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zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków
kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”

Nr 15
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ISSN 0239–7013

cena 1 z³ 60 gr

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998
r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz.
95 i Nr 40, poz. 339, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94 poz.
1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz.
1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwa-
la siê, co nastêpuje:

§ 1. W „Regulaminie refinansowania banków kredytem lom-
bardowym przez Narodowy Bank Polski”, stanowi¹cym za-
³¹cznik do uchwa³y nr 12/2000 Zarz¹du Narodowego Banku
Polskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardo-
wym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz.
8), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 8 skreœla siê przecinek, a wyrazy „której wyso-
koœæ jest og³aszana w obwieszczeniach Prezesa NBP publi-
kowanych w Dzienniku Urzêdowym NBP” zastêpuje siê wy-
razami „ustalanej przez Radê Polityki Pieniê¿nej i og³aszanej
w Dzienniku Urzêdowym NBP”;

2) w § 26 w ust. 5 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„KDPW przekazuje DSP wyci¹g na zasadach, w for-
mie i terminach okreœlonych w umowie z KDPW”;

3) § 31 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 31.1. Zwolnienie obligacji zastawionych w KDPW
nastêpuje w terminach okreœlonych
w § 1 ust. 2 i 2b umowy z KDPW.

2. Niezbêdnym warunkiem przekazania przez
NBP do KDPW potwierdzenia sp³aty kredytu
lombardowego, o którym mowa w § 1 ust.
3 umowy z KDPW, w terminie okreœlonym
w § 1 ust. 2b tej umowy, jest sp³ata przez
bank kredytu lombardowego do godziny roz-
poczêcia ostatniej sesji rozliczeniowej
w KDPW, nie póŸniej jednak ni¿ do godziny
17.30. Potwierdzenie, o którym mowa, NBP
przekazuje do KDPW do godziny 18.00.

3. KDPW nie zaewidencjonuje zwolnienia za-
stawionych obligacji, jeœli:

1) sp³ata kredytu nast¹pi po terminie okre-
œlonym w ust. 2,

2) bank z³o¿y zlecenie zwolnienia zastawio-
nych obligacji w KDPW w terminie unie-
mo¿liwiaj¹cym NBP przekazanie do
KDPW potwierdzenia, o którym mowa
w ust. 2, do godziny 18.00. 

4. W przypadkach, o których mowa
w ust. 3, bank zobowi¹zany jest do ponow-
nego z³o¿enia zlecenia zwolnienia.”;

4) w za³¹czniku nr 1 do umowy, stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1 do Regulaminu, w „Zasadach postêpowania w zakresie
wype³niania i sk³adania karty wzorów podpisów”
w pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) kserokopiê aktualnego, uwierzytelnionego odpisu
z Krajowego Rejestru S¹dowego lub rejestru han-
dlowego przed wpisem do Krajowego Rejestru S¹-
dowego b¹dŸ innego dokumentu, stwierdzaj¹cego
utworzenie Banku zgodnie z przepisami prawa oraz
wskazuj¹cego osoby upowa¿nione do sk³adania

oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tko-
wych,”.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 24 wrzeœnia 2001 r.

Przewodnicz¹cy 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz


