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UCHWAŁA NR 59/2009

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 30 lipca 2009 r.

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

Nr 14

Indeks 35659X 
ISSN 0239–7013

cena 4,80 zł

 Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierp- 
nia 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,  
Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545 i Nr 71, poz. 609) uchwala 
się, co następuje:

 § 1. W uchwale nr 4/2008 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu refinansowania banków kredytem lombar-
dowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 3, 
poz. 3 i Nr 16, poz. 19 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 13) w za-
łączniku do uchwały: 

1) w § 2:

    a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   „9)  informacja dodatkowa – informację zawartą 
w przekazywanej przez bank do KDPW dyspozy-
cji, dotyczącej ustanowienia lub zniesienia bloka-
dy obligacji skarbowych i obligacji NBP w związku 
z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP;”,

    b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

   „12)  umowa z KDPW – umowę dotyczącą zasad 
i trybu blokowania obligacji i innych papierów 
wartościowych akceptowanych przez Narodowy 
Bank Polski rejestrowanych na kontach depozy-
towych i rachunkach papierów wartościowych 
prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. w związku z ustanowieniem 
na nich zastawu na rzecz Narodowego Banku 
Polskiego, zawartą w dniu 15 lipca 2009 r. pomię-
dzy NBP a KDPW.”;

2) w § 22 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

       „4. W każdej dyspozycji składanej w KDPW, dotyczącej 
ustanowienia lub zniesienia blokady obligacji skarbo-
wych i obligacji NBP w związku z ustanowieniem zasta-
wu na rzecz NBP, bank umieszcza informację dodatko-
wą, zawierającą dane określone we wzorze stanowiącym 
załącznik nr 7 do umowy.

       5. Udokumentowaniem dokonania zastawu w KDPW 
jest potwierdzenie realizacji dyspozycji banku dotyczą-
cej ustanowienia blokady obligacji skarbowych lub obli-
gacji NBP w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz 
NBP.”;

3) w załączniku nr 1 do Regulaminu:

    a) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   „2)  obligacji skarbowych i obligacji NBP, zdeponowa-
nych na jego kontach depozytowych i rachunkach 
papierów wartościowych w KDPW S.A., w liczbie, 
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o wartości nominalnej i terminach wykupu oraz 
kodach ISIN określonych każdorazowo w dekla-
racji sporządzonej według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do umowy.”,

    b) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   „4)  otrzymywania dokumentów potwierdzających 
złożenie lub realizację dyspozycji Banku – kredy-
tobiorcy dotyczących ustanowienia lub zniesie-
nia blokady obligacji skarbowych i obligacji NBP 
w KDPW S.A. w związku z ustanowieniem zasta-
wu na rzecz NBP;”,

    c) § 6 otrzymuje brzmienie:

      „§ 6 Bank – kredytobiorca, w każdej dyspozycji skła-
danej w KDPW S.A., dotyczącej ustanowienia lub 
zniesienia blokady obligacji w związku z ustanowie-
niem zastawu na rzecz NBP, zobowiązany jest, zgod-
nie z § 22 ust. 4 Regulaminu, do umieszczenia infor-
macji dodatkowej, której wzór stanowi załącznik nr 7 
do umowy.”,

    d)  załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 1 do uchwały,

    e)  załącznik nr 5 do umowy otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 2 do uchwały,

    f)  załącznik nr 7 do umowy otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 3 do uchwały;

4)  w załączniku nr 2 do Regulaminu w § 4 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

       „2. Deklarację Bank składa w sposób określony w § 18 
ust. 1 Regulaminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.”.

 § 2. Do czasu rozpoczęcia stosowania umowy doty-
czącej zasad i trybu blokowania obligacji i innych papie-
rów wartościowych akceptowanych przez Narodowy Bank 
Polski rejestrowanych na kontach depozytowych i rachun-
kach papierów wartościowych prowadzonych w Krajo-
wym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku 
z ustanowieniem na nich zastawu na rzecz Narodowego 
Banku Polskiego, zawartej w dniu 15 lipca 2009 r. pomię-
dzy Narodowym Bankiem Polskim a Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A., stosuje się przepisy uchwa-
ły, o której mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
S. S. Skrzypek
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     nr dokumentu

         ..........................................................................
           (miejscowość, data)

..................................................................
          (stempel firmowy Banku)

            kod uczestnika KDPW

         Narodowy Bank Polski 
         Departament Operacji Krajowych 
         ul. Świętokrzyska 11/21 
         00-919 Warszawa

Deklaracja

wykorzystania i spłaty kredytu lombardowego do umowy o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający 

ten kredyt, zawartej w dniu ....................................................... .

