
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, 
poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 
i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, 
poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Wprowadza siê „Regulamin prowadzenia przez Narodo-
wy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów
wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na papierach warto-
œciowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozyto-
wych tych papierów”, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§ 2. Trac¹ moc: 

1) zarz¹dzenie nr A/3/97 Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 10 paŸdziernika 1997 r. w sprawie wprowa-
dzenia „Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbo-
wymi pomiêdzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami”
(Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 28), 

2) uchwa³a nr 28/1999 Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski
rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych (Dz.
Urz. NBP Nr 18, poz. 28 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 18, Nr 13,
poz. 33 i Nr 20, poz. 50), 

3) uchwa³a nr 29/1999 Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie funkcjonowania
Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych (Dz. Urz. NBP
Nr 18, poz. 29 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 19), 

4) uchwa³a nr 6/2000 Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Re-
gulaminu bezwarunkowej sprzeda¿y bankom oraz zaku-
pu przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych
papierów wartoœciowych w trybie aukcyjnym” (Dz. Urz.
NBP Nr 3, poz. 6 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 20). 

§ 3.1. Umowy o prowadzenie przez Narodowy Bank Polski
rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych zawar-
te na podstawie uchwa³y, o której mowa w § 2 pkt 2, zacho-
wuj¹ moc do czasu ich wygaœniêcia lub rozwi¹zania. 

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego
uczestnika Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych umo-
wy z Narodowym Bankiem Polskim o prowadzenie rachun-
ku i konta depozytowego papierów wartoœciowych w Reje-
strze Papierów Wartoœciowych, na warunkach okreœlonych
w Regulaminie, o którym mowa w § 1, posiadane przez nie-
go bony skarbowe pozostaj¹ na odpowiednim rachunku lub
koncie tych bonów do terminu ich wykupu przez emitenta. 

3. Do transakcji na skarbowych papierach wartoœcio-
wych zawartych przed dat¹ wejœcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y stosuje siê odpowiednio postanowienia uchwa³,
o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4. 

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 13 paŸdziernika
2003r. 

Warszawa, dnia 25 września 2003 r. 
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Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. W rozumieniu niniejszego regulaminu poni¿sze okre-
œlenia oznaczaj¹: 

1) NBP — Narodowy Bank Polski, 

2) DOK — Departament Operacji Krajowych NBP, 

3) RPW — Rejestr Papierów Wartoœciowych — prowa-
dzony przez NBP w DOK system rejestracji papierów
wartoœciowych, w ramach którego prowadzone s¹
rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych
i bonów pieniê¿nych NBP oraz dokonywane s¹ ope-
racje na papierach wartoœciowych, 

4) DSP — Departament Systemu P³atniczego NBP, 

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

6) BFG — Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

7) emitent — Skarb Pañstwa reprezentowany przez Mi-
nistra Finansów, 

8) skarbowe papiery wartoœciowe — bony skarbowe
i obligacje skarbowe, 

9) bony — bony skarbowe i bony pieniê¿ne NBP, 

10) bank — bank krajowy lub oddzia³ banku zagranicz-
nego posiadaj¹cy rachunek bie¿¹cy w DSP, 

11) bank-dealer — bank bêd¹cy, na podstawie umowy
z NBP, dealerem rynku pieniê¿nego, 

12) rachunek — rachunek bonów skarbowych lub bo-
nów pieniê¿nych NBP, na którym zarejestrowane s¹
bony bêd¹ce w³asnoœci¹ uczestnika RPW; stanowi¹
one jego portfel w³asny; na rachunku KDPW zareje-
strowane s¹ tak¿e bony skarbowe bêd¹ce aktywami
funduszy zarz¹dzanych przez KDPW, 

13) konto — konto depozytowe bonów skarbowych lub
bonów pieniê¿nych NBP, na którym zarejestrowane
s¹ bony bêd¹ce w³asnoœci¹ klientów uczestnika RPW;
bony te stanowi¹ — zbiorczo — portfel klientów, 

14) pula po¿yczek — wyodrêbniona pula bonów skarbo-
wych mog¹cych stanowiæ przedmiot po¿yczek tych
bonów, dokonywanych pomiêdzy uczestnikami RPW, 

15) konto pomocnicze — konto bonów skarbowych, na
którym rejestrowane s¹ bony skarbowe przekazane
przez uczestników RPW: 

a) do KDPW — na cele okreœlone w regulacjach
KDPW, 

b) do puli po¿yczek, 

16) uczestnik RPW — podmiot, dla którego NBP prowa-
dzi rachunek i konto bonów w RPW, 

17) zarejestrowanie — dokonanie zapisów na rachun-
kach i kontach, wynikaj¹cych z przeprowadzenia
operacji na bonach, 

18) oferta — sporz¹dzona w okreœlony przez NBP spo-
sób deklaracja zakupu, sprzeda¿y (zbycia) b¹dŸ za-

miany bonów lub obligacji skarbowych — z dan¹ dat¹
zapadalnoœci i z dan¹ cen¹ (stop¹ repo) — na przetargu
papierów wartoœciowych, zwanym dalej „przetargiem”,

19) zlecenie — zlecenie zarejestrowania operacji na ryn-
ku wtórnym bonów polegaj¹cej na zakupie, sprzeda-
¿y, przemieszczeniu, przew³aszczeniu, zablokowa-
niu i odblokowaniu bonów, 

20) uczestnik przetargu — podmiot uprawniony do sk³a-
dania ofert na przetargu, 

21) data realizacji — dzieñ, w którym ma byæ dokonane
rozliczenie operacji przeprowadzonej na papierach
wartoœciowych danego rodzaju i jej rejestracja, 

22) rachunek bankowy — rachunek bie¿¹cy banku i ra-
chunek pomocniczy KDPW w DSP oraz rachunek
bie¿¹cy BFG w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewi-
zowym w Warszawie, zwanym dalej „GOWD”, 

23) regulacje KDPW — „Regulamin Krajowego Depozy-
tu Papierów Wartoœciowych”, „Szczegó³owe Zasady
Dzia³ania Krajowego Depozytu Papierów Wartoœcio-
wych”, „Procedury Ewidencyjne Krajowego Depozy-
tu Papierów Wartoœciowych”, 

24) umowa repo — umowa, w ramach której jedna ze stron,
zwana dalej „sprzedaj¹cym”, zobowi¹zuje siê wobec
drugiej strony, zwanej dalej „kupuj¹cym”, do przeniesie-
nia, w dniu nabycia, w³asnoœci zbywanych papierów
wartoœciowych w zamian za zap³atê przez kupuj¹cego
kwoty nabycia, a kupuj¹cy zobowi¹zuje siê wobec
sprzedaj¹cego, w zamian za zap³atê kwoty odkupu, do
przeniesienia, w dniu odkupu, w³asnoœci takich samych
papierów wartoœciowych. Powy¿sza definicja odnosi siê
do umów zawartych zarówno pomiêdzy uczestnikami
RPW, jak i pomiêdzy NBP a bankami, 

25) transakcja repo — transakcja wynikaj¹ca z zawartej
umowy repo, 

26) transakcja outright — transakcja polegaj¹ca na
sprzeda¿y lub zakupie papierów wartoœciowych, po-
chodz¹cych z portfela w³asnego NBP b¹dŸ banku —
po cenie ustalonej na przetargu b¹dŸ wynikaj¹cej
z umowy zawartej miêdzy NBP a bankiem, 

27) transakcja sell-buy-back — transakcja, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê dwie niezale¿ne umowy: sprzeda¿y oraz
kupna bonów — po cenie ustalonej z góry w dniu
sprzeda¿y bonów, 

28) dzieñ nabycia — dzieñ wskazany w zawartej umowie
repo, w którym sprzedaj¹cy przenosi na kupuj¹cego
w³asnoœæ zbywanych skarbowych papierów warto-
œciowych, a kupuj¹cy dokonuje na rzecz sprzedaj¹-
cego p³atnoœci kwoty nabycia, 

29) dzieñ odkupu — dzieñ wskazany w zawartej umowie
repo, w którym kupuj¹cy przenosi na rzecz sprzeda-
j¹cego w³asnoœæ takich samych skarbowych papie-
rów wartoœciowych, jakie zakupi³ w dniu nabycia,
a sprzedaj¹cy dokonuje na rzecz kupuj¹cego p³atno-
œci kwoty odkupu, 

