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UCHWA£A NR 12/2000

Rady Polityki Pieniê¿nej

z dnia 20 wrzeœnia 2000 r.

w sprawie okreœlenia górnej granicy zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zaci¹gania przez Narodowy Bank Polski po¿yczek
i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych w 2001 roku
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Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 53, poz.
648 i Nr 62, poz. 718) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. W roku 2001 górna granica zobowi¹zañ Narodowego
Banku Polskiego, z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredy-

tów w zagranicznych instytucjach bankowych i finanso-
wych, nie mo¿e przekroczyæ 16 % wartoœci aktywów podsta-
wowych Narodowego Banku Polskiego. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. 

Przewodnicz¹cy
Rady Polityki Pieniê¿nej:

H. Gronkiewicz-Waltz

Cz³onkowie:

B. Grabowski, C. Józefiak, W. £¹czkowski,
J. Pruski, D. Rosati, G. Wójtowicz,
W. Zió³kowska
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Na podstawie art. 137 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. Bank mo¿e ponosiæ ryzyko wynikaj¹ce ze zmian kursów
walutowych i cen z³ota, zwane dalej „ryzykiem walutowym”,
poprzez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych
i otwartych pozycji w z³ocie, pod warunkiem osi¹gniêcia
normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w postaci posia-
dania nadwy¿ki funduszy w³asnych banku ponad sumê wy-
mogu kapita³owego z tytu³u ryzyka kredytowego i rezerwo-
wego wymogu kapita³owego, nie ni¿szej ni¿ wymóg
kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego. 

§ 2. Zasady obliczania pozycji walutowych i pozycji w z³ocie
okreœla za³¹cznik nr 1 do uchwa³y. 

§ 3. Przez fundusze w³asne banku, o których mowa w § 1,
nale¿y rozumieæ fundusze w³asne banku, o których mowa
w art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we (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), obliczone zgodnie z przepisami uchwa³y nr 8/98 Komi-
sji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad ustalania wysokoœci funduszy w³a-
snych banków nale¿¹cych do bankowej grupy kapita³owej
lub grupy bankowej dla potrzeb stosowania norm i granic
okreœlonych ustaw¹ — Prawo bankowe, innych pozycji bi-
lansu banku zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych ban-
ku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a tak¿e pozycji bi-
lansu banku podlegaj¹cych potr¹ceniu przy wyliczaniu jego
funduszy w³asnych (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 43), w kwocie
przyjêtej do obliczenia wspó³czynnika wyp³acalnoœci, o któ-
rym mowa w zarz¹dzeniu wymienionym w § 4. 

§ 4. Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kredytowego, o któ-
rym mowa w § 1, jest równy iloczynowi minimalnego wspó³-
czynnika wyp³acalnoœci, o którym mowa w art. 128 ustawy
— Prawo bankowe, oraz sumy aktywów i zabowi¹zañ poza-
bilansowych wa¿onych ryzykiem, obliczonej w terminach
i wed³ug zasad przewidzianych w zarz¹dzeniu nr 5/98 Komi-
sji Nadzoru Bankowego z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie
sposobu wyliczenia wspó³czynnika wyp³acalnoœci banku
oraz procentowych wag ryzyka przypisanych poszczegól-
nym kategoriom aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych
(Dz. Urz. NBP Nr 26, poz. 61). 

§ 5. Rezerwowy wymóg kapita³owy, o którym mowa w § 1,
jest równy 4% sumy aktywów i zobowi¹zañ pozabilanso-
wych wa¿onych ryzykiem, o których mowa w § 4, przy czym: 

1) dla banku, który do obliczania wymogu kapita³owego
z tytu³u ryzyka walutowego stosuje metodê wartoœci
zagro¿onej, o której mowa w § 6 ust. 2, rezerwowy
wymóg kapita³owy jest równy 3% sumy aktywów i zo-
bowi¹zañ pozabilansowych wa¿onych ryzykiem, 

2) dla banku, który do obliczania wymogu kapita³owego
z tytu³u ryzyka walutowego stosuje metodê miesza-
n¹, o której mowa w § 6 ust. 2, rezerwowy wymóg ka-
pita³owy jest równy 3,5% sumy aktywów i zobowi¹-
zañ pozabilansowych wa¿onych ryzykiem. 

§ 6. 1. Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego obli-
cza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, metod¹ podstawow¹, okre-
œlon¹ w ust. 1 za³¹cznika nr 2 do uchwa³y. 

2. Bank mo¿e stosowaæ do obliczania wymogu kapita-
³owego z tytu³u ryzyka walutowego metodê wartoœci zagro-
¿onej lub metodê mieszan¹, wed³ug zasad okreœlonych od-
powiednio w ust. 2 i 3 za³¹cznika nr 2 do uchwa³y, je¿eli: 

1) co najmniej na miesi¹c przed rozpoczêciem stoso-
wania wybranej metody bank przed³o¿y Komisji Nad-
zoru Bankowego zawiadomienie o wyborze metody,
zawieraj¹ce informacje okreœlone w ust. 3, 

2) ustalona — dla wybranej metody na dzieñ przed³o¿e-
nia zawiadomienia, na podstawie weryfikacji histo-
rycznej, o której mowa w ust. 5 pkt 1 za³¹cznika nr
3 do uchwa³y — liczba dni spoœród ostatnich 250 dni
roboczych, w których rzeczywista dzienna strata na
dzia³alnoœci walutowej przekroczy³a wartoœæ zagro-
¿on¹ wyznaczon¹ na dany dzieñ roboczy, nie prze-
wy¿sza 10. 

3. Przed³o¿one Komisji Nadzoru Bankowego zawiado-
mienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno zawieraæ: 

1) wskazanie wybranej metody, 

2) procedury zarz¹dzania ryzykiem, uwzglêdniaj¹ce
w szczególnoœci przepisy ust. 3 za³¹cznika nr 3 do
uchwa³y, 

3) procedury kontroli wype³nienia wymogów kapita³o-
wych, 

4) opis metody obliczania wartoœci zagro¿onej (model
wartoœci zagro¿onej), uwzglêdniaj¹cy w szczególno-
œci przepisy ust. 4 za³¹cznika nr 3 do uchwa³y, 

5) specyfikacjê i weryfikacjê za³o¿eñ modelu wartoœci
zagro¿onej, 

6) opis Ÿróde³ i metod aktualizacji danych wykorzysty-
wanych w modelu wartoœci zagro¿onej, 

7) sposób szacowania parametrów modelu wartoœci za-
gro¿onej (w tym schemat wa¿enia danych), 

8) szczegó³owe kryteria wyodrêbnienia sald objêtych
modelem wartoœci zagro¿onej, o których mowa
w ust. 3 pkt 1 za³¹cznika nr 2 do uchwa³y, wraz z uza-
sadnieniem, 

9) opis specyfiki sytuacji banku w zakresie ryzyka walu-
towego, uwzglêdniaj¹cy w szczególnoœci przepisy
ust. 4 pkt 3 za³¹cznika nr 3 do uchwa³y, 
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UCHWA£A NR 2/2000

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 8 listopada 2000 r.

w sprawie ustalenia normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia³alnoœci banków
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10) za³o¿enia i opis przyjêtych zasad weryfikacji modelu
wartoœci zagro¿onej, o których mowa w ust. 5 za-
³¹cznika nr 3 do uchwa³y, w tym zasad wyznaczania
rzeczywistej straty, 

11) wyniki analizy zastosowania modelu wartoœci zagro-
¿onej do obliczania wymogów kapita³owych za
okres roku poprzedzaj¹cego datê przed³o¿enia za-
wiadomienia. 

4. W przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku
do danych wymienionych w ust. 3, bank co najmniej na mie-
si¹c przed ich wprowadzeniem do stosowania zawiadamia
Komisjê Nadzoru Bankowego o tych zmianach. 

5. Bank, który do obliczania wymogu kapita³owego z ty-
tu³u ryzyka walutowego stosuje metodê wartoœci zagro¿onej
lub metodê mieszan¹, obowi¹zany jest przejœæ na stosowa-
nie metody podstawowej pocz¹wszy od dnia, w którym
ustalona na podstawie weryfikacji historycznej, o której mo-
wa w ust. 5 pkt 1 za³¹cznika nr 3 do uchwa³y, liczba dni spo-
œród ostatnich 250 dni roboczych, w których rzeczywista
dzienna strata na dzia³alnoœci walutowej przekroczy³a war-
toœæ zagro¿on¹ wyznaczon¹ na dany dzieñ roboczy, prze-

wy¿szy 10, lub od dnia, w którym zmieni³ siê stan faktyczny
w stosunku do danych wymienionych w ust. 3, a bank nie
dope³ni³ obowi¹zku, o którym mowa w ust. 4. 

§ 7. Norma, o której mowa w § 1, obowi¹zuje na koniec ka¿-
dego dnia roboczego. 

§ 8. W razie przekroczenia normy, o której mowa w § 1, bank
niezw³ocznie przesy³a do Komisji Nadzoru Bankowego in-
formacjê wed³ug wzoru okreœlonego w za³¹czniku nr 4 do
uchwa³y. 

§ 9. 1. Traci moc uchwa³a nr 11/98 Komisji Nadzoru Banko-
wego z dnia 14 paŸdziernika 1998 r. w sprawie ustalenia
norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia³alnoœci
banków (Dz. Urz. NBP Nr 24, poz. 54). 

2. Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydane
w zwi¹zku z przepisami pkt II ust. 1 akapit 2 lit. d za³¹cznika
nr 1 do uchwa³y, o której mowa w ust. 1, zachowuj¹ wa¿-
noœæ do koñca okresu, na jaki zosta³y udzielone, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do 31 grudnia 2002 r. 

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 31 marca 2001 r. 

Przewodnicz¹cy 
Komisji Nadzoru Bankowego:

H. Gronkiewicz-Waltz
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OBLICZANIE POZYCJI WALUTOWYCH I POZYCJI W Z£OCIE

I. Pozycje walutowe indywidualne

Pozycjê walutow¹ indywidualn¹ dla danej waluty obcej oblicza siê, z zastrze¿eniem pkt II ust. 1, jako sumê: 

1. Bilansowej pozycji walutowej — rozumianej jako ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ aktywów i wartoœci¹ pasywów bilansu, wyra-
¿onych w danej walucie obcej. 

Do sald bilansowych uwzglêdnianych w rachunku pozycji walutowych zalicza siê sk³adniki aktywów (ze znakiem „+”) i pasy-
wów (ze znakiem „–”), wyra¿one w walutach obcych wykazywane w formularzach pakietu informacji nadsy³anej przez banki do
NBP w kolumnie „dewizy” jako równowartoœæ w z³otych, ewidencjonowane w zespo³ach 0 — 6 Wzorcowego Planu Kont Ban-
ków (w rachunku nie uwzglêdnia siê konta 5900 — Pozycja wymiany). 