Bank ............................................................................................................................. deklaruje wykorzystanie kredytu lombardo-

wego w kwocie ..................................................... słownie: ................................................................................................................... zł 

w okresie od ................................. do ................................. . Zabezpieczeniem spłaty kredytu są niżej wymienione, zastawione 

na rzecz NBP, obligacje skarbowe lub obligacje NBP*:

Lp. Data zapadalności
dd-mm-rrrr Kod ISIN Zastaw na okres

od ...... do ........... Liczba sztuk Wartość nominalna
w złotych

Razem

* niepotrzebne skreślić

Niniejszym poświadczamy ustanowienie zastawu. 
Ostatni dzień wykorzystania kredytu jest terminem jego spłaty.

Nr telefaksu ..............................................................

Nr telefonu ................................................................

...........................................................            ......................................................................................
      Przyjął i sprawdził             (stempel firmowy /majątkowy/ i podpisy za Bank)

                ......................................................................................
Data ....................................................             (stempel dzienny metalowy)

Załączniki do uchwały nr 59/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 30 lipca 2009 r. (poz. 15)

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2

WZÓR 

...........................................................................         .........................................................................
      (stempel firmowy Banku)                      (miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

W związku z zawartą umową o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt niniejszym  

......................................................................................................... dalej „Bank”) udziela Narodowemu Bankowi Polskiemu
             (nazwa Banku)
pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
w stosunku do będących własnością Banku obligacji skarbowych i obligacji NBP, zablokowanych w związku z ustanowie-
niem na nich zastawu w celu zabezpieczenia spłaty wykorzystanego kredytu lombardowego:

1)  otrzymywania od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokumentów potwierdzających złożenie lub realiza-
cję dyspozycji Banku dotyczących zablokowania albo odblokowania będących własnością Banku obligacji skarbowych 
lub obligacji NBP, w związku z ustanowieniem albo wygaśnięciem obciążającego je zastawu na rzecz Narodowego Banku 
Polskiego;

2)  odbioru – z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami – środków pieniężnych 
uzyskanych ze sprzedaży lub wykupu przez emitenta zastawionych obligacji skarbowych; odbiór tych środków będzie 
następował w drodze wystawienia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zlecenia płatniczego, na żądanie 
zgłoszone przez NBP;

3)  wystawiania i składania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w imieniu Banku dyspozycji dotyczącej 
przeniesienia obligacji skarbowych w związku z dokonaniem sprzedaży tych obligacji;

4)  wystawiania i składania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w imieniu Banku dyspozycji dotyczącej 
przeniesienia obligacji NBP na rachunek papierów wartościowych Narodowego Banku Polskiego prowadzony w Krajo-
wym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

W celu zapewnienia Narodowemu Bankowi Polskiemu możliwości realizacji praw wynikających z zastawu obligacji skarbo-
wych lub obligacji NBP, ustanowionego przez Bank na zabezpieczenie kredytu lombardowego, Bank zrzeka się niniejszym 
prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa lub zmiany jego zakresu bez uprzedniej pisemnej zgody Narodowego 
Banku Polskiego.

Pełnomocnictwa udziela się z dniem ........................................................ r.

......................................................................................
(stempel firmowy /majątkowy/ i podpisy za Bank)
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Załącznik nr 3

Informacja dodatkowa

zamieszczana na dyspozycjach składanych w KDPW, dotyczących ustanowienia lub zniesienia blokady obligacji skarbo-
wych i obligacji NBP w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP1)

„od ��-��-�� do ��-��-�� – ...................................... – ........................................”
 dd  mm  rr        dd  mm  rr       wartość nominalna                 nazwisko

  (max. 37 znaków)              (max. 13 znaków)            (max. 30 znaków)

1) wpisywana w tzw. polu „Komentarz” (do 80 znaków) treść podana w cudzysłowie oznacza: daty początku i końca okresu, 
na jaki zastaw jest ustanowiony, wartość nominalną zastawionych obligacji skarbowych lub obligacji NBP oraz nazwisko 
osoby sporządzającej informację.
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OBWIESZCZENIE

PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 14 lipca 2009 r.

o sprostowaniu błędu

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 
oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) w uchwale nr 51/2009 
Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 czerw-
ca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardo-
wym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 12, 

poz. 13) prostuje się następujący błąd: w oznaczeniu 
załącznika do uchwały zamiast wyrazów „Załączniki do 
uchwały nr 51/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 13) Załącznik nr 1” powin-
ny być wyrazy „Załącznik do uchwały nr 51/2009 Zarządu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. 
(poz. 13) Załącznik nr 2 do Regulaminu”.
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NBP – Zam. 367/2009 – 600-A4

Prezes Narodowego Banku Polskiego:
w z. P. Wiesiołek
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