Za³¹cznik do uchwa³y nr 29/2003 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 wrzeœnia 2003 r.
(poz. 23)

REGULAMIN

prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartoœciowych oraz obs³ugi
operacji na papierach wartoœciowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów
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30) kwota nabycia — wynikaj¹ca z zawartej umowy repo
kwota pieniê¿na, jak¹ kupuj¹cy p³aci sprzedaj¹cemu
skarbowe papiery wartoœciowe w dniu nabycia, 

31) kwota odkupu — wynikaj¹ca z zawartej umowy repo
kwota pieniê¿na, jak¹ sprzedaj¹cy p³aci kupuj¹cemu
skarbowe papiery wartoœciowe w dniu odkupu, 

32) stopa repo — stopa procentowa, okreœlona w skali
rocznej, z dok³adnoœci¹ do dwóch miejsc po prze-
cinku, w celu obliczenia przyrostu kwoty nabycia
i ustalenia kwoty odkupu, 

33) termin odkupu — wynikaj¹cy z zawartej umowy repo
okres, wyra¿ony w dniach, pomiêdzy dniem nabycia
a dniem odkupu, liczony ³¹cznie z dniem nabycia,
a pominiêciem dnia odkupu, 

34) dzieñ operacyjny — dzieñ, z wy³¹czeniem dnia usta-
wowo wolnego od pracy oraz soboty, w którym reali-
zuje siê operacje dotycz¹ce papierów wartoœcio-
wych,

35) ERSPW — elektroniczny rynek skarbowych papie-
rów wartoœciowych — zespó³ œrodków technicznych
i organizacyjnych, s³u¿¹cy w szczególnoœci do gro-
madzenia i udostêpniania informacji o cenach i dys-
pozycjach zawarcia transakcji na skarbowych papie-
rach wartoœciowych oraz do elektronicznego
kojarzenia tych dyspozycji, prowadzony przez Cen-
traln¹ Tabelê Ofert S. A., 

36) modu³ ELBON — przygotowane przez NBP i przeka-
zane uczestnikowi RPW do u¿ytkowania oprogramo-
wanie, przeznaczone do sk³adania w DOK przez
uczestnika RPW zleceñ i komunikatów za poœrednic-
twem systemu elektronicznej wymiany danych oraz
odbierania i odczytywania komunikatów przesy³a-
nych z DOK do uczestnika RPW, 

37) modu³ g³ówny — aplikacja RPW, za poœrednictwem
której obs³ugiwane s¹ rachunki i konta oraz rejestro-
wane operacje w RPW, 

38) komunikat — œciœle zdefiniowany zbiór informacji,
utworzony w module ELBON lub w module g³ównym
w uporz¹dkowanej postaci, umo¿liwiaj¹cej ich prze-
kazywanie w przesy³ce za poœrednictwem systemu
elektronicznej wymiany danych miêdzy uczestnikiem
RPW a DOK oraz ich automatyczn¹ interpretacjê, 

39) system elektronicznej wymiany danych — system
przesy³ania danych pomiêdzy uczestnikiem RPW
a DOK za poœrednictwem: 

a) ³¹czy sta³ych w oparciu o protokó³ TCP/IP przy
u¿yciu warstwy transportowej wykorzystuj¹cej
oprogramowanie Bea Tuxedo (wykorzystywany
przy dokonywaniu operacji na skarbowych papie-
rach wartoœciowych), 

b) poczty elektronicznej (wykorzystywany przy doko-
nywaniu operacji na bonach pieniê¿nych NBP), 

40) pakiet ochrony kryptograficznej — zestaw narzêdzi
informatycznych przekazywany przez NBP uczestni-
kowi RPW do stosowania przy przesy³aniu do DOK
i odbieraniu z NBP, za poœrednictwem systemu elek-
tronicznej wymiany danych, zleceñ i komunikatów
sporz¹dzonych przy u¿yciu modu³u ELBON, umo¿li-
wiaj¹cy kryptograficzn¹ ochronê informacji, 

41) podpisanie — czynnoœæ polegaj¹ca na do³¹czeniu
danych identyfikacyjnych umo¿liwiaj¹cych spraw-

dzenie autentycznoœci i integralnoœci danych zawar-
tych w komunikacie oraz uwierzytelnienie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹-
cej osobowoœci prawnej, 