2. Pozabilansowej pozycji walutowej — rozumianej jako ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ instrumentów do otrzymania i wartoœci¹
instrumentów do wydania, wyra¿onych w danej walucie obcej, w ramach pozabilansowych transakcji wymiany walutowej,
obejmuj¹cych: 

1) bie¿¹ce transakcje wymiany walutowej, oznaczaj¹ce umowy dotycz¹ce kupna, sprzeda¿y lub zamiany okreœlonej iloœci in-
strumentu wyra¿onego w walucie obcej, których rozliczenie nast¹pi w okreœlonym w umowie przysz³ym terminie nie d³u¿-
szym ni¿ dwa dni robocze, po z góry ustalonym kursie, 

2) terminowe transakcje wymiany walutowej, oznaczaj¹ce umowy dotycz¹ce kupna, sprzeda¿y lub zamiany okreœlonej iloœci
instrumentu wyra¿onego w walucie obcej, których rozliczenie nast¹pi w okreœlonym w umowie przysz³ym terminie d³u¿-
szym ni¿ dwa dni robocze, po z góry ustalonym kursie, 

3) walutowe transakcje opcyjne, oznaczaj¹ce umowy uprawniaj¹ce do kupna, sprzeda¿y lub zamiany okreœlonej iloœci instru-
mentu wyra¿onego w danej walucie obcej, których rozliczenie nast¹pi w okreœlonym w umowie przysz³ym terminie, po
z góry ustalonym kursie, przy czym: 

a) transakcje opcyjne nale¿y uwzglêdniaæ w rachunku pozycji walutowych w kwotach ich ekwiwalentów delta, rów-
nych wartoœciom nominalnym instrumentów do otrzymania lub wydania, pomno¿onym przez odpowiadaj¹cy im
wspó³czynnik delta, 

b) wspó³czynnik delta transakcji opcyjnej rozumiany jest jako iloraz zmiany wartoœci tej transakcji i odpowiadaj¹cego
jej dowolnie ma³ego przyrostu wartoœci jej instrumentu bazowego, 

c) w przypadku transakcji opcyjnych oferowanych w obrocie gie³dowym nale¿y stosowaæ wspó³czynniki delta ustalo-
ne przez gie³dy tych transakcji, 

d) w przypadku transakcji opcyjnych oferowanych w obrocie pozagie³dowym banki stosuj¹ wspó³czynniki delta obli-
czone na podstawie w³asnych modeli, 

e) banki, które dokonuj¹ transakcji opcyjnych tylko i wy³¹cznie w sposób zapewniaj¹cy jednoczesne (ka¿dorazowe
i natychmiastowe) zawarcie przeciwstawnej transakcji opcyjnej o tych samych parametrach, mog¹ nie uwzglêd-
niaæ tych transakcji w rachunku pozycji walutowych, 

f) w przypadku, o którym mowa w lit. d, bank przesy³a do Komisji Nadzoru Bankowego informacjê zawieraj¹c¹: 
— opis metody obliczania wspó³czynnika delta (model wyceny opcji), 
— specyfikacjê i weryfikacjê za³o¿eñ modelu wyceny opcji, 
— specyfikacjê produktow¹ zakresu stosowania modelu wyceny opcji, 
— opis Ÿróde³ i metod aktualizacji danych wykorzystywanych przez model wyceny opcji, 
— sposób szacowania parametrów modelu wyceny opcji, 
— procedury wewnêtrzne w zakresie zarz¹dzania ryzykiem walutowym oraz ksiêgowej ewidencji transakcji opcyjnych,

4) walutowe transakcje z³o¿one, oznaczaj¹ce jeden z poni¿szych typów transakcji: 

a) transakcjê opcyjn¹ uprawniaj¹c¹ do zawarcia terminowej transakcji wymiany walutowej. W tym przypadku waluto-
wej transakcji z³o¿onej przypisuje siê wartoœci instrumentów do otrzymania i instrumentów do wydania zwi¹zanych
z terminow¹ transakcj¹ wymiany walutowej i uwzglêdnia siê tê transakcjê w rachunku pozycji walutowej przy odpo-
wiednim zastosowaniu pkt 3, 

b) transakcjê polegaj¹c¹ na jednoczesnym zawarciu kilku transakcji bie¿¹cych, terminowych lub opcyjnych. W tym
przypadku z walutowej transakcji z³o¿onej wyodrêbnia siê transakcje sk³adowe (bie¿¹ce transakcje wymiany walu-
towej, terminowe transakcje wymiany walutowej lub walutowe transakcje opcyjne) i uwzglêdnia siê je w rachunku
pozycji walutowej przy odpowiednim zastosowaniu pkt 1, 2 i 3. 

Do sald pozabilansowych uwzglêdnianych w rachunku pozycji walutowych zalicza siê nastêpuj¹ce sk³adniki wykazywane
w formularzach pakietu informacji nadsy³anej przez banki do NBP w kolumnie „dewizy” ewidencjonowane jako równowartoœæ
w z³otych w zespole 9 Wzorcowego Planu Kont Banków (w rachunku nie uwzglêdnia siê konta 9900 — Pozycja wymiany): 

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 2/2000 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 8 listopada 2000 r.
(poz. 27)
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— wartoœæ instrumentów do otrzymania (ze znakiem „+”) i wartoœæ instrumentów do wydania (ze znakiem „–”) z tytu-
³u bie¿¹cych i terminowych transakcji wymiany walutowej, 

— ekwiwalent delta wartoœci instrumentów do otrzymania (ze znakiem „+”) i wartoœci instrumentów do wydania (ze
znakiem „–”) z tytu³u walutowych transakcji opcyjnych, 

— wartoœæ instrumentów do otrzymania (ze znakiem „+”) i wartoœæ instrumentów do wydania (ze znakiem „–”) z tytu-
³u transakcji z³o¿onych, przy odpowiednim zastosowaniu zasad dotycz¹cych transakcji bie¿¹cych i terminowych
transakcji wymiany walutowej oraz walutowych transakcji opcyjnych, 

bez wzglêdu na to, czy transakcje te rozliczane s¹ poprzez dostarczenie instrumentu, czy te¿ poprzez zap³atê ró¿nicy wynika-
j¹cej z potr¹cenia wzajemnych zobowi¹zañ. 

3. Pozycji walutowej transakcji indeksowanych — rozumianej jako suma bilansowej i pozabilansowej pozycji walutowej wyzna-
czonych dla z³otowych sald indeksowanych do danej waluty lub w inny sposób obci¹¿onych ryzykiem walutowym, przy czym
indeksowanie do waluty obcej oznacza uzale¿nienie wartoœci salda transakcji zawieranej i rozliczanej w z³otych od kursu wa-
luty obcej. 

Do sald z³otowych indeksowanych uwzglêdnianych w rachunku pozycji walutowych zalicza siê wykazywane w formularzach
pakietu informacji nadsy³anej przez banki do NBP w kolumnie „z³ote”, stanowi¹ce transakcje z³otowe indeksowane, sk³adniki
aktywów (ze znakiem „+”) i pasywów (ze znakiem „–”) ewidencjonowane w zespo³ach 0 — 6 Wzorcowego Planu Kont Ban-
ków oraz kwoty do otrzymania (ze znakiem „+”) i kwoty do wydania (ze znakiem „–”) ewidencjonowane w zespole 9 Wzorco-
wego Planu Kont Banków. 

II. Zasady szczególne

1. Z zastrze¿eniem ust. 2, banki mog¹ uznaæ wybrane salda walutowe za salda o charakterze strukturalnym, które podlegaj¹
wy³¹czeniu z rachunku pozycji walutowych, przy czym: 

1) salda walutowe o charakterze strukturalnym rozumiane s¹ jako d³ugoterminowe walutowe salda bilansowe zwi¹zane z po-
siadaniem i utrzymywaniem: 

a) nieruchomoœci, 

b) dotacji dla oddzia³ów zagranicznych banku, 

c) akcji i udzia³ów w podmiotach zale¿nych i stowarzyszonych, 

d) sald transakcji maj¹cych na celu zabezpieczenie adekwatnoœci kapita³owej banku przed ryzykiem walutowym, 

2) bank na miesi¹c przed wy³¹czeniem obowi¹zany jest zawiadomiæ Komisjê Nadzoru Bankowego o uznaniu wybranych sald
walutowych za salda strukturalne, przedk³adaj¹c: 

a) informacje dotycz¹ce rodzaju, wielkoœci i struktury walutowej tych sald, 

b) uzasadnienie celowoœci zastosowania wy³¹czenia w kontekœcie ekspozycji na ryzyko walutowe, 

3) salda uznane przez bank za salda o charakterze strukturalnym wy³¹cza siê z rachunku pozycji walutowych indywidualnych
w drodze korekty sumy bilansowej pozycji walutowej, pozabilansowej pozycji walutowej i pozycji walutowej transakcji in-
deksowanych. 

2. W przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do informacji wymienionych w ust. 1, bank zaprzestaje wy³¹czania sald
i zawiadamia Komisjê Nadzoru Bankowego. 

3. Salda uwzglêdniane w rachunku pozycji walutowych powinny byæ wyra¿one w wartoœci bilansowej po ich przeliczeniu za
pomoc¹ kursów ustalanych w trybie przyjêtym dla wyceny tych sald, tak jak na dzieñ bilansowy. 

4. Je¿eli kurs utworzonej na mocy porozumieñ miêdzynarodowych rozliczeniowej waluty obcej lub jednostki rozliczeniowej
jest ustalany w stosunku do koszyka wybranych walut obcych, to salda wyra¿one w tej walucie lub jednostce rozliczeniowej
uwzglêdnia siê odpowiednio w rachunku pozycji walutowych po ich roz³o¿eniu na waluty sk³adowe. 

5. Indywidualne pozycje walutowe dla walut krajów wchodz¹cych w sk³ad Europejskiej Unii Monetarnej nie wystêpuj¹ samo-
dzielnie w rachunku pozycji walutowej ca³kowitej. Nale¿y je traktowaæ jako wyra¿one w z³otych salda walutowe w euro i odpo-
wiednio uwzglêdniæ w rachunku indywidualnej pozycji walutowej dla euro. Tak obliczon¹ pozycjê walutow¹ dla euro nale¿y
odpowiednio uwzglêdniæ w rachunku pozycji walutowej ca³kowitej. 

6. Do pozycji w z³ocie stosuje siê odpowiednio zasady okreœlone dla walut obcych. 

III. Pozycja walutowa ca³kowita

1. Pozycjê walutow¹ ca³kowit¹ oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, jako sumê ujemnych (krótkich) lub sumê dodatnich (d³u-
gich) pozycji walutowych indywidualnych dla poszczególnych walut obcych i z³ota, w zale¿noœci od tego, która z tych sum jest
wy¿sza co do wartoœci bezwzglêdnej. 

2. W przypadku gdy suma ujemnych (krótkich) i suma dodatnich (d³ugich) pozycji walutowych indywidualnych s¹ sobie rów-
ne co do wartoœci bezwzglêdnej, nale¿y przyj¹æ, ¿e pozycja walutowa ca³kowita jest równa sumie dodatnich (d³ugich) pozycji
walutowych indywidualnych. 
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 2/2000 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 8 listopada 2000 r.
(poz. 27)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA WALUTOWEGO

1. Metoda podstawowa. 

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego oblicza siê jako iloczyn: 

a) w 2001 r. — 16%, 

b) w 2002 r. — 12%, 

c) pocz¹wszy od 2003 r. — 8%

oraz kwoty, o jak¹ wartoœæ bezwzglêdna pozycji walutowej ca³kowitej przewy¿sza kwotê 2% funduszy w³asnych banku. 

2. Metoda wartoœci zagro¿onej. 

1) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego oblicza siê w oparciu o metodê wartoœci zagro¿onej, zgodnie z zasadami
okreœlonymi w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y, przyjmuj¹c, ¿e parametrami cenowymi s¹ kursy walutowe lub cena z³ota. 

2) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego oblicza siê w oparciu o metodê wartoœci zagro¿onej dla wszystkich sald bi-
lansowych i pozabilansowych stanowi¹cych ekspozycjê na ryzyko walutowe. 

3. Metoda mieszana. 

1) Bank okreœla zakres zastosowania metody wartoœci zagro¿onej poprzez wyodrêbnienie sald walutowych objêtych t¹ me-
tod¹. 

2) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego dla sald objêtych metod¹ wartoœci zagro¿onej oblicza siê poprzez odpo-
wiednie zastosowanie do tych sald metody wartoœci zagro¿onej. 

3) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego oblicza siê jako iloczyn: 

a) w 2001 r. — 16%, 

b) w 2002 r. — 12%, 

c) pocz¹wszy od 2003 r. — 8%

oraz kwoty, o jak¹ wartoœæ bezwzglêdna pozycji walutowej ca³kowitej przewy¿sza kwotê 2% funduszy w³asnych banku. 

4) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego obliczony metod¹ mieszan¹ jest równy sumie wymogów kapita³owych ob-
liczonych zgodnie z pkt 2 i 3. 



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 93 - poz. 27

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 2/2000 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 8 listopada 2000 r.
(poz. 27)

METODA WARTOŒCI ZAGRO¯ONEJ

1. Metoda wartoœci zagro¿onej s³u¿y do szacowania ryzyka rynkowego rozumianego jako strata z tytu³u zmian parametrów ce-
nowych. 

2. Wartoœæ zagro¿ona jest rozumiana jako przewidywana strata z tytu³u zmian parametrów cenowych, obliczona na podstawie
modelu statystycznego, zwanego modelem wartoœci zagro¿onej, o parametrach szacowanych na podstawie obserwacji tych
zmian, której przekroczenie w ustalonym okresie prognozy mo¿e wyst¹piæ z prawdopodobieñstwem równym za³o¿onemu po-
ziomowi istotnoœci. 

3. Metoda wartoœci zagro¿onej polega na zastosowaniu modelu wartoœci zagro¿onej do obliczania wymogu kapita³owego z ty-
tu³u ryzyka rynkowego i mo¿e byæ stosowana przez bank, jeœli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce wymogi: 

1) zasady zarz¹dzania ryzykiem rynkowym s¹ wewnêtrznie spójne, a bank posiada wdro¿on¹ rutynow¹ procedurê zapewnia-
j¹c¹ zgodnoœæ modelu wartoœci zagro¿onej z zasadami zarz¹dzania ryzykiem oraz z procedurami kontroli wewnêtrznej
w zakresie ryzyka, 

2) bank posiada pe³n¹ dokumentacjê budowy modelu wartoœci zagro¿onej, 

3) bank posiada wystarczaj¹c¹ iloœæ personelu wykwalifikowanego w u¿ytkowaniu modelu wartoœci zagro¿onej, 

4) zadanie zarz¹dzania ryzykiem rynkowym jest wykonywane przez jednostkê organizacyjn¹, która jest niezale¿na od jedno-
stek dokonuj¹cych operacji obci¹¿onych tym ryzykiem, zarówno organizacyjnie, jak i w zakresie wp³ywu wyników na ope-
racjach obci¹¿onych ryzykiem rynkowym na sk³adniki wynagrodzeñ jej pracowników, 

5) zarz¹d i kierownictwo wy¿szego szczebla aktywnie uczestnicz¹ w procesie kontrolowania ryzyka rynkowego, 

6) model wartoœci zagro¿onej jest œciœle zintegrowany z codziennym procesem zarz¹dzania ryzykiem w banku oraz u¿ywany
w po³¹czeniu z wewnêtrznymi limitami dzia³alnoœci obci¹¿onej ryzykiem rynkowym, 

7) konstrukcja limitów w zakresie ryzyka rynkowego uwzglêdnia wyniki testów skrajnych warunków, o których mowa w ust.
5 pkt 3, 

8) w ramach kontroli, w banku przeprowadza siê niezale¿n¹ weryfikacjê modelu wartoœci zagro¿onej, 

9) przynajmniej raz w roku, w ramach kontroli, w banku dokonuje siê przegl¹du ca³ego procesu zarz¹dzania ryzykiem,
w szczególnoœci w zakresie: 

a) dokumentacji procesu zarz¹dzania ryzykiem, 

b) organizacji jednostki kontroli ryzyka, 

c) integracji modelu wartoœci zagro¿onej z codziennym zarz¹dzaniem ryzykiem rynkowym, 

d) procesu wewnêtrznego zatwierdzania modelu wartoœci zagro¿onej, 

e) procesu zatwierdzania wszelkich znacz¹cych zmian w modelu wartoœci zagro¿onej, 

f) rodzajów ryzyka rynkowego ujmowanych przez model wartoœci zagro¿onej, 

g) integralnoœci systemu informacji zarz¹dczej, 

h) dok³adnoœci i kompletnoœci danych wykorzystywanych przez model wartoœci zagro¿onej, 

i) weryfikacji spójnoœci, terminowoœci i solidnoœci Ÿróde³ danych u¿ywanych do zasilania modelu wartoœci zagro¿o-
nej, w³¹cznie z niezale¿noœci¹ takich Ÿróde³ danych, 

j) poprawnoœci za³o¿eñ na temat zmiennoœci oraz korelacji, 

k) dok³adnoœci wyceny sald bilansowych i pozabilansowych, stanowi¹cych ekspozycjê na ryzyko walutowe oraz wy-
ników modelu wartoœci zagro¿onej, 

l) weryfikacji dok³adnoœci modelu wartoœci zagro¿onej poprzez dokonywanie przegl¹du wyników weryfikacji histo-
rycznej i rewaluacyjnej, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2. 

4. Obliczanie wartoœci zagro¿onej. 

1) Wartoœæ zagro¿on¹ oblicza siê, przyjmuj¹c: 

a) poziom istotnoœci równy 0,01, 

b) okres prognozy (za³o¿ony okres utrzymywania sta³ej wielkoœci i struktury ekspozycji na ryzyko rynkowe — okres
utrzymywania pozycji): 

— 10 dni roboczych — dla celów obliczania wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka rynkowego, 
— 1 dzieñ roboczy — dla celów weryfikacji modelu, 
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c) oszacowania parametrów modelu (w szczególnoœci: zmiennoœci, wspó³czynników korelacji) na podstawie wiary-
godnych danych historycznych za okres obejmuj¹cy co najmniej 250 poprzedzaj¹cych dni roboczych (okres pró-
by). 

2) Dopuszcza siê: 

a) przyjêcie krótszego okresu utrzymywania pozycji ni¿ okreœlony w pkt 1 lit. b tiret 1, pod warunkiem odpowiedniego
przeskalowania wyniku na wielkoœæ odpowiadaj¹c¹ okresowi 10 dni roboczych, 

b) przy zachowaniu wymogu okreœlonego w pkt 1 lit. c, stosowanie schematów wa¿enia obserwacji w okresie próby
pod warunkiem dostosowania okresu próby, tak aby wa¿ona œrednia numerów obserwacji w próbie obliczona przy
zastosowaniu schematu wa¿enia przyjêtego dla wa¿enia obserwacji by³a równa co najmniej 125, przy zachowaniu
malej¹cej numeracji (od najwy¿szego numeru do 1) chronologicznie uporz¹dkowanych obserwacji w próbie, 

c) uwzglêdnianie w modelu empirycznych lub skrajnie niekorzystnych zwi¹zków korelacyjnych pomiêdzy zmianami
poszczególnych parametrów cenowych b¹dŸ te¿ ich pomijanie. 

3) Bank dokonuj¹cy transakcji opcyjnych uwzglêdnia w obliczeniach wartoœci zagro¿onej: 

a) nieliniowoœæ zmian wartoœci opcji wzglêdem zmian bie¿¹cych parametrów cenowych, 

b) wp³yw innych (ni¿ zmiany bie¿¹cych parametrów cenowych) czynników wp³ywaj¹cych na wartoœæ opcji. 

4) Oszacowania parametrów modelu nale¿y aktualizowaæ przynajmniej raz w miesi¹cu. 

5. Weryfikacja modelu wartoœci zagro¿onej. 

1) Wartoœci zagro¿one obliczone dla kolejnych dni porównuje siê codziennie z rzeczywistymi dziennymi stratami na dzia³alno-
œci obci¹¿onej ryzykiem rynkowym uwzglêdniaj¹cymi zmiany parametrów cenowych (weryfikacja historyczna). 

2) Bank jest zobowi¹zany do porównywania przynajmniej raz na kwarta³ wartoœci zagro¿onych, obliczonych dla kolejnych dni
z hipotetycznymi stratami z tytu³u rzeczywistych zmian parametrów cenowych przy za³o¿eniu utrzymywania przez 24 godzi-
ny sta³ej wielkoœci i struktury ekspozycji banku na ryzyko rynkowe (weryfikacja rewaluacyjna). 

3) Bank jest zobowi¹zany do dokonania przynajmniej raz na kwarta³ serii symulacji wp³ywu skrajnie niekorzystnych warunków
na wynik na dzia³alnoœci obci¹¿onej ryzykiem rynkowym oraz na poziom wartoœci zagro¿onej (test skrajnych warunków),
uwzglêdniaj¹cych miêdzy innymi skrajne zak³ócenia: 

a) parametrów cenowych, 

b) poziomu p³ynnoœci rynków, 

c) si³y zwi¹zków korelacyjnych zmian parametrów cenowych, 

d) zmiennoœci parametrów cenowych, 

e) struktury i wielkoœci ekspozycji na ryzyko rynkowe i innych specyficznych uwarunkowañ banku w zakresie ryzyka
rynkowego. 

4) Bank jest zobowi¹zany do posiadania pe³nej dokumentacji przeprowadzonych obliczeñ wartoœci zagro¿onej, wyników we-
ryfikacji historycznych, weryfikacji rewaluacyjnych oraz testów skrajnych warunków. 

6. Stosowanie metody wartoœci zagro¿onej. 

1) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rynkowego obliczony w oparciu o model wartoœci zagro¿onej jest równy wiêkszej
z dwóch kwot obliczonych jako: 

a) wartoœæ zagro¿ona obliczona w dniu poprzednim, 

b) œrednia arytmetyczna wartoœci zagro¿onych obliczonych w 60 poprzednich dniach roboczych, pomno¿ona przez
wspó³czynnik koryguj¹cy k. 

2) Wspó³czynnik koryguj¹cy k ustala siê zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹ na podstawie weryfikacji historycznej, o której mowa w ust.
5 pkt 1, w zale¿noœci od liczby n okreœlonej jako liczba oznaczaj¹ca iloœæ dni spoœród ostatnich 250 dni roboczych, w któ-
rych rzeczywista strata na dzia³alnoœci obci¹¿onej ryzykiem rynkowym przekroczy³a wartoœæ zagro¿on¹ wyznaczon¹ na da-
ny dzieñ roboczy: 
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Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr 2/2000 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 8 listopada 2000 r.
(poz. 27)
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Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 17ust. 4 pkt 9 w zwi¹z-
ku z art. 48 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Naro-
dowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998r. Nr
160, poz. 1063 oraz z 2000r. Nr 53, poz. 648 i Nr 62, poz.
718) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998r.
Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999r. Nr 11, poz.
95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000r. Nr 93, poz. 1027) uchwala
siê, co nastêpuje: 

§ 1. Uchwa³a okreœla: 

1) warunki emisji bonów pieniê¿nych Narodowego Ban-
ku Polskiego, zwanych dalej „bonami”, 

2) funkcjonowanie Rejestru Bonów Pieniê¿nych Naro-
dowego Banku Polskiego, zwanego dalej „RBP”, 

3) warunki otwierania oraz zasady prowadzenia przez
Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, rachun-
ków i kont depozytowych bonów, 

4) zasady sprzeda¿y i obrotu bonami, 

5) zasady u¿ytkowania przez uczestników RBP modu³u
„ELBON” oraz jego wykorzystywania do sporz¹dza-
nia i przekazywania zleceñ i komunikatów za poœred-
nictwem poczty elektronicznej, 

6) zasady ochrony kryptograficznej przesy³ek zawieraj¹-
cych zlecenia i komunikaty, o których mowa w pkt. 5. 

§ 2.1. NBP emituje bony o wartoœci nominalnej 10.000 (dzie-
siêæ tysiêcy) z³otych i okresach wykupu wynosz¹cych 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 14, 28, 91, 182, 273 i 364 dni, liczonych od obo-
wi¹zuj¹cego terminu zap³aty za bony. 

2. Bony s¹ papierami wartoœciowymi na okaziciela. 

§ 3. 1. Wykup bonów nastêpuje wed³ug ich wartoœci nomi-
nalnej, po up³ywie okresu, na który zosta³y wyemitowane,
z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. NBP mo¿e, w uzasadnionych przypadkach, dokonaæ
wczeœniejszego wykupu ca³oœci lub czêœci bonów danej
emisji. Warunki takiego wykupu okreœla umowa pomiêdzy
NBP a zainteresowanym bankiem. 

§ 4. RBP prowadzony jest przez Departament Polityki Pie-
niê¿no-Kredytowej NBP, zwany dalej „DPPK”. 

§ 5. Do zadañ DPPK zwi¹zanych z prowadzeniem RBP nale-
¿y: 

1) sprawdzanie zgodnoœci wielkoœci emisji bonów
z liczb¹ i wartoœci¹ nominaln¹ bonów bêd¹cych
w obiegu, 

2) prowadzenie rachunków i kont depozytowych bo-
nów, na których rejestruje siê prawa z bonów pod-
miotów uprawnionych do posiadania tych rachunków
i kont oraz prawa z bonów klientów tych podmiotów, 

3) rejestrowanie stanu i zmian stanu posiadania bonów
na rachunkach i kontach depozytowych bonów, 

4) realizowanie zleceñ dotycz¹cych dokonywania i zno-
szenia blokady bonów zarejestrowanych na rachun-
kach i kontach depozytowych bonów. 

§ 6. 1. Rachunki i konta depozytowe bonów NBP otwiera
i prowadzi w RBP dla: 

1) banków krajowych i oddzia³ów banków zagranicz-
nych, dzia³aj¹cych w Polsce, posiadaj¹cych rachunki
bie¿¹ce w Departamencie Systemu P³atniczego NBP, 

2) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

2. Poza rachunkami i kontami depozytowymi wymienio-
nymi w ust. 1, w RBP prowadzony jest tak¿e — dla NBP jako
emitenta bonów — rachunek emisyjny, odzwierciedlaj¹cy
wielkoœæ emisji bonów. 

§ 7. 1. Rejestracja bonów w RBP jest prowadzona w ujêciu
iloœciowym i wartoœciowym, wed³ug dat zapadalnoœci bo-
nów, w podziale na rodzaje bonów, uwzglêdniaj¹cym okre-
sy ich wykupu. 

2. Rejestracja bonów w RBP prowadzona jest zgodnie
z zasadami: 

1) podwójnego zapisu, 

2) zupe³noœci, 

3) rzetelnoœci, 

4) przejrzystoœci. 

3. Zasada podwójnego zapisu oznacza, ¿e ka¿da ope-
racja dotycz¹ca praw z bonów jest zarejestrowana w RBP
przynajmniej na dwóch rachunkach lub kontach depozyto-
wych bonów, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jed-
nej stronie rachunku lub konta depozytowego bonów towa-
rzyszy równy co do wielkoœci zapis po przeciwnej stronie
innego rachunku lub konta depozytowego bonów. Zasada
powy¿sza nie ma zastosowania do operacji, których wyni-
kiem jest dokonanie lub zniesienie blokady bonów. 

4. Zasada zupe³noœci oznacza, ¿e rejestracji podlegaj¹
wszystkie operacje dotycz¹ce bonów, powoduj¹ce koniecz-
noœæ zmiany stanu bonów na rachunkach lub kontach de-
pozytowych bonów uczestników RBP. 

5. Zasada rzetelnoœci oznacza, ¿e rejestracja praw z bo-
nów nastêpuje w sposób pe³ny i zgodny ze stanem faktycz-
nym. 

6. Zasada przejrzystoœci oznacza, ¿e RBP w sposób
jednoznaczny i nie pozostawiaj¹cy w¹tpliwoœci obrazuje
stan posiadania bonów przez uczestników RBP i ich klien-
tów. 

§ 8. Wprowadza siê „Regulamin sprzeda¿y, obrotu oraz
otwierania i prowadzenia rachunków i kont depozytowych
bonów pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego”, stano-
wi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§ 9. 1. Traci moc zarz¹dzenie nr A/1/96 Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego z dnia 15 kwietnia 1996r. w sprawie
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UCHWA£A NR 35/2000

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 24 listopada 2000 r.

w sprawie emitowania bonów pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami
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wprowadzenia „Regulaminu sprzeda¿y, obrotu oraz otwie-
rania i prowadzenia kont depozytowych bonów pieniê¿nych
Narodowego Banku Polskiego w postaci zdematerializowa-
nej” (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 11 i Nr 22, poz. 58). 

2. Bony wyemitowane do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y zachowuj¹ wa¿noœæ i podlegaj¹ wykupowi na zasa-

dach i w trybie okreœlonym w zarz¹dzeniu, o którym mowa
w ust. 1. 

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:

w z. J. Stopyra
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Za³¹cznik do uchwa³y nr 35/2000 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 24 listopada 2000 r.
(poz. 28)

REGULAMIN

SPRZEDA¯Y, OBROTU ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA

RACHUNKÓW I KONT DEPOZYTOWYCH BONÓW PIENIÊ¯NYCH

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ROZDZIA£ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin sprzeda¿y, obrotu oraz otwierania i prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów pieniê¿nych Narodo-
wego Banku Polskiego, zwany dalej „regulaminem”, okreœla w szczególnoœci zasady i tryb postêpowania przy: 

1) nabywaniu bonów pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego, zwanych dalej „bonami”, na rynku pierwotnym, 

2) dokonywaniu obrotu bonami na rynku wtórnym, 

3) otwieraniu i prowadzeniu przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów, 

4) wykupie bonów, 

5) przeprowadzaniu transakcji na bonach z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych, dokonywanej przy
u¿yciu modu³u ELBON, 

6) stosowaniu kryptograficznej ochrony danych i informacji, dotycz¹cych obrotu bonami. 

§ 2. Przez u¿yte w regulaminie okreœlenia nale¿y rozumieæ: 

1) NBP — Narodowy Bank Polski, 

2) DPPK — Departament Polityki Pieniê¿no-Kredytowej NBP, 

3) RBP — Rejestr Bonów Pieniê¿nych NBP, 

4) DSP — Departament Systemu P³atniczego NBP, 

5) GOWD — G³ówny Oddzia³ Walutowo-Dewizowy w Warszawie, 

6) BFG — Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

7) uczestnik RBP — podmiot, dla którego prowadzi siê rachunek i konto depozytowe bonów w RBP, 

8) rachunek bonów — rachunek, na którym rejestrowane s¹ bony bêd¹ce w³asnoœci¹ uczestnika RBP (portfel w³asny), 

9) konto depozytowe bonów — konto, na którym rejestrowane s¹ bony bêd¹ce w³asnoœci¹ klientów uczestnika RBP (port-
fel klientów), 

10) rachunek bie¿¹cy — rachunek bie¿¹cy banku w DSP i rachunek bie¿¹cy BFG w GOWD, 

11) bank-dealer — bank krajowy lub oddzia³ banku zagranicznego dzia³aj¹cy w Polsce, posiadaj¹cy rachunek bie¿¹cy
w DSP i bêd¹cy — na podstawie umowy z NBP — dealerem rynku pieniê¿nego, 

12) data zapadalnoœci bonów — nastêpny dzieñ po dniu koñcz¹cym okres, na który wyemitowano bony danego rodzaju
(bony o danym okresie wykupu), 

13) zarejestrowanie — dokonanie zapisów na rachunkach i kontach depozytowych bonów, wynikaj¹cych w szczególnoœci
z zakupu bonów na rynku pierwotnym, ze zrealizowanej operacji na bonach na rynku wtórnym oraz z wykupu bonów
przez NBP, 

14) zlecenie — zlecenie zarejestrowania operacji na rynku wtórnym bonów, polegaj¹cej na zakupie, sprzeda¿y, prze-
mieszczeniu, przew³aszczeniu, zablokowaniu lub odblokowaniu bonów, 

15) oferta — sporz¹dzona w okreœlony przez NBP sposób deklaracja zakupu bonów na rynku pierwotnym, 

16) uczestnik przetargu — podmiot uprawniony do sk³adania ofert na rynku pierwotnym, 

17) data realizacji — dzieñ, w którym ma byæ dokonane zarejestrowanie, 

18) dzieñ operacyjny — dzieñ, z wy³¹czeniem dnia ustawowo wolnego od pracy oraz soboty, w którym realizowane s¹
operacje dotycz¹ce bonów, 

19) umowa — umowa zawarta pomiêdzy uczestnikiem RBP a NBP o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów
w RBP, 
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20) modu³ ELBON — przygotowane przez NBP i przekazane uczestnikowi RBP do u¿ytkowania oprogramowanie, prze-
znaczone do sk³adania w DPPK przez uczestnika RBP zleceñ i komunikatów za poœrednictwem poczty elektronicznej
oraz odbierania i odczytywania komunikatów przesy³anych z DPPK do uczestnika RBP, 

21) komunikat — œciœle zdefiniowany zbiór informacji, utworzony w module ELBON w uporz¹dkowanej postaci, umo¿li-
wiaj¹cej ich przekazywanie w przesy³ce za poœrednictwem poczty elektronicznej miêdzy uczestnikiem RBP a DPPK
oraz ich automatyczn¹ interpretacjê, 

22) system elektronicznej wymiany danych — system przesy³ania za poœrednictwem poczty elektronicznej zleceñ i komu-
nikatów sporz¹dzonych przy u¿yciu modu³u ELBON przez uczestników RBP do DPPK oraz przesy³ania komunikatów
z DPPK do uczestników RBP, w zakresie prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów, 

23) pakiet ochrony kryptograficznej NBP-HEART — pakiet przekazywany przez NBP uczestnikowi RBP do stosowania
przy przesy³aniu do DPPK za poœrednictwem poczty elektronicznej zleceñ i komunikatów sporz¹dzonych przy u¿yciu
modu³u ELBON, umo¿liwiaj¹cy kryptograficzn¹ ochronê informacji, 

24) klucze szyfrowe — sekwencja symboli, które steruj¹ operacjami szyfrowania i deszyfrowania, 

25) CGCD NBP — Centrum Generowania, Certyfikacji i Dystrybucji Kluczy Szyfrowych NBP — zespó³ w Departamencie
Ochrony NBP, zajmuj¹cy siê organizacj¹ ochrony kryptograficznej systemów informatycznych NBP. 

§ 3. 1. Bony mog¹ byæ nabywane: 

1) na rynku pierwotnym przez: 

a) banki-dealerów, 

b) BFG, 

2) na rynku wtórnym — przez podmioty wymienione w pkt 1 oraz pozosta³e banki krajowe i oddzia³y banków zagranicz-
nych, dzia³aj¹ce w Polsce. 

2. Bony mog¹ byæ przedmiotem obrotu pomiêdzy podmiotami okreœlonymi w ust. 1, przy zachowaniu warunków wynika-
j¹cych z przepisów reguluj¹cych publiczny obrót papierami wartoœciowymi. 

§ 4. Warunkiem nabywania przez podmioty, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1, bonów na rynku pierwotnym jest posiadanie
przez te podmioty rachunku bonów. 

ROZDZIA£ 2

Otwieranie i prowadzenie rachunków i kont depozytowych bonów

§ 5. 1. Warunkiem otwarcia i prowadzenia przez NBP rachunku i konta depozytowego bonów dla podmiotów wymienionych
w § 3 ust. 1 jest: 

1) zawarcie z NBP przez zainteresowany podmiot umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów w RBP.
Wzór umowy stanowi za³¹cznik nr 1 do regulaminu, 

2) z³o¿enie dokumentów stwierdzaj¹cych utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa i wskazuj¹cych oso-
by uprawnione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie jego praw i obowi¹zków maj¹tkowych. Dokumenty te mog¹ byæ
sk³adane w orygina³ach, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie nie poœwiadczone notarialnie s¹ spraw-
dzane przez NBP co do ich zgodnoœci z orygina³ami. 

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny byæ do³¹czone: 

1) karta wzorów podpisów osób upowa¿nionych do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie obrotu bonami, której wzór stanowi
za³¹cznik nr 2 do regulaminu, 

2) upowa¿nienie dla NBP do obci¹¿ania rachunku bie¿¹cego uczestnika RBP kosztami zakupu bonów na rynku pierwot-
nym, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 3 do regulaminu; wymóg ten dotyczy tylko uczestników przetargu, 

3) upowa¿nienie dla NBP do obci¹¿ania rachunku bie¿¹cego uczestnika RBP kosztami zakupu bonów na rynku wtórnym,
zgodnie z przes³anymi przez uczestnika RBP zleceniami nabycia bonów, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do regu-
laminu, 

4) lista osób (wraz z numerami ich telefonów) upowa¿nionych do kontaktów z NBP w sprawach zwi¹zanych z operacjami
na bonach. Lista ta powinna byæ opatrzona stemplem firmowym i podpisana przez osoby wymienione w karcie wzorów
podpisów, o której mowa w pkt 1. 

3. Dokumenty, karta wzorów podpisów, upowa¿nienia i lista, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, powinny
byæ przez uczestników RBP na bie¿¹co aktualizowane w formie pisemnej. 

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy podmiotów, które wczeœniej zawar³y z NBP umowê o prowadzenie
rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, zgodnie z przepisami
uchwa³y Nr 28/1999 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych” (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 28). 
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§ 6. Informacje o stanie rachunków i kont depozytowych bonów oraz o zmianach na tych rachunkach i kontach s¹ objête ta-
jemnic¹ bankow¹ i mog¹ byæ udostêpniane wy³¹cznie ich posiadaczom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrêb-
nych przepisów. 

§ 7. 1. Uczestnik RBP uiszcza na rzecz NBP op³aty za nastêpuj¹ce czynnoœci: 

1) otwarcie i prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów, 

2) udzielenie audytorowi badaj¹cemu sprawozdanie finansowe uczestnika RBP informacji zwi¹zanych ze stanem bonów
na rachunku uczestnika. 

2. Pobranie op³at, o których mowa w ust 1, nastêpuje w drodze obci¹¿enia przez NBP rachunku bie¿¹cego uczestnika
RBP. 

3. Uczestnicy RBP uiszczaj¹ prowizje i op³aty bankowe zgodnie z otrzymanymi wraz z umow¹ taryfami prowizji i op³at ban-
kowych stosowanych przez NBP, stanowi¹cymi za³¹czniki do uchwa³ Zarz¹du NBP. W przypadku zmiany taryf, o których mo-
wa wy¿ej, uczestnicy RBP zostan¹ o tym poinformowani w odrêbnym trybie. 

