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7
UCHWAŁA NR 29/2009

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków  
i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji  

na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”

Nr 7

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 6,40 zł

 Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, 
poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, 
poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. 
Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, 
poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, 
poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, 
poz.1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, 
poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, 
poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341) 
uchwala się, co następuje:

 § 1. W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadze-
nia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski 
rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych 
oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich 
rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych 
papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z 2004 r. Nr 6, poz. 
12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40, z 2005 r. Nr 5, poz. 10 
i Nr 20, poz. 27, z 2006 r. Nr 11, poz. 13 oraz z 2008 r. Nr 18, 
poz. 22) w załączniku do uchwały:

1) w § 1 w ust. 1:

    a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

  „8)  skarbowe papiery wartościowe – bony skarbowe 
lub obligacje skarbowe nominowane w złotych,”,

    b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a – 8c w brzmieniu:

  „8a)  inne papiery wartościowe – dłużne papiery war-
tościowe nominowane w złotych, zdeponowane 
w KDPW, inne niż skarbowe papiery wartościowe, 
których lista publikowana jest na stronie interne-
towej NBP,

    8b)  zagraniczne papiery wartościowe – dłużne papie-
ry wartościowe nominowane w walutach obcych, 
których lista publikowana jest na stronie interne-
towej NBP,

    8c)  papiery wartościowe – papiery, o których mowa 
w pkt 8 – 8b,”,

    c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

  „18)  oferta – sporządzona w określony przez NBP 
sposób deklaracja zakupu, sprzedaży (zbycia) 
lub zamiany papierów wartościowych – z daną 
datą zapadalności i z daną ceną (stopą repo) – na 
przetargu tych papierów, zwanym dalej „przetar-
giem”,”,

    d) po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

  „31a)  haircut – ustalany przez NBP wskaźnik pomniej-
szenia wartości rynkowej lub nominalnej papie-
rów wartościowych będących przedmiotem 
transakcji repo, zabezpieczający – w okresie 
trwania transakcji – przed ryzykiem finanso-
wym,”;
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2) w § 2 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

    „d)  zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargo-
wym umów repo na papierach wartościowych,”;

3) w § 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    „3)  zawieranie z bankami umów repo na papierach war-
tościowych,”;

4) w § 26:

    a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   „5. Łączna wartość nominalna papierów wartościo-
wych objętych ofertą, z wyjątkiem ofert dotyczących 
zawarcia umowy repo, nie może być niższa – dla 
papierów danego rodzaju i o danym terminie wyku-
pu – od kwoty 1.000.000 zł. W przypadku złożenia 
oferty – poza ofertą dotyczącą zawarcia umowy repo 
– na kwotę wyższą, musi ona stanowić wielokrotność 
1.000.000 zł.”,

    b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

   „9. W przypadku ofert dotyczących zawarcia umowy 
repo, w której NBP jest kupującym, obejmujących 
zagraniczne papiery wartościowe, z terminem płatno-
ści odsetek przypadającym w okresie trwania umowy 
repo, uczestnik przetargu dołącza do oferty informa-
cję zawierającą nazwę i numer rachunku bankowego, 
na który NBP będzie mógł przekazywać uzyskane od 
emitenta, wyrażone w danej walucie, odsetki od tych 
papierów.”;

6) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

     „2. Uczestnik przetargu składa oferty po uprzednim 
wysłaniu, za pośrednictwem systemu elektronicznej 
wymiany danych, zlecenia rejestracji udziału w prze-
targu, stanowiącego komunikat informujący o udziale 
w przetargu. Nie dotyczy to sytuacji, w których ofer-
ty składane są telefaksem. Niezwłocznie po uzyskaniu 
przez NBP od uczestnika przetargu zlecenia rejestracji 
jego udziału w przetargu, dotyczącym zawarcia z NBP 
umowy repo, uczestnik ten otrzymuje komunikat, okre-
ślający jakie papiery wartościowe będą przedmiotem 
danego przetargu.”;

7) w § 28:

    a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  „2)  obciążenie lub uznanie rachunku bankowego 
uczestnika przetargu następuje na podstawie zle-
ceń wystawionych przez:

   – NBP – jeżeli przedmiotem operacji są bony lub 
zagraniczne papiery wartościowe,

   – KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych 
otrzymanych od NBP – jeżeli przedmiotem opera-
cji są obligacje skarbowe nominowane w złotych 
lub inne papiery wartościowe;”,

    b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   „2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, 
jest posiadanie przez uczestnika przetargu odpowied-
niej ilości środków na rachunku bankowym lub wystar-
czającej ilości papierów wartościowych będących 
przedmiotem danej operacji na rachunku w RPW albo 
na rachunku lub koncie depozytowym w KDPW.”,

    c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2d w brzmieniu:

   „2a. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne 
papiery wartościowe, warunkiem jej rozliczenia jest 
uprzednie przeniesienie przez uczestnika przetargu 
papierów będących przedmiotem danej operacji na 
rachunek papierów wartościowych prowadzony dla 
NBP przez bank Euroclear Bank S.A./NV, z siedzibą 
w Brukseli, zwany dalej „Bankiem Euroclear”. Numer 
rachunku NBP będzie każdorazowo przekazywał 
uczestnikom w zawiadomieniu o przyjęciu oferty. 

   2b. Kosztami przechowywania przez Bank Euroclear 
zagranicznych papierów wartościowych nabytych 
przez NBP w ramach umowy repo, NBP obciąża – na 
podstawie udzielonego mu przez uczestnika prze-
targu upoważnienia – rachunek bankowy uczestnika 
prowadzony w złotych, bez odrębnego zlecenia z jego 
strony, nie później niż w następnym dniu operacyj-
nym po dniu, w którym NBP został obciążony z tego 
tytułu przez Bank Euroclear. Obciążenie to następuje 
proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej papie-
rów wartościowych przeniesionych przez uczestników 
przetargów na rachunek NBP. Przeliczenie kosztów na 
złote następuje przy zastosowaniu kursu średniego 
NBP waluty, w której są one wyrażone, ogłoszonego 
w dniu obciążenia NBP przez Bank Euroclear.

   2c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2b, uczest-
nik przetargu składa w NBP najpóźniej w ostatnim 
dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym ma 
miejsce pierwszy przetarg dotyczący zawarcia umowy 
repo, której przedmiotem są zagraniczne papiery war-
tościowe.

   2d. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2b, sta-
nowi załącznik nr 22a do regulaminu.”;

8) § 29 otrzymuje brzmienie:

     „§ 29. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie wszystkich przy-
jętych ofert danego uczestnika zgodnie z warunkiem 
określonym w § 28 ust. 2, to rozliczane są jedynie te ofer-
ty, które ten warunek spełniają. W takim przypadku NBP 
może zawiesić przyjmowanie ofert danego uczestnika 
przetargu na okres do 12 miesięcy.”;

9) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

     „§ 29a. 1. Jeżeli – w przypadku umowy repo, w której 
NBP był kupującym – uczestnik przetargu nie odkupił 
w terminie nabytych przez NBP papierów wartościo-
wych, to w następnym dniu roboczym po uzgodnionym 
w umowie dniu odkupu NBP sprzedaje te papiery po 
najlepszej oferowanej – w momencie sprzedaży – cenie 
rynkowej.

     2. W przypadku, gdy kwota środków pieniężnych uzy-
skana przez NBP ze sprzedaży papierów wartościowych, 
o których mowa w ust. 1, jest:

    1)  niższa od kwoty odkupu papierów wartościowych przez 
uczestnika przetargu, NBP obciąża różnicą rachunek 
bankowy uczestnika przetargu prowadzony w złotych, 
nie później niż w dniu wpływu na rachunek NBP środ-
ków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży;

    2)  wyższa od kwoty, o której mowa w pkt 1, NBP zwra-
ca niezwłocznie nadwyżkę tych środków na rachunek 
bankowy uczestnika przetargu prowadzony w zło-
tych.
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     3. W przypadku wpływu na rachunek NBP środków pie-
niężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży na rynku papie-
rów wartościowych nieodkupionych przez uczestnika 
przetargu w walutach obcych, ich przeliczenie na złote 
następuje po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu 
rozliczenia.

     4. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1, NBP zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
zwrotu wszystkich poniesionych kosztów, związanych 
z nieodkupieniem przez uczestnika przetargu papierów 
wartościowych nabytych przez NBP w ramach umowy 
repo.”;

10) w § 30:

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

       „1. Jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skar-
bowe nominowane w złotych lub inne papiery war-
tościowe, to rozliczenie odbywa się w sposób okre-
ślony w § 28 ust. 1 i 2, zgodnie z regulacjami KDPW 
oraz z harmonogramem dnia rozliczeniowego, 
uzgodnionym pomiędzy NBP a KDPW. Rozliczenie 
to następuje na podstawie dowodów ewidencyj-
nych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do 
sporządzania przez NBP tych dowodów, wystawio-
ne w dwóch egzemplarzach, uczestnik przetargu 
obowiązany jest przekazać NBP nie później niż do 
momentu złożenia oferty przy pierwszym udziale 
w przetargu; w tym samym terminie drugi egzem-
plarz upoważnienia uczestnik przekazuje KDPW.”,

 b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

      „3. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne 
papiery wartościowe, rozliczenie operacji w dniu 
odkupu następuje w złotych, w drodze obciążenia 
przez NBP rachunku bankowego uczestnika prze-
targu prowadzonego w złotych. Równocześnie 
z obciążeniem rachunku NBP przekazuje Bankowi 
Euroclear dyspozycję przeniesienia papierów war-
tościowych, będących przedmiotem umowy repo, 
na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek 
papierów wartościowych.”;

11) tytuł oddziału 4.2 otrzymuje brzmienie:

  „4.2. Postanowienia szczególne dotyczące zawierania 
przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów 
repo na papierach wartościowych”;

12) w § 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  „1. Umowy repo dotyczące papierów wartościowych 
zawierane są na okresy obliczane w dniach, wynoszą-
ce od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów określa 
NBP w warunkach przetargu.

  2. Bank może złożyć, w ramach jednego przetargu, 
oferty zbycia NBP lub nabycia od NBP papierów war-
tościowych o różnych terminach odkupu spośród okre-
ślonych przez NBP w warunkach przetargu.”;

13) § 34 otrzymuje brzmienie:

  „§ 34. Kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane 
do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP – w ra-
mach umowy repo – papiery wartościowe ustala się 
według następujących wzorów:

Wzór nr 1
dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach,  

których przedmiotem są skarbowe papiery  
wartościowe lub inne papiery wartościowe

)1(
100360

1)( hzdCWNK nn , gdzie:

Kn –  kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartoś-
ciowe, z dokładnością do 1 złotego,

N –   liczba sztuk papierów wartościowych,

Wn – wartość nominalna papieru wartościowego,

C –   wartość odsetek przypadających do zapłaty, jeżeli 
dzień ustalenia praw do odsetek przypada w okresie 
trwania umowy repo,

d –  określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), 
korygujący wartość nominalną papierów wartościo-
wych,

z –   liczba dni od daty zbycia przez sprzedającego papiery 
wartościowe do: 

      1)  terminu ich wykupu przez emitenta – w przypadku 
bonów skarbowych,

      2)  najbliższego od tej daty dnia wymagalności należno-
ści odsetkowych – w przypadku pozostałych papie-
rów wartościowych,

h – haircut.

Uwaga: wyrażenie
100360
zd

oblicza się z dokładnością 

do 15 miejsc znaczących.

Wzór nr 2 
dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach,  

których przedmiotem są zagraniczne  
papiery wartościowe

)1()( hKAIPWK wnnn , gdzie:

Kn –   kwota nabycia wyrażona w złotych, z dokładnością 
do 1 złotego,

Wn –  łączna wartość nominalna zbywanych zagranicznych 
papierów wartościowych danego rodzaju wyrażona 
w walucie, w której zostały one wyemitowane,

Pn –   cena zamknięcia (kwotowanie po stronie kupna,  
tj. cena „BID”: w pierwszej kolejności z serwisu 
Bloomberga, w drugiej – z serwisu Reuters) zagra-
nicznego papieru wartościowego, wyrażona jako pro-
cent jego wartości nominalnej w ostatnim dniu robo-
czym poprzedzającym przetarg,

AI –    odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień 
poprzedzający przetarg,

Kw –  kurs średni NBP waluty, w której nominowane są 
zbywane zagraniczne papiery wartościowe danego 
rodzaju, ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu robo-
czym poprzedzającym przetarg, 

h – haircut.
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Wzór nr 3
dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych  

papierów wartościowych

 

, gdzie:

Ko – kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,

Kn –  w przypadku nominowanych w złotych skarbowych 
papierów wartościowych lub innych papierów wartoś-
ciowych – kwota nabycia ze wzoru nr 1; w przypadku 
zagranicznych papierów wartościowych – kwota naby-
cia ze wzoru nr 2, 

p –    stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku,

t –    termin odkupu.