42) klucz kryptograficzny — parametr, który steruje ope-
racjami podpisania lub weryfikacji podpisania, szy-
frowania lub deszyfrowania informacji, 

43) klucz prywatny — klucz kryptograficzny do wy³¹cz-
nego u¿ytku podpisuj¹cego zgodnie z pkt 41 lub de-
szyfruj¹cego adresowan¹ do niego informacjê, 

44) klucz publiczny — publicznie znany klucz kryptogra-
ficzny powi¹zany z kluczem prywatnym, który jest
stosowany do weryfikowania podpisania, o którym
mowa w pkt 41, lub szyfrowania wysy³anej do adre-
sata informacji, 

45) certyfikat klucza publicznego — elektroniczne za-
œwiadczenie, za pomoc¹ którego klucz publiczny
jest przyporz¹dkowany do podpisuj¹cego zgodnie
z pkt 41, umo¿liwiaj¹ce jednoznaczn¹ jego identyfi-
kacjê, 

46) uwierzytelnienie nadawcy — potwierdzenie, ¿e
nadawca jest tym za kogo siê podaje. 

2. Symbole oraz nazwy poszczególnych portfeli, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 12 i 13,  zawiera za³¹cznik nr 1 do re-
gulaminu. 

§ 2. Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski
rachunków i kont depozytowych papierów wartoœciowych
oraz obs³ugi operacji na papierach wartoœciowych i ich reje-
stracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papie-
rów, zwany dalej „regulaminem”, okreœla w szczególnoœci: 

1) zasady prowadzenia przez NBP rachunków i kont de-
pozytowych papierów wartoœciowych, 

2) warunki uczestnictwa w RPW, 

3) zasady: 

a) zakupu bonów pieniê¿nych NBP na przetargu, 

b) zakupu bonów skarbowych na przetargu i przetar-
gu uzupe³niaj¹cym, 

c) zakupu obligacji skarbowych na przetargu i przetar-
gu uzupe³niaj¹cym oraz na przetargu zamiany obli-
gacji skarbowych, 

d) zawierania przez NBP z bankami w trybie przetar-
gowym umów repo na skarbowych papierach war-
toœciowych, 

e) zakupu i sprzeda¿y bankom przez NBP w trybie
przetargowym skarbowych papierów wartoœcio-
wych, 

f) operacji na bonach na rynku wtórnym, 

g) odkupu skarbowych papierów wartoœciowych
przez emitenta, 

h) wczeœniejszego wykupu bonów pieniê¿nych NBP, 

i) wykupu bonów skarbowych przez emitenta i bonów
pieniê¿nych NBP przez NBP, 

j) u¿ytkowania przez uczestnika RPW modu³u ELBON,
jego wykorzystywania do sporz¹dzania i przekazy-
wania ofert, zleceñ i komunikatów w formie elektro-
nicznej oraz sposób przeprowadzania transakcji
i operacji na papierach wartoœciowych z wykorzysta-
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niem systemu elektronicznej wymiany danych, do-
konywanych przy u¿yciu tego modu³u, 

k) ochrony kryptograficznej przesy³ek zawieraj¹cych
oferty, zlecenia i komunikaty, o których mowa w lit. j.

§ 3. 1. W RPW prowadzone s¹ rachunki bonów skarbowych
dla nastêpuj¹cych podmiotów: 

1) NBP, 

2) banki, 

3) KDPW, 

4) BFG. 

2. W RPW prowadzone s¹ rachunki bonów pieniê¿nych
NBP dla nastêpuj¹cych podmiotów: 

1) banki, 

2) BFG. 

3. Dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, mog¹ byæ
prowadzone w RPW konta bonów, na których zarejestrowa-
ne s¹ bony stanowi¹ce w³asnoœæ klientów tych podmiotów. 

4. Podmioty, dla których prowadzone s¹ konta w RPW,
prowadz¹ dla swoich klientów indywidualne rachunki bo-
nów, przy zachowaniu warunków wynikaj¹cych z przepisów
o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Klientami,
dla których prowadzone s¹ indywidualne rachunki bonów
pieniê¿nych NBP, mog¹ byæ tylko banki krajowe i oddzia³y
banków zagranicznych dzia³aj¹ce w Polsce. 

