowiony. 

§ 24. Przy sp³acie kredytu lombardowego bank sk³ada w DSP,
poza zleceniem p³atniczym, zlecenie zwolnienia zastawu, spo-
rz¹dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 9 do umo-
wy, które jest podstaw¹ do zwolnienia zastawu ustanowione-
go na bonach skarbowych. 
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§ 25. Wymogi w zakresie podpisywania, przesy³ania i anulo-
wania zleceñ przeniesienia oraz zleceñ zwolnienia okreœla
niniejszy Regulamin, a tak¿e Regulamin prowadzenia przez
Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bo-
nów skarbowych, wprowadzony uchwa³¹ nr 28/1999 Zarz¹-
du NBP z dnia 27 sierpnia 1999 r. (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz.
28). 

ROZDZIA£ III

Wykorzystanie i sp³ata kredytu lombardowego
zabezpieczonego zastawem na prawach z obligacji

§ 26. 1. Zasady i tryb ustanawiania zastawu na prawach z ob-
ligacji, rejestrowanych na kontach depozytowych w KDPW,
okreœla umowa zawarta pomiêdzy NBP a KDPW. 

2. NBP przekazuje bankowi kserokopiê umowy z KDPW.

3. Zlecenia dotycz¹ce ustanawiania i zwalniania
w KDPW zastawu na obligacjach bank sk³ada na zasadach
okreœlonych przez KDPW. 

4. Do ka¿dego zlecenia przeniesienia zastawionych
obligacji na konto papierów zastawionych, sk³adanego
w KDPW, bank za³¹cza informacjê dodatkow¹, zawieraj¹c¹
dane wyszczególnione zgodnie z wzorem stanowi¹cym za-
³¹cznik nr 13 do umowy. 

5. Potwierdzeniem dokonania operacji na koncie pa-
pierów zastawionych banku w KDPW jest wyci¹g z tego
konta, stanowi¹cy udokumentowanie zastawu, wraz z wy-
drukiem informacji zawieraj¹cym dane, o których mowa
w ust. 4. KDPW przekazuje DSP kopiê wyci¹gu, stosownie
do § 1 ust. 2 pkt 1 umowy z KDPW. 

§ 27. Okres wykorzystania kredytu lombardowego nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ okres zastawu ustanowionego na obliga-
cjach. Bank mo¿e utrzymywaæ zastaw jako zabezpieczenie
wierzytelnoœci przysz³ej. 

§ 28. 1. Wykorzystanie kredytu lombardowego mo¿e nast¹-
piæ po z³o¿eniu: 

1)  zawiadomienia o zastawie; zawiadomienie to bank
opatruje stemplem dziennym metalowym jako po-
twierdzenie daty pewnej ustanowienia zastawu, 

2)  deklaracji, sporz¹dzonej wed³ug wzoru stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 3b do umowy wraz z oœwiadcze-
niem o poddaniu siê egzekucji. 

2. Niezbêdnym warunkiem wykorzystania kredytu lom-
bardowego jest równie¿ udokumentowanie zastawu, o któ-
rym mowa w § 26 ust. 5. 

§ 29. Brak udokumentowania zastawu w wysokoœci umo¿li-
wiaj¹cej wykorzystanie deklarowanej kwoty kredytu lombar-
dowego, jak te¿ niez³o¿enie b¹dŸ b³êdne wype³nienie przez
bank informacji dodatkowej, o której mowa w § 26 ust. 4,
stanowi¹ podstawê do odmowy udzielenia kredytu. 

§ 30. 1. Bank sk³ada w DSP zawiadomienie o zwolnieniu ob-
ligacji, sporz¹dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik

nr 10 do umowy, po uprzednim z³o¿eniu w KDPW zlecenia
zwolnienia zastawionych obligacji. 

2. Jeœli zwolnienie zastawionych obligacji nastêpuje
w dniu sp³aty kredytu, to zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, bank sk³ada w tym samym dniu. 

§ 31. 1. Zwolnienie obligacji zastawionych w KDPW nastê-
puje w terminach okreœlonych w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
z KDPW. 

2. Niezbêdnym warunkiem przekazania przez NBP do
KDPW potwierdzenia sp³aty kredytu lombardowego, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 3 umowy z KDPW, w terminie okreœlo-
nym w § 1 ust. 2 pkt 2 tej umowy, jest sp³ata przez bank kre-
dytu lombardowego do godziny 10.00. 

3. Jeœli sp³ata kredytu lombardowego nast¹pi po go-
dzinie 10.00, to zwolnienie zastawionych obligacji nie zosta-
nie przez KDPW zaewidencjonowane i bank zobowi¹zany
jest do ponownego z³o¿enia zlecenia zwolnienia. 