Uwaga: wyrażenie
100360
tp

oblicza się z dokładnością 

do 15 miejsc znaczących.”;

14)  załącznik nr 19 do regulaminu otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 1 do uchwały;

15)  załącznik nr 20 do regulaminu otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 2 do uchwały;

16)  po załączniku nr 22 do regulaminu dodaje się załącznik 
nr 22a do regulaminu w brzmieniu określonym w za-
łączniku nr 3 do uchwały.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 maja 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
w z. Piotr Wiesiołek 
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Załączniki do uchwały nr 29/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 16 kwietnia 2009 r. (poz. 7)

Załącznik nr 1

Numer dokumentu 

................................................
miejscowość, data

   NARODOWY BANK POLSKI
   Departament Operacji Krajowych
   00-919 Warszawa
   ul. Świętokrzyska 11/21

numer uznawanego/obciążanego  
rachunku bankowego w NBP

numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW),  
na który nabywane lub z którego zbywane są PW

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ
NARODOWY BANK POLSKI JEST KUPUJĄCYM

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu ................... transakcji repo, 
w przypadku których NBP jest kupującym, przedmiotem których będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje 
skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe*, z terminem odkupu wynoszącym ....... dni, 
zgłaszamy ofertę zbycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia od 
NBP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za otrzymaną od NBP zapłatę kwoty odkupu.

Lp. Kod
ISIN

Termin 
wykupu 

PW

Liczba 
PW

(sztuk)**

Łączna wartość 
nominalna PW 
objętych ofertą 

zbycia***

Kwota
nabycia

PW
(w zł)

Proponowana: Dzień
odkupu

(dzień, godzina)
PW

dd-mm-rr

stopa
repo

kwota
odkupu PW
przez bank

(w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razem x x x x

Klucz 

Numer telefaksu:
Numer telefonu: 
Nazwisko osoby upoważnionej 
do potwierdzania autentyczności oferty: ...................................................................
 stempel firmowy i podpisy

 
* niepotrzebne skreślić,
** wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych,
*** w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną 

w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów 
wyrażoną w złotych.
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Załącznik nr 2

Numer dokumentu 

................................................
miejscowość, data

   NARODOWY BANK POLSKI
   Departament Operacji Krajowych
   00-919 Warszawa
   ul. Świętokrzyska 11/21

numer uznawanego/obciążanego  
rachunku bankowego w NBP

numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW),  
na który nabywane lub z którego zbywane są PW

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ 
NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu ............................... transakcji repo, 
w przypadku których NBP jest sprzedającym, przedmiotem których będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje 
skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe*, z terminem odkupu wynoszącym .......... dni, 
zgłaszamy ofertę nabycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do zbycia 
NBP takich samych papierów w dniu odkupu i zapłacenia NBP za nie kwoty odkupu.

Lp. Kod
ISIN

Termin 
wykupu 

PW

Liczba 
PW

(sztuk)**

Łączna wartość 
nominalna PW 
objętych ofertą 

zakupu***

Kwota
nabycia

PW
(w zł)

Proponowana: Dzień
odkupu

(dzień, godzina)
PW

dd-mm-rr

stopa
repo

kwota
odkupu PW
przez bank

(w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razem x x x x

Klucz 

Numer telefaksu:
Numer telefonu: 
Nazwisko osoby upoważnionej 
do potwierdzania autentyczności oferty: ...................................................................
 stempel firmowy i podpisy

 
* niepotrzebne skreślić,
** wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą zakupu objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych,
***   w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów 

wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość  
tych papierów wyrażoną w złotych.
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Załącznik nr 3

..................................................
miejscowość, data

   NARODOWY BANK POLSKI
   Departament Operacji Krajowych 
   00-919 Warszawa
   ul. Świętokrzyska 11/21 

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy Narodowy Bank Polski (NBP) do obciążania naszego rachunku bankowego, prowadzonego przez 
Departament Systemu Płatniczego NBP, równowartością w złotych kosztów ponoszonych przez NBP z tytułu prowadzenia 
przez Bank Euroclear depozytu papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych, nabytych od nas przez NBP 
w ramach umów repo, zawartych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 
2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych 
papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach 
depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z późn. zm.).

Jednocześnie prosimy o przeniesienie przez NBP powyższych papierów, w dniu odkupu, na nasz rachunek 
w ………………………………………, numer ……………………………………………

……………………………………………………..
stempel firmowy i podpisy
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Cena brutto prenumeraty na 2009 r. (w tym 7% VAT) – 880 zł
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl
Wpłaty na prenumeratę przyjmują: 
1) jednostki kolportażowe Ruch S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok następny; 
infolinia bezpłatna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;
od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”,  
wpłaty należy wnosić na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 
lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400, 
jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach 
opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.
2) Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy 
oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. 0 22 826 75 11.
Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:  
3) KOLPORTER S.A., 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, tel. w Warszawie 0 22 577 14 27; 
4) GARMOND PRESS S.A., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny Ruch S.A. Oddział Krajowej  
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; 
www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. 
Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach RUCH S.A., w których opłacona została prenumerata, 
w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.
Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie  
Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na 
konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
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