5. Poza rachunkami i kontami, w RPW prowadzone jest
tak¿e konto emisyjne dla: 

a) emitenta — odzwierciedlaj¹ce aktualny stan emisji
bonów skarbowych, 

b) NBP — odzwierciedlaj¹ce aktualny stan emisji bo-
nów pieniê¿nych NBP. 

§ 4. W RPW mog¹ byæ te¿ prowadzone rachunki bonów
skarbowych dla zagranicznych instytucji depozytowo-roz-
liczeniowych. 

§ 5. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzo-
na jest w ujêciu iloœciowym i wartoœciowym, wed³ug dat za-
padalnoœci bonów. 

§ 6.1. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowa-
dzona jest zgodnie z zasadami: 

1) podwójnego zapisu, 

2) zupe³noœci, 

3) rzetelnoœci, 

4) przejrzystoœci. 

2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, ¿e ka¿da opera-
cja dotycz¹ca praw z bonów powinna byæ zarejestrowana
w RPW na przynajmniej dwóch rachunkach lub kontach,
przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie ra-
chunku lub konta musi towarzyszyæ równy co do iloœci i war-
toœci zapis po przeciwnej stronie innego rachunku lub kon-
ta. Zasada powy¿sza nie ma zastosowania do operacji,
których wynikiem jest dokonanie lub zniesienie blokady bo-
nów. 

3. Zasada zupe³noœci oznacza, ¿e rejestracji powinny
podlegaæ wszystkie operacje dotycz¹ce bonów, powoduj¹-
ce koniecznoœæ zmiany stanu bonów na rachunkach lub
kontach uczestników RPW. 

4. Zasada rzetelnoœci oznacza, ¿e rejestracja praw z bo-
nów powinna nastêpowaæ w sposób pe³ny i zgodny ze sta-
nem faktycznym. 

5. Zasada przejrzystoœci oznacza, ¿e RPW powinien
w sposób jednoznaczny i nie pozostawiaj¹cy w¹tpliwoœci
odzwierciedlaæ stan posiadania bonów przez uczestników
RPW i ich klientów. 

§ 7. Informacje o stanie rachunków i kont oraz o zmianach
na tych rachunkach i kontach s¹ objête tajemnic¹ bankow¹
i mog¹ byæ udostêpniane wy³¹cznie ich posiadaczom oraz
podmiotom uprawnionym na podstawie odrêbnych przepi-
sów. 

§ 8.1. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów
okreœlonych w § 3 ust. 1 — 3, na podstawie zawartej z tymi
podmiotami umowy. 

2. Umowê zawiera siê pod warunkiem przed³o¿enia
w NBP przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, dokumen-
tów stwierdzaj¹cych utworzenie danego podmiotu zgodnie
z przepisami prawa i wskazuj¹cych osoby upowa¿nione do
sk³adania oœwiadczeñ w zakresie jego praw i obowi¹zków
maj¹tkowych. Dokumenty te mog¹ byæ sk³adane w orygina-
le, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie
nie poœwiadczone notarialnie s¹ sprawdzane przez NBP co
do ich zgodnoœci z orygina³ami. 

3. Wzór umowy o prowadzenie rachunku i konta papie-
rów wartoœciowych w RPW stanowi za³¹cznik nr 2 do regula-
minu. 

4. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów
okreœlonych w § 4, na podstawie zawartej z tymi podmiotami
umowy. Zawarcie takiej umowy wymaga uprzedniej zgody
Zarz¹du NBP. Umowa mo¿e zawieraæ postanowienia szcze-
gólne, odbiegaj¹ce od przyjêtych w umowie, o której mowa
w ust. 3. 

5. Do dokumentów, o których mowa w ust. 2, nale¿y do-
³¹czyæ: 

1) kartê wzorów podpisów osób upowa¿nionych do
podpisywania ofert i zleceñ, 

2) listê osób upowa¿nionych do odbierania: 

a) informacji o sposobie kluczowania, o której mo-
wa w § 13 ust. 3, 

b) korespondencji zwi¹zanej z prowadzeniem przez
NBP rachunków i kont, 

3) upowa¿nienie dla NBP do obci¹¿ania rachunku
bankowego uczestnika RPW kwotami wynikaj¹cymi
ze zrealizowania operacji na papierach wartoœcio-
wych. 