§ 8. DPPK informuje uczestników RBP, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, o dodatkowym dniu operacyjnym przypada-
j¹cym w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotê oraz dodatkowym dniu nie bêd¹cym dniem operacyjnym, przypadaj¹-
cym w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku. 

ROZDZIA£ 3

Zasady sk³adania ofert i zleceñ

§ 9. 1. Oferty i zlecenia uczestnicy RBP sk³adaj¹ w DPPK za poœrednictwem poczty elektronicznej. Oferty i zlecenia s¹: 

1) sporz¹dzane i sk³adane przy u¿yciu modu³u ELBON, 

2) uwierzytelniane przy wykorzystaniu pakietu ochrony kryptograficznej. 

2. W przypadku braku mo¿liwoœci z³o¿enia ofert i zleceñ za poœrednictwem poczty elektronicznej uczestnik RBP mo¿e je
nades³aæ do DPPK telefaksem. Wzór oferty oraz wzór zlecenia stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki nr 8 i 9 do regulaminu. 

3. Oferty i zlecenia nades³ane poczt¹ elektroniczn¹ oraz telefaksem traktuje siê jako orygina³y. 

4. Oferty i zlecenia z³o¿one w sposób inny ni¿ okreœlony w ust. 1 i 2 uznane bêd¹ za nieprawid³owe i zostan¹ odrzucone
przez DPPK. 

§ 10. 1. Niezw³ocznie po otrzymaniu, zarejestrowaniu lub odrzuceniu oferty lub zlecenia DPPK przesy³a do uczestnika RBP
poczt¹ elektroniczn¹ komunikat informuj¹cy odpowiednio o otrzymaniu, zarejestrowaniu lub odrzuceniu danej oferty lub zlece-
nia. 

2. Ka¿dy dokument nades³any do DPPK w ci¹gu dnia operacyjnego oznaczany jest kolejnym numerem. Je¿eli oferty i zle-
cenia nadsy³ane s¹ za poœrednictwem poczty elektronicznej, to numer dokumentu nadawany jest automatycznie. Je¿eli doku-
menty nadsy³ane s¹ telefaksem, to numer dokumentu nadawany jest przez uczestnika RBP (z zachowaniem ci¹g³oœci nume-
racji). 

3. Zasady przekazywania i eksploatowania modu³u ELBON oraz wymagania techniczne umo¿liwiaj¹ce jego prawid³owe
wykorzystywanie zawieraj¹ odpowiednio za³¹czniki nr 5 i 6 do regulaminu. Zasady generowania i przekazywania kluczy szyfro-
wych oraz warunki bezpieczeñstwa eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej NBP-HEART zawiera za³¹cznik nr 7 do regu-
laminu. 

ROZDZIA£ 4

Rynek pierwotny

§ 11. 1. Sprzeda¿ bonów nastêpuje na przetargach organizowanych przez NBP w DPPK, z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. Zarz¹d NBP mo¿e, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wzglêdami prowadzonej przez NBP polityki pieniê¿-
nej, dopuœciæ sprzeda¿ bonów bankom-dealerom w trybie pozaprzetargowym. Warunki takiej sprzeda¿y okreœla odrêbna
umowa pomiêdzy NBP a nabywc¹ bonów. 

§ 12. 1. Sprzeda¿ bonów nastêpuje z dyskontem, co oznacza, ¿e nabywca bonu p³aci za niego cenê wynikaj¹c¹ z przyjêtej
oferty zakupu bonu, natomiast po up³ywie okresu, na który bon zosta³ wyemitowany (okres wykupu), uzyskuje jego wartoœæ
nominaln¹. 

2. Umowa sprzeda¿y bonów zostaje zawarta z chwil¹ przyjêcia oferty przez NBP. 

3. Sprzeda¿ bonów na przetargach nastêpuje wy³¹cznie do portfela w³asnego uczestnika przetargu. 

§ 13. 1. O terminach i warunkach przetargów NBP informuje uczestników przetargu za pomoc¹ bankowych systemów informa-
cyjnych. 

2. Podana w informacji o przetargu wartoœæ nominalna zaoferowanych do sprzeda¿y bonów ma charakter orientacyjny
i w toku przetargu mo¿e ulec zmianie, przy czym NBP mo¿e nie przyj¹æ ca³oœci lub czêœci zg³oszonych ofert, bez podawania
przyczyn. 
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§ 14. 1. Uczestnik przetargu sk³ada oferty po uprzednim wys³aniu za poœrednictwem poczty elektronicznej zlecenia rejestracji
udzia³u w przetargu, stanowi¹cego komunikat informuj¹cy o udziale uczestnika w danym przetargu. DPPK powinien otrzymaæ
wszystkie z³o¿one przez danego uczestnika przetargu oferty do godziny okreœlonej w informacji, o której mowa w § 13 ust. 1. 

2. Liczba sk³adanych ofert nie podlega ograniczeniu. 

3. £¹czna wartoœæ nominalna ofert z dan¹ cen¹ przetargow¹ nie mo¿e byæ — dla ka¿dego rodzaju bonów — mniejsza ni¿
1.000.000 (jeden milion) z³otych. 

§ 15. 1. Kryterium wyboru przez NBP ofert stanowi wysokoœæ zadeklarowanej przez oferenta ceny zakupu bonów. 

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 b¹dŸ w czê-
œci (redukcja ofert); w tym ostatnim przypadku przyjête zostaj¹ oferty o wartoœci nominalnej ustalonej w stopniu proporcjonal-
nym do ³¹cznej wartoœci zg³oszonych po tej cenie ofert zakupu bonów. 

§ 16. O wynikach przetargu NBP informuje uczestników przetargu — za pomoc¹ bankowych systemów informacyjnych —
w dniu przetargu. Po rozstrzygniêciu przetargu uczestnicy przetargu otrzymuj¹ komunikat o przyjêciu lub odrzuceniu ich ofert.
W razie braku mo¿liwoœci przes³ania komunikatu za pomoc¹ poczty elektronicznej, NBP przesy³a ka¿demu uczestnikowi prze-
targu pisemne zawiadomienie o przyjêciu lub odrzuceniu z³o¿onych przez niego ofert. 

§ 17. Zap³ata przez uczestnika przetargu za zakupione bony nastêpuje w dniu przetargu, do godziny17.00, w drodze obci¹¿e-
nia przez NBP rachunku bie¿¹cego uczestnika przetargu kwot¹ równ¹ cenie zakupu bonów. 

§ 18. W razie braku na rachunku bie¿¹cym uczestnika przetargu, w obowi¹zuj¹cym terminie, wystarczaj¹cych œrodków na za-
p³atê za wszystkie zakupione na przetargu bony, zakup nie dochodzi do skutku, zaœ wobec uczestnika przetargu: 

1) je¿eli jest to bank-dealer — maj¹ zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy o pe³nienie przez dany bank funk-
cji dealera rynku pieniê¿nego, 

2) je¿eli jest to BFG — NBP zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udzia³u w przetargach na okres do jednego roku. 

§ 19. Wraz z dokonaniem zap³aty za bony nastêpuje ich zarejestrowanie na rachunku bonów nabywcy. 

ROZDZIA£ 5

Rynek wtórny

§ 20. 1. Zlecenia, z wyj¹tkiem zleceñ wymienionych w ust. 2, powinny byæ nadsy³ane w dniu ich realizacji, w godzinach
8.00 — 17.00. 

2. Zlecenia dotycz¹ce operacji, których jedn¹ ze stron jest BFG, powinny byæ nadsy³ane w dniu realizacji, w godzinach
8.00 — 14.00. 

§ 21. Nie podlegaj¹ zarejestrowaniu zlecenia, których data realizacji przypada na dzieñ poprzedzaj¹cy datê zapadalnoœci bo-
nów bêd¹cych przedmiotem tych zleceñ b¹dŸ pokrywa siê lub wykracza poza datê zapadalnoœci bonów. 

§ 22. 1. Transakcje kupna/ sprzeda¿y bonów dokonywane pomiêdzy uczestnikami RBP rozliczane s¹ na podstawie upowa¿-
nienia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3. 

2. Je¿eli zlecenia kupna oraz sprzeda¿y bonów nades³ane do DPPK s¹ ze sob¹ zgodne (pod wzglêdem daty zapadalno-
œci, rodzaju bonów, ich wartoœci nominalnej oraz kosztu kupna i odpowiadaj¹cej mu ceny sprzeda¿y), nastêpuje ich po³¹cze-
nie oraz zablokowanie bonów na rachunku lub koncie depozytowym bonów sprzedaj¹cego, pod warunkiem ¿e znajduje siê
tam wystarczaj¹ca iloœæ bonów bêd¹cych przedmiotem transakcji. Obci¹¿enie rachunku bie¿¹cego nabywcy dokonywane jest
bezpoœrednio po zablokowaniu objêtych transakcj¹ bonów, na podstawie dyspozycji p³atniczej przekazanej przez DPPK do
DSP lub GOWD. 

3. Je¿eli na rachunku bie¿¹cym nabywcy znajduj¹ siê œrodki w wysokoœci pokrywaj¹cej koszt zakupu bonów, transakcja,
o której mowa w ust. 1 i 2, zostaje zrealizowana, w wyniku czego nastêpuje przeniesienie bonów z rachunku lub konta depo-
zytowego bonów sprzedawcy na rachunek lub konto depozytowe bonów nabywcy. Je¿eli na rachunku lub koncie depozyto-
wym bonów sprzedaj¹cego brak jest wystarczaj¹cej iloœci odpowiednich bonów lub je¿eli na rachunku bie¿¹cym nabywcy nie
ma — do koñca dnia operacyjnego — wystarczaj¹cej iloœci œrodków, to transakcja — po zamkniêciu dnia operacyjnego — zo-
staje automatycznie anulowana. 

4. Uczestnik RBP ma mo¿liwoœæ odwo³ania zlecenia odpowiednio kupna lub sprzeda¿y, jednak¿e tylko do momentu po³¹-
czenia tych zleceñ, o którym mowa w ust. 2. W celu dokonania takiego odwo³ania uczestnik RBP wysy³a do DPPK za poœred-
nictwem poczty elektronicznej dyspozycjê anulowania zlecenia kupna lub sprzeda¿y. Wzór dyspozycji nadsy³anej do DPPK te-
lefaksem stanowi za³¹cznik nr 10 do regulaminu. 

§ 23. W przypadku transakcji kupna/sprzeda¿y bonów dokonywanej pomiêdzy portfelem w³asnym uczestnika RBP a portfelem
jego klientów uczestnik ten przesy³a do DPPK zlecenie zarejestrowania przemieszczenia bonów, na podstawie którego w dniu
realizacji nastêpuje w RBP przeniesienie bonów pomiêdzy portfelami tego uczestnika. 

§ 24. Przeniesienia bonów pomiêdzy rachunkami i kontami depozytowymi bonów poszczególnych uczestników RBP nie zwi¹-
zane z dokonaniem transakcji kupna/sprzeda¿y rejestrowane s¹ na podstawie zgodnych zleceñ przew³aszczenia bonów, na-
des³anych do DPPK przez uczestników RBP uczestnicz¹cych w tej operacji. 
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§ 25. 1. Uczestnik RBP mo¿e dokonaæ blokady wszystkich b¹dŸ okreœlonej liczby bonów zarejestrowanych na jego rachunku
lub koncie depozytowym bonów, przesy³aj¹c w tym celu do DPPK zlecenie zablokowania. 

2. Blokady mo¿na dokonywaæ na dowolne okresy nie wykraczaj¹ce poza datê zapadalnoœci bonów. 

3. Zniesienie blokady bonów nastêpuje na podstawie przes³anego do DPPK przez uczestnika RBP zlecenia odblokowa-
nia. 

ROZDZIA£ 6

Wykup bonów

§ 26. 1. W ostatnim dniu roboczym poprzedzaj¹cym datê zapadalnoœci bonów bony znajduj¹ce siê na rachunkach i kontach
depozytowych bonów uczestników RBP zostaj¹ zablokowane. W tym dniu DPPK okreœla, zgodnie z aktualnym stanem tych ra-
chunków i kont, wielkoœæ œrodków pieniê¿nych nale¿nych z tytu³u wykupu bonów. 

2. W dniu wykupu nastêpuje uznanie rachunków bie¿¹cych uczestników RBP posiadaj¹cych na swoich rachunkach i kon-
tach depozytowych bonów bony przypadaj¹ce do wykupu, kwot¹ odpowiadaj¹c¹ wartoœci nominalnej tych bonów, stanowi¹-
c¹ wysokoœæ zobowi¹zania NBP. 

3. Wraz z wykupem bonów nastêpuje ich umorzenie. 

§ 27. Bony zablokowane, których blokada nie zosta³a do dnia poprzedzaj¹cego datê ich zapadalnoœci zniesiona, podlegaj¹
w tym dniu automatycznemu odblokowaniu, a œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce z ich wykupu zostaj¹ — w dniu wykupu — prze-
kazane na rachunki bie¿¹ce tych uczestników RBP, których bony na rachunkach i kontach depozytowych bonów by³y zablo-
kowane. 

ROZDZIA£ 7

Przepisy koñcowe

§ 28. 1. Uczestnicy RBP prowadz¹cy indywidualne rachunki bonów dla swoich klientów zobowi¹zani s¹ do prowadzenia tych
rachunków w sposób zapewniaj¹cy zgodnoœæ dokonywanych na nich zapisów ze stanem bonów w portfelach ich klientów
uwidocznionym na kontach depozytowych bonów tych uczestników w RBP. 

2. Prowadzenie przez uczestników RBP rachunków dla swoich klientów powinno nastêpowaæ na zasadach i w trybie regu-
laminu, wydanego przez podmiot prowadz¹cy takie rachunki, b¹dŸ na podstawie umowy pomiêdzy bankiem a klientem. 

§ 29. NBP nadzoruje prowadzenie rachunków bonów przez uczestników RBP w zakresie zgodnoœci wykonywanych przez nich
czynnoœci z niniejszym regulaminem. 

§ 30. 1. Za czynnoœci podejmowane przez uczestnika RBP w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialnoœæ ponosi ten
uczestnik. Dotyczy to w szczególnoœci obowi¹zków zwi¹zanych z rozliczaniem transakcji na rynku wtórnym oraz przekazywa-
niem klientom œrodków pieniê¿nych z tytu³u wykupu bonów. 

2. NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci wobec klientów uczestników RBP za czynnoœci dokonywane przez tych uczestni-
ków w imieniu ich klientów.
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W Z Ó R

Za³¹cznik nr 1 do regulaminu

UMOWA O PROWADZENIE

RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW PIENIÊ¯NYCH NBP

W REJESTRZE BONÓW PIENIÊ¯NYCH NBP

zawarta w dniu.................................... w Warszawie pomiêdzy Narodowym Bankiem Polskim, zwanym
dalej „NBP”, reprezentowanym przez: 

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

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

2).................................................................................................................................................................... 

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

a

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

(nazwa podmiotu ubiegaj¹cego siê o otwarcie rachunku i konta depozytowego bonów pieniê¿nych NBP)

zwanym dalej „Uczestnikiem RBP”, reprezentowanym przez: 

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

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

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

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe)

zwanymi dalej „Stronami”. 
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Strony ustalaj¹, co nastêpuje: 

§ 1. NBP zobowi¹zuje siê do otwarcia i prowadzenia w Rejestrze Bonów Pieniê¿nych NBP, zwanym da-
lej „RBP”, rachunku i konta depozytowego bonów Uczestnika RBP na warunkach okreœlonych w „Re-
gulaminie sprzeda¿y, obrotu oraz otwierania i prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów pie-
niê¿nych Narodowego Banku Polskiego”, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y nr 35/2000 Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 listopada 2000r., zwanym w dalszej czêœci umowy „regulami-
nem”. 

§ 2. 1. Uczestnik RBP stwierdza, ¿e zapozna³ siê z treœci¹ regulaminu oraz zobowi¹zuje siê do przestrze-
gania zawartych w nim przepisów. 

2. NBP zobowi¹zuje siê dostarczyæ regulamin Uczestnikowi RBP nie póŸniej ni¿ w dniu podpisania
umowy. 

3. NBP zobowi¹zuje siê do powiadamiania Uczestnika RBP listem poleconym o ka¿dorazowej zmia-
nie regulaminu co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem. Je¿eli od dnia otrzymania listu do daty wej-
œcia w ¿ycie zmian w regulaminie Uczestnik RBP z³o¿y NBP pisemne oœwiadczenie o nieprzyjêciu
zmienionego regulaminu, nastêpuje rozwi¹zanie umowy — z dniem wejœcia w ¿ycie wprowadzonych
przez NBP zmian. Niez³o¿enie przez Uczestnika RBP takiego oœwiadczenia w terminie okreœlonym wy-
¿ej traktowane bêdzie jako wyra¿enie przez niego zgody na zmianê warunków regulaminu. 

§ 3. Z dniem podpisania umowy Uczestnik RBP otrzymuje numer swojego rachunku bonów w RBP. 

§ 4. Po zakoñczeniu ka¿dego dnia operacyjnego, w którym nast¹pi³a zmiana stanu rachunku i konta de-
pozytowego bonów, NBP przesy³a Uczestnikowi RBP wyci¹g zawieraj¹cy: 

1) nazwê uczestnika RBP, 

2) numer rachunku w RBP, 

3) datê wyci¹gu, 

4) stan rachunku i konta na pocz¹tek dnia, 

5) zestawienie operacji zrealizowanych w danym dniu, 

6) stan rachunku i konta na koniec dnia. 

§ 5. 1. Wyci¹g, o którym mowa w § 4, przekazywany jest Uczestnikowi RBP za pomoc¹ poczty elektro-
nicznej niezw³ocznie po zakoñczeniu dnia operacyjnego, którego dotyczy. 

2. W razie braku mo¿liwoœci przekazania przez NBP wyci¹gu za poœrednictwem poczty elektronicz-
nej w terminie okreœlonym w ust. 1, w nastêpnym dniu operacyjnym NBP przesy³a Uczestnikowi RBP
wyci¹g: 

1) poczt¹ — listem zwyk³ym lub

2) na pisemny wniosek Uczestnika RBP — telefaksem, za op³at¹; op³ata pobierana jest zgodnie z ta-
ryf¹ prowizji i op³at bankowych stosowanych przez NBP. 

§ 6. 1. Uczestnik RBP sprawdza na bie¿¹co w ci¹gu dnia operacyjnego stopieñ realizacji przez NBP wy-
s³anych przez siebie ofert i zleceñ, kontroluj¹c przesy³ane do niego przez NBP komunikaty, oraz nie-
zw³ocznie zg³asza do NBP w dniu operacyjnym wszelkie zaistnia³e niezgodnoœci dotycz¹ce operacji na
rachunku i koncie depozytowym bonów, a tak¿e przekazuje NBP informacje o braku komunikatów,
o których mowa wy¿ej. NBP zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego zbadania reklamacji i podjêcia odpo-
wiednich dzia³añ wyjaœniaj¹cych. 

2. Uczestnik RBP zobowi¹zany jest zg³osiæ do NBP niezgodnoœci dotycz¹ce stanu bonów na rachun-
ku i koncie depozytowym bonów niezw³ocznie po ich stwierdzeniu, nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni od
daty otrzymania wyci¹gu. NBP obowi¹zany jest zbadaæ zaistnia³¹ niezgodnoœæ i, w razie stwierdzenia
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b³êdu, dokonaæ jego sprostowania niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od otrzymania
zg³oszenia o wyst¹pieniu niezgodnoœci. 

3. Za skutki niezg³oszenia przez uczestnika RBP niezgodnoœci, o których mowa w ust. 1 i 2, lub nie-
przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci. 

§ 7. 1. Uczestnik RBP zobowi¹zany jest przekazywaæ do NBP wszelkie dane i informacje oraz udzielaæ
mu stosownych wyjaœnieñ dotycz¹cych stanu i obrotów bonami w ramach portfela w³asnego i portfela
klientów. 

2. NBP zastrzega sobie prawo okresowego sprawdzania, w drodze inspekcji w siedzibie Uczestnika
RBP: 

1) zgodnoœci stanów bonów wynikaj¹cych z ewidencji w³asnej Uczestnika RBP (bony w portfelu
w³asnym oraz w portfelu klientów) ze stanami zarejestrowanymi w RBP, 

2) zgodnoœci przekazywanych NBP informacji, o których mowa w ust. 1, z danymi wynikaj¹cymi
z ewidencji w³asnej Uczestnika RBP. 

Prawo to przys³uguje NBP w ka¿dym czasie. 

3. W razie stwierdzenia przez NBP niezgodnoœci pomiêdzy stanem bonów zarejestrowanym w RBP
i wynikaj¹cym z ewidencji w³asnej Uczestnika RBP, Uczestnik RBP zobowi¹zany jest do niezw³oczne-
go jej wyjaœnienia i dokonania odpowiedniej korekty w swojej ewidencji. 

§ 8. 1. Do sporz¹dzania i sk³adania ofert, zleceñ i komunikatów dotycz¹cych bonów pieniê¿nych NBP,
przekazywanych do Departamentu Polityki Pieniê¿no-Kredytowej NBP, zwanego dalej „DPPK”, za po-
œrednictwem poczty elektronicznej, oraz do odbioru i odczytywania komunikatów otrzymywanych t¹
poczt¹ z DPPK Uczestnik RBP u¿ywa modu³u ELBON. NBP przekazuje ten modu³ uczestnikowi RBP
nie póŸniej ni¿ do dnia wejœcia w ¿ycie umowy. 

2. Warunkiem rozpoczêcia wykorzystywania modu³u ELBON jest spe³nienie przez Uczestnika RBP
wymagañ technicznych okreœlonych w regulaminie. 

3. Uczestnik RBP zobowi¹zuje siê do wykorzystywania posiadanego modu³u ELBON wy³¹cznie do
celów okreœlonych w ust. 1, a tak¿e do jego u¿ytkowania zgodnie z regulaminem i „Dokumentacj¹ eks-
ploatacyjn¹ modu³u ELBON” dostarczon¹ przez NBP Uczestnikowi wraz z umow¹. 

4. Uczestnik RBP ponosi odpowiedzialnoœæ za wszelkie dzia³ania administracyjne zwi¹zane z reje-
strowaniem pracowników i ich uprawnieñ w module ELBON oraz inne czynnoœci dokonywane w tym
module przez pracowników zgodnie z zakresem posiadanych przez nich uprawnieñ. 

5. Uczestnik RBP ponosi odpowiedzialnoœæ za u¿ytkowanie modu³u ELBON przez osoby do tego
nieupowa¿nione. 

§ 9. 1. Do kryptograficznej ochrony przesy³ek z ofertami, zleceniami i komunikatami sporz¹dzonymi
w module ELBON i przekazywanymi przez Uczestnika RBP do DPPK za poœrednictwem poczty elek-
tronicznej uczestnik RBP u¿ywa pakietu ochrony kryptograficznej NBP-HEART. NBP przekazuje ten
pakiet uczestnikowi nie póŸniej ni¿ do dnia wejœcia w ¿ycie umowy. 

2. Zapewnienie autentycznoœci nadawcy komunikatu, integralnoœci komunikatu oraz niezaprzeczal-
noœci jego nadania przez jedn¹ ze stron umowy umo¿liwia podpis cyfrowy, którego funkcja jest realizo-
wana przez pakiet ochrony kryptograficznej NBP-HEART. 

3. Strony zobowi¹zuj¹ siê do uznawania podpisu cyfrowego, o którym mowa w ust. 2, jako równo-
wa¿nego odrêcznym podpisom osób upowa¿nionych przez Uczestnika RBP do podpisywania w jego
imieniu zleceñ, zgodnie z kart¹ wzorów podpisów z³o¿on¹ w DPPK. 

4. Strony oœwiadczaj¹, ¿e mechanizmy ochrony kryptograficznej i procedury bezpieczeñstwa uznaj¹
za wystarczaj¹ce do zapewnienia ochrony informacji w elektronicznym systemie wymiany danych. 
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5. Uczestnik RBP zobowi¹zuje siê do wykorzystywania otrzymanego z NBP pakietu ochrony kryp-
tograficznej NBP-HEART wy³¹cznie do realizacji czynnoœci okreœlonych w ust. 1, przestrzegania pro-
cedur bezpieczeñstwa eksploatacji tego pakietu oraz jego u¿ytkowania zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi do-
starczon¹ Uczestnikowi RBP wraz z umow¹. 

6. Oferty, zlecenia i komunikaty, które zosta³y otrzymane przez NBP jako przesy³ki niezaszyfrowane
lub które nie mog³y byæ rozszyfrowane przy zastosowaniu obowi¹zuj¹cej w NBP procedury ochrony, nie
s¹ dalej przetwarzane przez NBP i podlegaj¹ odrzuceniu. 

§ 10. NBP zastrzega sobie prawo okresowego dokonywania kontroli prawid³owoœci instalacji, eksploata-
cji i procedur bezpieczeñstwa zastosowanych przez Uczestnika RBP w stosunku do modu³u ELBON oraz
pakietu ochrony kryptograficznej NBP-HEART. 

§ 11. 1. Ka¿da ze stron jest odpowiedzialna za ka¿dy nadany przez ni¹ komunikat okreœlaj¹cy j¹ jako
nadawcê i zweryfikowany jako poprawny przez u¿ywan¹ procedurê ochrony, o której mowa w § 9, z za-
strze¿eniem ust. 2. 

2. Je¿eli zainteresowana strona udowodni, ¿e komunikat jej przypisywany nie zosta³ nadany ani przez
ni¹, ani te¿ z jej sprzêtu i oprogramowania u¿ywanego do generowania i przesy³ania komunikatów lub
z u¿yciem posiadanych przez ni¹ informacji u³atwiaj¹cych prze³amanie stosowanej procedury ochrony,
to strona ta nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ takiego komunikatu ani za skutki jego otrzymania
przez drug¹ stronê. 

3. NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienale¿ytym
wykonaniem zobowi¹zañ okreœlonych w § 1 umowy: 

1) bêd¹ce nastêpstwem si³y wy¿szej, 

2) zaistnia³e z przyczyn niezale¿nych od NBP, a w szczególnoœci wynikaj¹ce z awarii systemów za-
silania lub sprzêtu informatycznego NBP, powoduj¹cych brak dostêpu do systemu komputerowe-
go obs³uguj¹cego RBP oraz Departament Systemu P³atniczego NBP, 

oraz takie jak:

3) wady i uszkodzenia sprzêtu informatycznego Uczestnika RBP, zawieraj¹cego modu³ ELBON, lub
oprogramowania zainstalowanego na tym sprzêcie innego ni¿ oprogramowanie modu³u ELBON, 

4) awarie i wady sieci telekomunikacyjnej, wykorzystywanej w systemie elektronicznej wymiany da-
nych. 

4. Odpowiedzialnoœæ NBP wobec Uczestnika RBP z tytu³u szkody spowodowanej niewykonaniem
lub nienale¿ytym wykonaniem przez NBP zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, z przyczyn innych ni¿
okreœlone w ust. 3, ograniczona jest do wysokoœci tej szkody, z tym ¿e odpowiedzialnoœæ ta nie mo¿e
przekraczaæ wysokoœci kwartalnej op³aty pobieranej przez NBP z tytu³u prowadzenia rachunku i konta
depozytowego bonów. 

§ 12. 1. Spory wynikaj¹ce z umowy przed skierowaniem ich do rozpatrzenia przez S¹d Polubowny,
o którym mowa w § 13, bêd¹ poddane procedurze wyjaœniaj¹cej. 

2. W ramach procedury wyjaœniaj¹cej strona zg³aszaj¹ca roszczenie dotycz¹ce danego sporu czyni to
w formie pisemnej. 

3. Wszelkie w¹tpliwoœci, dotycz¹ce autentycznoœci przesy³ek nadanych i odebranych przez strony,
wyjaœniane bêd¹ na stanowisku weryfikatora autentycznoœci przesy³ek w Departamencie Ochrony NBP. 

4. W ramach procedury wyjaœniaj¹cej zainteresowanej stronie przys³uguje prawo uzyskania niezbêd-
nych danych archiwalnych od drugiej strony oraz otrzymania wszelkich innych informacji niezbêdnych
dla wyjaœnienia sporu. 



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 107 - poz. 28

§ 13. 1. Jeœli w trakcie postêpowania wyjaœniaj¹cego spór nie zostanie rozwi¹zany w sposób satysfakcjo-
nuj¹cy obydwie strony, wy³¹cznym organem, przed którym strony zobowi¹zuj¹ siê dochodziæ wzajem-
nych roszczeñ, jest S¹d Polubowny. 

2. S¹d Polubowny, dzia³aj¹cy zgodnie z art. 695 — 715 Kodeksu postêpowania cywilnego, powo³y-
wany jest ad hoc przez strony i sk³ada siê z trzech arbitrów. Ka¿da ze stron wyznacza po jednym arbitrze,
a ci wybieraj¹ arbitra przewodnicz¹cego — superarbitra. W razie uchylenia siê arbitra lub superarbitra od
wykonywania jego funkcji lub gdyby wykonywanie tych funkcji sta³o siê niemo¿liwe, zadania ich podej-
muj¹ inne osoby wskazane przez strony w sposób okreœlony wy¿ej. W takim przypadku nie bêdzie mia³
zastosowania art. 702 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego. Miejscem rozstrzygania sporów bêdzie
m. st. Warszawa 3. Orzeczenie S¹du Polubownego jest ostateczne. 

§ 14. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron, z jednomiesiêcznym jej wypowiedzeniem,
z zastrze¿eniem ust. 2 oraz § 2 ust 3. 

2. W razie stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia przez Uczestnika RBP przepisów regulaminu lub po-
stanowieñ umowy, NBP zastrzega sobie prawo do rozwi¹zania umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 15. W sprawach nie uregulowanych w umowie maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 16. Zmiany umowy mog¹ byæ dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem niewa¿noœci. 

§ 17. Umowa zosta³a sporz¹dzona w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze
stron. 

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

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

Uczestnik Rejestru Bonów Pieniê¿nych Narodowy Bank Polski

(stempel firmowy i podpisy) (stempel firmowy i podpisy) 
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Za³¹cznik nr 5 do regulaminu

Zasady przekazania i eksploatowania modu³u ELBON

§ 1. 1. Modu³ ELBON, wraz z dokumentacj¹ eksploatacyjn¹, przekazany bêdzie, w uzgodnionym termi-
nie, przez uprawnionego pracownika NBP osobie upowa¿nionej przez uczestnika RBP do jego odbioru,
na podstawie upowa¿nienia sporz¹dzonego zgodnie z wzorem zamieszczonym na koñcu za³¹cznika.
Upowa¿nienie powinno byæ podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, z³o¿onej
w DPPK zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 regulaminu. Fakt przekazania uczestnikowi RBP przez NBP modu³u
ELBON do eksploatacji jest potwierdzany przez podpisanie protoko³u przekazania przez osobê przeka-
zuj¹c¹ i osobê odbieraj¹c¹ modu³. 

2. Osoba upowa¿niona do odbioru modu³u ELBON przekazuje ten modu³ administratorowi wyzna-
czonemu przez uczestnika RBP. Uczestnik RBP mo¿e upowa¿niæ wiêcej ni¿ jedn¹ osobê do pe³nienia
funkcji administratora modu³u ELBON. 

3. NBP dostarcza modu³ ELBON uczestnikowi RBP na noœnikach danych wraz z oprogramowaniem
instalacyjnym.

§ 2. 1. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2000r. Nr 80, poz. 904) modu³ ELBON jest w³asnoœci¹ NBP. Uczestnik RBP nie jest uprawniony ani do
kopiowania zainstalowanej wersji tego modu³u (poza kopi¹ bezpieczeñstwa), ani do jego modyfikacji. 

2. NBP zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek do modu³u ELBON i rozszerzania go o dodat-
kowe funkcje. Uczestnik RBP zobowi¹zany jest do dokonania wymiany modu³u po otrzymaniu jego ko-
lejnej wersji, w terminie uzgodnionym z NBP. 

§ 3. 1. Administrator modu³u ELBON rejestruje w nim pracowników upowa¿nionych przez uczestnika
RBP do wykonywania nastêpuj¹cych dzia³añ w ramach tego modu³u: 

1) rejestracji ofert zakupu bonów na rynku pierwotnym i zleceñ na rynku wtórnym bonów (osoby re-
jestruj¹ce), 

2) akceptowania i wysy³ania zleceñ rejestracji udzia³u w przetargu, ofert na rynek pierwotny, zleceñ
na rynek wtórny, zapytañ o stan konta depozytowego i stan kolejki zleceñ dotycz¹cych rynku
wtórnego (osoby akceptuj¹ce), 

3) przegl¹dania danych (osoby przegl¹daj¹ce). 

2. Administrator oraz pracownicy uprawnieni do wykonywania dzia³añ w ramach modu³u ELBON
powinni byæ przeszkoleni co najmniej w zakresie podstawowej obs³ugi komputerów oraz pracy w œrodo-
wisku Windows. 

§ 4. 1. W ramach wersji instalacyjnej bazowe dane s³ownikowe zawieraj¹ aktualne w chwi-
li podpisania umowy numery uczestników RBP, których rachunki i konta depozytowe bonów prowadzo-
ne s¹ w RBP. 

2. NBP zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego informowania uczestnika RBP o zmianie danych s³owni-
kowych, o których mowa w ust. 1. Zmiany danych s³ownikowych przekazywane s¹ do uczestnika RBP
przez NBP w formie pisemnej. 

3. Uczestnik RBP jest zobowi¹zany do aktualizowania danych s³ownikowych niezw³ocznie po otrzy-
maniu z NBP informacji o zmianie tych danych lub we wskazanym przez NBP terminie. 

§ 5. 1. W razie wyst¹pienia okolicznoœci, które uniemo¿liwiaj¹ lub w istotny sposób opóŸniaj¹ nadawa-
nie, odbieranie lub przetwarzanie komunikatów, uczestnik RBP sprawdza pocz¹tkowo we w³asnym za-
kresie funkcjonowanie modu³u ELBON, stan swojej poczty oraz innych elementów systemu elektronicz-



poz. 28 - 112 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

nej wymiany danych oraz usuwa samodzielnie — w miarê mo¿liwoœci — wykryte niesprawnoœci, a na-
stêpnie podejmuje dzia³ania okreœlone w ust. 2. 

2. Uczestnik RBP zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego zg³aszania wszelkich okolicznoœci i nieprawi-
d³owoœci, o których mowa w ust. 1, do: 

1) DPPK w godzinach 7.30 — 18.00, je¿eli dotycz¹ one merytorycznej zawartoœci przekazywanych
lub otrzymywanych komunikatów lub je¿eli mog¹ mieæ wp³yw na prawid³owoœæ dokonania przez
NBP lub inne zainteresowane podmioty okreœlonych czynnoœci wynikaj¹cych z umowy, 

2) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji NBP, je¿eli nieprawid³owoœæ dotyczy b³êdnego
dzia³ania modu³u ELBON; zg³oszenia telefoniczne powinny byæ ponadto potwierdzone w formie
pisemnej i przes³ane do NBP, 

3) dy¿urnego operatora poczty elektronicznej X. 400 w BPT „TELBANK” S. A., w godzinach od
7.00 do 20.00, je¿eli nieprawid³owoœæ dotyczy b³êdnego dzia³ania poczty elektronicznej. 

3. NBP zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego usuniêcia po zg³oszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2,
wszelkich usterek w dzia³aniu modu³u ELBON, o ile nie zosta³y one samodzielnie usuniête przez uczest-
nika RBP zgodnie z ust. 1. 

4. Uczestnik RBP zobowi¹zuje siê do dokumentowania wykrytych nieprawid³owoœci oraz dzia³añ
podejmowanych w celu ich usuniêcia. 

§ 6. Opis instalacji oraz zasady eksploatacji modu³u ELBON zawiera dokumentacja eksploatacyjna tego
modu³u.
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Za³¹cznik nr 6 do regulaminu

Wymagania techniczne umo¿liwiaj¹ce prawid³owe wykorzystywanie modu³u ELBON

§ 1. Modu³ ELBON powinien byæ zainstalowany w siedzibie uczestnika RBP w komputerze wydzielo-
nym do obs³ugi tej aplikacji, na którym nie s¹ zainstalowane inne aplikacje bankowe wykorzystuj¹ce
pocztê elektroniczn¹ (np. SORBNET lub ELIXIR). 

§ 2. 1. Modu³ ELBON korzysta z poczty elektronicznej jako sposobu pod³¹czenia siê do komputerowego
systemu ksiêgowania. 

2. Modu³ ELBON jest aplikacj¹ opart¹ na systemie klienta serwera poczty, do którego istnieje dostêp
poprzez standardow¹ bibliotekê MAPI (Messaging Application Program Interface). W zwi¹zku z tym
wymagane jest korzystanie przez uczestnika RBP z systemu klienta poczty akceptuj¹cego standard MA-
PI w wersji 32-bitowej. 