ROZDZIA£ IV

Zaspokajanie roszczeñ NBP

§ 32. 1.  Jeœli bank nie sp³aci w terminie zad³u¿enia z tytu³u
kredytu lombardowego lub nale¿nych odsetek, to wów-
czas NBP na podstawie pe³nomocnictw, o których mowa
w § 5 ust. 1 umowy, przystêpuje do spe³nienia œwiadczenia
obci¹¿onego zastawem. W tym celu NBP: 

1) sprzedaje niezw³ocznie zastawione papiery warto-
œciowe po cenie rynkowej mo¿liwej do uzyskania
w dniu sprzeda¿y b¹dŸ

2) przedstawia je do wykupu przez emitenta. 

2. Œrodki uzyskane ze sprzeda¿y b¹dŸ wykupu przez
emitenta zastawionych papierów wartoœciowych NBP prze-
znacza na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z na-
le¿nymi odsetkami. 

3.  Je¿eli œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 2: 

1)  nie zaspokoj¹ w ca³oœci roszczenia, NBP postê-
puje zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 33
ust. 2,

2)  przewy¿szaj¹ wymagane roszczenia, NBP zwraca
nadwy¿kê tych œrodków na rachunek bie¿¹cy ban-
ku w DSP. 

§ 33. 1. W razie naruszenia przez bank warunków okreœlo-
nych w § 7 pkt 2 umowy, powoduj¹cego niemo¿noœæ zaspo-
kojenia roszczeñ NBP w trybie § 32, NBP wzywa bank do za-
p³aty zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi od-
setkami w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

2. Je¿eli zad³u¿enie przeterminowane nie zostanie
sp³acone w terminie okreœlonym w ust. 1, to wówczas za-
spokojenie roszczeñ NBP nastêpuje w drodze postêpowa-
nia egzekucyjnego, na podstawie art. 96 i 97 ustawy Prawo
bankowe oraz z³o¿onego przez bank oœwiadczenia o pod-
daniu siê egzekucji. 
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Za³¹cznik do Regulaminu

Wzór

UMOWA
o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt

W dniu....................................... zosta³a zawarta umowa, której stronami s¹: 

Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, z siedzib¹ w Warszawie ul. Œwiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, w imieniu
którego dzia³aj¹: 

1)  ..........................................................................................................................................................................................................................

2)  ............................................................................................................................................................................................................................,

i Bank ...............................................................................................................................................................................................

(pe³na nazwa banku) 

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

z siedzib¹ w.....................................................................................................................................................................................

(dok³adny adres) 

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

zwany dalej „Bankiem — kredytobiorc¹”, w imieniu którego dzia³aj¹: 

1)
...............................................................................................................................................................................................................................

2)  .........................................................................................................................................................................................................................,

o nastêpuj¹cej treœci. 

§ 1

NBP bêdzie udziela³ Bankowi — kredytobiorcy kredytu refinansowego pod zastaw papierów wartoœciowych, zwanego dalej
„kredytem lombardowym”, na warunkach okreœlonych w niniejszej umowie i w „Regulaminie refinansowania banków kredy-
tem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y nr 12 /2000 Zarz¹du Narodowego Ban-
ku Polskiego z dnia 17 marca 2000 r. (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 8), zwanym dalej „Regulaminem”, oraz zgodnie z przepisami
prawa. 

§ 2

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e: 

1) zapozna³ siê z treœci¹ Regulaminu i zobowi¹zuje siê do przestrzegania postanowieñ w nim zawartych, 

2) bêdzie przestrzega³ postanowieñ umowy zawartej pomiêdzy NBP a Krajowym Depozytem Papierów Wartoœciowych S. A.,
zwanym dalej „KDPW S. A.”', o której mowa w § 26 ust. 1 Regulaminu. 

§ 3

1. Bank — kredytobiorca zobowi¹zuje siê do z³o¿enia: 

1)  karty wzorów podpisów, sporz¹dzonej wed³ug wzoru zawartego w za³¹czniku nr 1 do umowy, 

2)  pe³nomocnictw, o których mowa w § 5 umowy. 

2. NBP udziela kredytu lombardowego po z³o¿eniu przez Bank — kredytobiorcê: 

1)  deklaracji okreœlaj¹cej kwotê i termin wykorzystania kredytu lombardowego, sporz¹dzonej wed³ug wzoru stano-
wi¹cego za³¹cznik nr 3a i 3b do umowy, 

2) oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji, sporz¹dzonego wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do umowy, 

3) dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, 

4) zlecenia p³atniczego dotycz¹cego wykorzystania kredytu lombardowego. 

§ 4

1. W celu zabezpieczenia wierzytelnoœci NBP z tytu³u udzielanego kredytu lombardowego, w kwocie i w terminach okreœlo-
nych ka¿dorazowo w deklaracji, Bank — kredytobiorca jako Zastawca ustanawia zastaw na rzecz NBP jako Zastawnika. 

2. Bank — kredytobiorca ustanawia na rzecz NBP a NBP przyjmuje zastaw na prawach z: 

1) bonów skarbowych, zdeponowanych na rachunku w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, prowadzonym
w Departamencie Polityki Pieniê¿no-Kredytowej Centrali NBP, zwanym dalej „CRBS”, w liczbie i o wartoœci nomi-
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nalnej oraz terminach wykupu okreœlonych w ka¿dym zleceniu przeniesienia, sporz¹dzonym wed³ug wzoru stano-
wi¹cego za³¹cznik nr 4 do umowy, 

2) obligacji, zdeponowanych na kontach depozytowych w KDPW S. A., w liczbie i o wartoœci nominalnej oraz termi-
nach wykupu okreœlonych w ka¿dym zawiadomieniu o zastawie, sporz¹dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 5 do umowy. 

§ 5

1.  Bank — kredytobiorca udziela NBP pe³nomocnictwa do: 

1) sprzeda¿y w jego imieniu zastawionych: 

a) bonów skarbowych, 

b) obligacji, 

z przeznaczeniem uzyskanych œrodków na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami, 

2) przeznaczania œrodków uzyskanych z wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych i obligacji na sp³a-
tê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami, 

a ponadto w odniesieniu do obligacji: 

3) wystawiania w imieniu Banku — kredytobiorcy przelewu posttransakcyjnego zastawionych obligacji na konto biu-
ra maklerskiego, w razie z³o¿enia zlecenia ich sprzeda¿y w imieniu Banku — kredytobiorcy, 

4) otrzymywania kopii wyci¹gów z konta depozytowego papierów wartoœciowych zastawionych w KDPW S. A., 

5) ¿¹dania pisemnego potwierdzania operacji dokonywanych na koncie papierów zastawionych. 

Pe³nomocnictwa te Bank — kredytobiorca sporz¹dza wed³ug wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 6 i 8 (w 2 egzemplarzach)
oraz nr 7 do umowy (w 3 egzemplarzach, po jednym dla: NBP, KDPW S. A. i Banku — kredytobiorcy). 

Je¿eli Bank — kredytobiorca nie jest bezpoœrednim uczestnikiem KDPW S. A., to nie sk³ada pe³nomocnictw sporz¹dzonych
wed³ug wzorów, stanowi¹cych za³¹czniki nr 7 i 8. 

2.  NBP, na podstawie pe³nomocnictw, o których mowa w ust. 1, nabywa prawo do zaspokojenia siê z papierów wartoœcio-
wych obci¹¿onych zastawem z dniem, w którym wykorzystany kredyt lombardowy staje siê zad³u¿eniem przeterminowanym
stosownie do § 18 Regulaminu. 

§ 6

Zlecenie zwolnienia zastawionych bonów skarbowych, zawiadomienie o zwolnieniu zastawionych obligacji, oœwiadczenie
o anulowaniu zlecenia przeniesienia oraz oœwiadczenie o anulowaniu, a tak¿e informacjê dodatkow¹ Bank — kredytobiorca
sporz¹dza wed³ug wzorów stanowi¹cych odpowiednio za³¹czniki od nr 9 do 13 do umowy. 

§ 7

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e: 

1) zastawione papiery wartoœciowe wskazane ka¿dorazowo w dokumentach okreœlonych w § 4 ust. 2 i wynikaj¹ce z nich pra-
wa przys³uguj¹ wy³¹cznie jemu, pozostaj¹ w jego wy³¹cznej dyspozycji i nie s¹ obci¹¿one prawami na rzecz osób trzecich,
jak równie¿, ¿e obrót tymi papierami nie podlega ¿adnym ograniczeniom, 

2) nie dokona zbycia, zwolnienia zastawu lub obci¹¿enia praw z tych papierów przed sp³at¹ wykorzystanego kredytu lombar-
dowego. 

§ 8

Wszelkie po¿ytki z zastawionych papierów wartoœciowych w okresie trwania zastawu przys³uguj¹ Bankowi — kredytobiorcy. 

§ 9

Strony ustalaj¹, ¿e koszty zwi¹zane: 

1) z ustanowieniem zastawu, 

2) ze sprzeda¿¹ papierów wartoœciowych przez NBP na rynku wtórnym, 

3) z postêpowaniem egzekucyjnym, o którym mowa w § 33 ust. 2 Regulaminu, 

ponosi Bank — kredytobiorca. 