6. Listy oraz upowa¿nienia, o których mowa w ust. 5 pkt
2 i 3, powinny byæ opatrzone stemplem firmowym oraz pod-
pisami osób wymienionych w karcie wzorów podpisów,
o której mowa w ust. 5 pkt 1. 

7. Wzory karty wzorów podpisów, listy oraz upowa¿nie-
nia stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki nr 3, 4 i 5 do regulami-
nu. 

8. Dokumenty, karta wzorów podpisów, listy i upowa¿-
nienia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 5, powinny
byæ przez uczestników RPW na bie¿¹co aktualizowane,
w formie pisemnej. 

§ 9. W przypadku rozwi¹zania przez stronê umowy, o której
mowa w § 8 ust. 1 i 4, rachunek i konto w RPW prowadzone
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s¹ do dnia wykupu przez emitenta lub NBP bonów wcze-
œniej na nich zarejestrowanych lub do dnia przeniesienia bo-
nów na inny rachunek lub inne konto w RPW. 

§ 10.1. Uczestnik RPW uiszcza na rzecz NBP prowizje i op³a-
ty zgodnie z taryf¹ prowizji i op³at bankowych stosowan¹
przez NBP. 

2. NBP pobiera prowizje i op³aty w drodze obci¹¿enia
przez NBP rachunku bankowego uczestnika RPW w NBP,
z zastrze¿eniem ust. 3.

3. W odniesieniu do KDPW uiszczanie prowizji i op³at,
o których mowa w ust. 1, nastêpuje poprzez realizacjê zle-
cenia wystawionego przez KDPW — na podstawie informa-
cji przekazanych przez NBP do KDPW o wysokoœci tych
prowizji i op³at. 

§ 11. DOK bêdzie informowaæ uczestnika RPW, z co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o dodatkowym dniu ope-
racyjnym przypadaj¹cym w dniu ustawowo wolnym od pra-
cy lub w sobotê oraz dodatkowym dniu nie bêd¹cym dniem
operacyjnym, przypadaj¹cym w dniach od poniedzia³ku do
pi¹tku. 

§ 12. Okreœlone w dalszej czêœci regulaminu terminy godzi-
nowe sk³adania w DOK ofert i zleceñ oznaczaj¹, ¿e nie póŸ-
niej ni¿ o wskazanej godzinie okreœlona oferta lub zlecenie
powinny ju¿ znajdowaæ siê w DOK. 

Rozdzia³ 2

Zasady sk³adania ofert i zleceñ

§ 13.1. Oferty i zlecenia uczestnicy RPW sk³adaj¹ w DOK za
poœrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych,
z zastrze¿eniem ust. 2. Oferty i zlecenia s¹: 

1) sporz¹dzane i sk³adane przy u¿yciu modu³u EL-
BON, 

2) podpisane zgodnie z §1 pkt 41 przy wykorzystaniu
pakietu ochrony kryptograficznej. 

2. Uczestnik RPW mo¿e sk³adaæ oferty i zlecenia w DOK
za poœrednictwem telefaksu w przypadku: 

1) wynikaj¹cego z przyczyn technicznych braku mo¿-
liwoœci z³o¿enia ofert i zleceñ za poœrednictwem
systemu elektronicznej wymiany danych — je¿eli
uczestnik jest u¿ytkownikiem tego systemu, 

2) wyboru przez uczestnika RPW formy przekazu ofert
i zleceñ do DOK za pomoc¹ telefaksu — zgodnie
z postanowieniami § 15 umowy o prowadzenie ra-
chunku i konta depozytowego papierów wartoœcio-
wych w RPW. 

3. Oferty i zlecenia nades³ane telefaksem powinny byæ
sporz¹dzone zgodnie ze wzorem odpowiedniego formula-
rza, podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów
podpisów, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1, oraz opatrzone
kluczem ustalonym przez DOK. Informacje o sposobie klu-
czowania bêd¹ przekazywane uczestnikom RPW w ostatniej
dekadzie miesi¹ca koñcz¹cego kwarta³. 