3. Modu³ ELBON, korzystaj¹cy ze skrzynki pocztowej uczestnika RBP, wspó³pracuje ze skrzynk¹
pocztow¹ DPPK na serwerze NBP i dlatego wymagane jest po³¹czenie pocztowe z serwerem NBP po-
przez sieæ pocztow¹ X. 400 BPT „Telbank” S. A. 

4. Skrzynka pocztowa uczestnika RBP, do której s¹ przekazywane komunikaty z DPPK za poœred-
nictwem poczty elektronicznej, musi byæ zainstalowana bezpoœrednio w systemie TELBANK400
(w urzêdzie pocztowym (MTA) w BPT „Telbank” S. A). Skrzynka ta nie mo¿e byæ u¿ywana przez
uczestnika RBP do ¿adnych innych celów. Dodatkowo wymagane jest, aby wszystkie skrzynki pocztowe
dedykowane RBP by³y umieszczone na tym samym serwerze. 

5. Uczestnik RBP powinien byæ po³¹czony z systemem TELBANK400 ³¹czem sta³ym, poprzez sieæ
LAN lub WAN (zalecane protoko³y X. 25 lub Frame Relay). 

6. Uczestnik RBP powinien przekazaæ do NBP adres swojej skrzynki pocztowej, o której mowa w ust.
4, przed przyst¹pieniem do wymiany komunikatów. 

§ 3. 1. Do zainstalowania systemu niezbêdne jest posiadanie przez uczestnika RBP licencji na jednosta-
nowiskow¹ wersjê systemu Sybase SQL Anywhere w wersji 6.0. lub nowszej. 

2. Wymagana minimalna konfiguracja sprzêtowa dla zainstalowania i eksploatacji modu³u: komputer
posiadaj¹cy procesor Pentium/133 MHz, pamiêæ operacyjn¹ RAM 32 MB i CD-ROM. 

3. Zalecana minimalna konfiguracja sprzêtowa dla eksploatacji modu³u: komputer posiadaj¹cy pro-
cesor Pentium/166 MHz, pamiêæ operacyjn¹ RAM 64MB i CD-ROM. 

4. Wymagana jest 32-bitowa wersja systemu operacyjnego WINDOWS, np. MS WINDOWS 95 lub
MS WINDOWS NT WORKSTATION, w komputerze, gdzie jest zainstalowany i eksploatowany modu³.
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Za³¹cznik nr 7 do regulaminu

Zasady generowania i przekazywania kluczy szyfrowych oraz warunki bezpieczeñstwa
eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej NBP — HEART

§ 1. Pakiet ochrony kryptograficznej NBP — HEART jest zestawem programów realizuj¹cych us³ugi
ochrony informacji przesy³anych w systemach elektronicznej wymiany danych. Przesy³ka o dowolnej
zawartoœci jest chroniona od momentu zabezpieczenia przez wszystkie etapy dalszej obróbki i przesy³a-
nia, a¿ do momentu odbezpieczenia. Pakiet NBP — HEART zapewnia nastêpuj¹ce us³ugi ochrony infor-
macji: 

1) poufnoœæ — uniemo¿liwia skuteczny dostêp do przesy³ki przez osobê nieuprawnion¹, 

2) integralnoœæ wiadomoœci — uniemo¿liwia wprowadzenie niezauwa¿alnych zmian w treœci prze-
sy³ki przez osoby niepowo³ane, 

3) uwierzytelnienie nadawcy — identyfikuje jednoznacznie nadawcê przesy³ki, 

4) niezaprzeczalnoœæ nadania przesy³ki — umo¿liwia udowodnienie przez odbiorcê otrzymania kon-
kretnej wiadomoœci od konkretnego nadawcy. 

§ 2. 1. Klucze szyfrowe generowane s¹ w CGCD NBP. Procedury obowi¹zuj¹ce przy generowaniu klu-
czy szyfrowych w CGCD NBP gwarantuj¹ ich niedostêpnoœæ dla osób postronnych. NBP ponosi odpo-
wiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo kluczy szyfrowych w czasie ich generowania i dystrybucji. 

2. Wygenerowane klucze szyfrowe s¹ certyfikowane w CGCD NBP i w tej postaci przekazywane s¹
uczestnikom RBP. Certyfikacja polega na podpisaniu podpisem cyfrowym, przy u¿yciu prywatnego klu-
cza szyfrowego CGCD NBP, wygenerowanych dla danego uczestnika RBP kluczy szyfrowych i do³¹-
czonych do tych kluczy danych identyfikuj¹cych poszczególnych uczestników RBP. Danymi tymi s¹: 

1) nazwa uczestnika RBP, 

2) adres uczestnika RBP. 

3. Format certyfikatów jest zgodny z zaleceniami CCITT (International Consulative Committee for
Telephone and Telegraph) serii X. 500. 

4. Po zakoñczeniu procesu generowania i certyfikacji kluczy szyfrowych w CGCD NBP przechowy-
wane s¹ jedynie certyfikaty kluczy publicznych uczestników RBP. 

§ 3. Klucze szyfrowe pobieraj¹ osobiœcie osoby wyznaczone przez uczestnika RBP. Przed pobraniem
kluczy w CGCD NBP uczestnik RBP powinien przes³aæ do DPPK, za poœrednictwem telefaksu, upowa¿-
nienie — sporz¹dzone zgodnie z wzorem zamieszczonym na koñcu za³¹cznika — do pobierania kluczy,
wystawione na wyznaczon¹ do tego osobê. Upowa¿nienie powinno byæ podpisane przez osoby wykaza-
ne w karcie wzorów podpisów, z³o¿onej w DPPK zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 regulaminu. DPPK sprawdza
legalnoœæ upowa¿nienia i przekazuje je do CGCD NBP. Osoba upowa¿niona zg³asza siê osobiœcie do
CGCD NBP w uzgodnionym terminie po odbiór kluczy z orygina³em upowa¿nienia i dowodem to¿sa-
moœci. W CGCD NBP porównuje siê orygina³ upowa¿nienia z kopi¹ otrzyman¹ z DPPK potwierdzaj¹c¹
legalnoœæ upowa¿nienia oraz sprawdza siê to¿samoœæ osoby wymienionej w upowa¿nieniu. W przypad-
ku stwierdzenia zgodnoœci dokumentów i potwierdzenia to¿samoœci upowa¿nionej osoby wydawane s¹
klucze i dokumenty szyfrowe. 

§ 4. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, przy pobieraniu kluczy szyfrowych po raz pierwszy uczestnicy RBP otrzy-
muj¹ w CGCD NBP nastêpuj¹ce dokumenty: 

1) noœnik elektroniczny z oprogramowaniem instalacyjnym systemu NBP-HEART, 
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2) noœnik elektroniczny z certyfikatami kluczy szyfrowych danego uczestnika, 

3) instrukcjê obs³ugi pakietu NBP-HEART, 

4) instrukcjê instalacji pakietu, 

5) instrukcjê wymiany kluczy szyfrowych, 

6) kopertê z has³ami dostêpu do systemu NBP-HEART i do kluczy szyfrowych. 

2. Uczestnicy RBP, których rachunki bie¿¹ce prowadzone s¹ przez NBP w systemie SORBNET, nie
otrzymuj¹ dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

§ 5. Przy kolejnych wymianach kluczy szyfrowych uczestnicy RBP otrzymuj¹ nastêpuj¹ce dokumenty: 

1) noœnik elektroniczny z certyfikatami kluczy szyfrowych danego uczestnika RBP, opatrzony holo-
gramem NBP, 

2) kopertê z has³ami dostêpu do systemu NBP-HEART i do kluczy szyfrowych. 

§ 6. Uczestnik RBP otrzymuje w CGCD NBP klucze szyfrowe i dokumenty szyfrowe (has³a dostêpu do
kluczy i do aplikacji) w zalakowanej kopercie. Za bezpieczeñstwo kluczy i dokumentów szyfrowych, po
ich pobraniu z CGCD NBP, odpowiada uczestnik RBP. 

§ 7. Po wydaniu kluczy i dokumentów szyfrowych uczestnikowi RBP sporz¹dzany jest protokó³. Jeden
egzemplarz protoko³u pozostaje w CGCD NBP, a drugi otrzymuje uczestnik RBP. 

§ 8. Klucze szyfrowe wymieniane s¹ okresowo, w terminie okreœlonym przez CGCD NBP. Informacje na
temat harmonogramu wymiany i wydawania kluczy przekazywane s¹ do uczestników RBP na 14 dni
przed wyznaczonym terminem ich pobrania z CGCD NBP. 

§ 9. Dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeñstwa informacji chronionej przy zastosowaniu
pakietu NBP-HEART nale¿y wyznaczyæ sta³y zespó³ osób do pos³ugiwania siê kluczami i dokumentami
szyfrowymi pakietu NBP-HEART oraz przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: 

1) dokumenty i klucze szyfrowe powinny byæ ewidencjonowane i udostêpniane tylko osobom upo-
wa¿nionym, 

2) dokumenty i klucze szyfrowe mog¹ byæ przekazywane pomiêdzy osobami upowa¿nionymi tylko
za pokwitowaniem. Szczególnie chroniony powinien byæ noœnik elektroniczny z kluczami, identy-
fikatorami i certyfikatami (ze wzglêdu na zapisany na nim klucz prywatny u¿ytkownika) oraz pa-
kiet z has³ami dostêpu, 

3) dokumenty i klucze szyfrowe powinny byæ przechowywane tak, aby uniemo¿liwiæ do nich dostêp
osobom nieupowa¿nionym, 

4) komputery, w których zostanie zaimplementowany modu³ NBP-HEART, powinny byæ chronione
przed dostêpem osób nieuprawnionych, 

5) dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pakietu NBP-HEART nale¿y wykorzystaæ wszystkie
dostêpne mechanizmy ochrony zaimplementowane w komputerze, np. has³a dostêpu do kompute-
ra przy starcie, wygaszanie ekranu i automatyczne blokowanie klawiatury w czasie krótkich
przerw w pracy pracownika, zamkniêcie obudowy komputera i przechowywanie kluczy w bez-
piecznym miejscu itp. 

§ 10. Oprócz okresowej wymiany, klucze uczestników RBP musz¹ byæ wymieniane w przypadku ujaw-
nienia, zniszczenia lub kompromitacji prywatnego klucza szyfrowego uczestnika RBP lub hase³ dostêpu
do kluczy szyfrowych. Kompromitacj¹ klucza szyfrowego okreœla siê sytuacjê, w której brak jest
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wprawdzie dowodów, ¿e prywatny klucz zosta³ ujawniony osobie nieuprawnionej, ale przez pewien czas
klucz ten pozostawa³ bez wymaganego nadzoru i istnieje podejrzenie, ¿e móg³ byæ ujawniony osobom
postronnym. Uczestnik RBP ma obowi¹zek natychmiastowego powiadamiania CGCD NBP o wyst¹pie-
niu takiego przypadku. Dalszy tryb postêpowania okreœla CGCD NBP, z tym ¿e zawsze dokonuje siê na-
tychmiastowego uniewa¿nienia tego klucza, a uczestnik RBP otrzymuje nowy klucz szyfrowy. 

Konsekwencje wynikaj¹ce ze zdarzeñ spowodowanych ujawnieniem lub kompromitacj¹ klucza, do mo-
mentu pobrania nowego klucza z CGCD NBP, ponosi uczestnik RBP. 

§ 11. Ze wzglêdu na wra¿liwoœæ zapisu magnetycznego (na noœniku elektronicznym) nale¿y w czasie
przewo¿enia i przechowywania chroniæ noœnik elektroniczny z zapisanymi kluczami i certyfikatami
przed dzia³aniem silnego pola elektromagnetycznego, wywo³anego np. w³¹czeniem telefonu komórko-
wego przewo¿onego z noœnikiem elektronicznym. 

§ 12. Noœniki elektroniczne z kluczami i certyfikatami s¹ w³asnoœci¹ NBP. Po wykorzystaniu, np. po
up³ywie czasu wa¿noœci kluczy i certyfikatów lub w przypadku wymiany kluczy szyfrowych w trybie
awaryjnym, powinny byæ one zwrócone do CGCD NBP. 

§ 13. W przypadku modyfikacji systemu ochrony kryptograficznej NBP zastrzega sobie prawo do zmia-
ny niniejszego za³¹cznika.
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