§ 10

NBP nie pobiera prowizji od udzielanego kredytu lombardowego. 

§ 11

NBP zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeñ kwot kredytu lombardowego. 

§ 12

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e na ¿¹danie NBP bêdzie sk³ada³: 

1) dodatkowe informacje dotycz¹ce sytuacji finansowej, 
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2) informacje o przewidywanych kwotach i terminach wykorzystania kredytu lombardowego, 

3) okresowe informacje prognostyczne dotycz¹ce wykorzystania kredytu redyskontowego. 

§ 13

Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron z siedmiodniowym jej wypowiedzeniem. 

§ 14

Wymóg zachowania przez NBP siedmiodniowego okresu wypowiedzenia nie ma zastosowania, je¿eli: 

1) rachunek bie¿¹cy Banku — kredytobiorcy w Departamencie Systemu P³atniczego Centrali NBP, zwanym dalej DSP, uleg³ li-
kwidacji, 

2) dzia³alnoœæ Banku — kredytobiorcy zosta³a zawieszona b¹dŸ zosta³ on postawiony w stan likwidacji. 

§ 15

Naruszenie przez Bank — kredytobiorcê któregokolwiek warunku niniejszej umowy mo¿e stanowiæ podstawê do bezzw³ocz-
nego wypowiedzenia umowy i postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalnoœci. 

§ 16

Zmiana postanowieñ umowy — pod rygorem niewa¿noœci — wymaga formy pisemnej. 

§ 17

Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron. 

§ 18

Umowa wchodzi w ¿ycie z dniem....................................................... 

Za Bank — kredytobiorcê (Zastawcê) Za Narodowy Bank Polski (Zastawnika)

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

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

stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy stempel firmowy (maj¹tkowy) i podpisy 
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1. Bank — kredytobiorca sk³ada kartê wzorów podpisów przy: 

1)  zawieraniu umowy, 

2)  zmianie nazwy Banku — kredytobiorcy, 

3) zmianie osób uprawnionych do podpisywania umów o kredyt lombardowy. 

2. Podpisy prezesa lub cz³onków zarz¹du Banku, uwierzytelniaj¹ce podpisy pozosta³ych osób uprawnionych, znajduj¹cych
siê w karcie wzorów podpisów, o ile nie s¹ potwierdzone przez notariusza, powinny byæ — przed jej z³o¿eniem — potwierdzo-
ne przez DSP. 

3. Do karty wzorów nale¿y za³¹czyæ i bie¿¹co aktualizowaæ: 

1) kserokopiê aktualnego, uwierzytelnionego odpisu z rejestru handlowego lub innego dokumentu, stwierdzaj¹cego utwo-
rzenie Banku zgodnie z przepisami prawa oraz wskazuj¹cego osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie
praw i obowi¹zków maj¹tkowych, 

2) kserokopie pe³nomocnictw dla osób upowa¿nionych do czynnoœci zwi¹zanych z zawarciem umowy o kredyt lombardo-
wy. 

4. Podpisy w karcie wzorów powinny byæ sk³adane atramentem lub d³ugopisem. 

5. Niewype³nion¹ czêœæ karty wzorów podpisów nale¿y przekreœliæ. 

6. Przed zmian¹ karty mo¿e wyst¹piæ wykreœlenie osoby/osób z uprzednio z³o¿onej karty — na okres przejœciowy i do czasu
z³o¿enia nowej karty wzorów — w drodze pisemnego zawiadomienia, w którym wskazano osoby do wykreœlenia i przyczyny
zmiany w karcie. Zawiadomienie powinno byæ podpisane przez prezesa lub dwóch cz³onków zarz¹du Banku. 

ZASADY POSTÊPOWANIA W ZAKRESIE WYPE£NIANIA
I SK£ADANIA KARTY WZORÓW PODPISÓW
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Na podstawie art. 68 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) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 8/98 Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie sposobów i
trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania
opakowañ banknotów i monet oraz wykonywania czynnoœci
zwi¹zanych  z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz.

NBP Nr 12, poz. 24 i z 1999 r. Nr 11, poz. 18), w § 47 w ust. 1
po wyrazach: „w § 43 i 44" przecinek zastêpuje siê kropk¹ oraz
skreœla siê wyrazy: „przy czym czynnoœci okreœlone w § 44 ust.
1 pkt 1 i 2 powinny byæ wykonywane w tym samym terminie,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy od daty otrzymania tych
znaków".

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 7 dni od dnia
og³oszenia.

9

ZARZ¥DZENIE NR 5/2000

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 22 marca 2000 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowañ
banknotów i monet oraz wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Prezes
Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz
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