4. Oferty i zlecenia nades³ane za poœrednictwem syste-
mu elektronicznej wymiany danych oraz telefaksem traktuje
siê jako orygina³y, które stanowi¹ dla stron jedyny dowód co
do treœci sk³adanego oœwiadczenia woli. 

5. Oferty i zlecenia z³o¿one w sposób inny ni¿ okreœlony
w ust. 1 i 2 uznane bêd¹ za  nieprawid³owe i zostan¹ odrzu-
cone przez DOK. 

§ 14.1. Niezw³ocznie po otrzymaniu, zarejestrowaniu lub od-
rzuceniu oferty b¹d¿ zlecenia, DOK przesy³a do uczestnika
RPW, za poœrednictwem systemu elektronicznej wymiany
danych, komunikat informuj¹cy odpowiednio o otrzymaniu,
zarejestrowaniu b¹dŸ odrzuceniu danej oferty lub zlecenia. 

2. Ka¿dy dokument nades³any do DOK w ci¹gu dnia
operacyjnego oznaczany jest kolejnym numerem. Je¿eli
oferty i zlecenia nadsy³ane s¹ za poœrednictwem systemu
elektronicznej wymiany danych, to numer dokumentu nada-
wany jest automatycznie. Je¿eli dokumenty nadsy³ane s¹ te-
lefaksem, to numer dokumentu nadawany jest przez uczest-
nika RPW. Numer dokumentu powinien byæ nie
powtarzaj¹cy siê w ci¹gu danego dnia operacyjnego. Doku-
menty o powtórzonym numerze zostan¹ odrzucone przez
DOK. 

3. Zasady przekazywania i eksploatowania modu³u EL-
BON oraz wymagania techniczne umo¿liwiaj¹ce jego prawi-
d³owe wykorzystanie zawieraj¹ odpowiednio za³¹czniki nr
6 i 7 do regulaminu. 

4. Zasady generowania i przekazywania kluczy krypto-
graficznych oraz wymogi  bezpieczeñstwa eksploatacji pa-
kietu ochrony kryptograficznej zawiera za³¹cznik nr 8 do  re-
gulaminu. 

Rozdzia³ 3

Sprzeda¿, odkup i zamiana skarbowych papierów 
wartoœciowych na przetargach

3.1. Przetarg, przetarg uzupe³niaj¹cy i przetarg odkupu
bonów skarbowych

§ 15. Uczestnikami przetargów na bony skarbowe mog¹ byæ
podmioty spe³niaj¹ce warunki okreœlone w § 9 rozporz¹dze-
nia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie
warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74,
poz. 831 oraz z 2002r. Nr 208, poz. 1765), zwanego dalej
„rozporz¹dzeniem emisyjnym”. 

§ 16. Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce przetargów, przetar-
gów uzupe³niaj¹cych oraz przetargów odkupu okreœla roz-
porz¹dzenie emisyjne. 

§ 17. Zap³ata za zakupione na przetargach i przetargach
uzupe³niaj¹cych bony skarbowe nastêpuje w terminie usta-
lonym w liœcie emisyjnym. 

§ 18.1. W dniu ustalonym przez emitenta jako termin zap³aty
za bony skarbowe odkupione przez niego na przetargu od-
kupu nastêpuje uznanie rachunków bankowych w NBP
uczestników przetargów, których oferty zosta³y przyjête. 

2. Zlecenia p³atnicze dotycz¹ce uznania rachunków,
o których mowa w ust. 1, wystawiane s¹ przez NBP. 

§ 19. Wzory ofert przetargowych okreœlaj¹ odpowiednio za-
³¹czniki numer 9, 10 i 11 do regulaminu. 

3.2. Przetarg, przetarg uzupe³niaj¹cy, przetarg odkupu
i przetarg zamiany obligacji skarbowych. 

§ 20.1. Uczestnikami przetargów na obligacje skarbowe mo-
g¹ byæ podmioty spe³niaj¹ce warunki okreœlone w § 7 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999r.
w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych ofe-
rowanych na przetargach (Dz. U. Nr 38, poz. 368, z 2000 r.
Nr 92, poz. 1020, z 2001 r. Nr 125, poz. 1376 oraz z 2002 r.
Nr 208, poz. 1767), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem o obli-
gacjach”. 
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§ 21.1. Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce przetargów, prze-
targów uzupe³niaj¹cych, przetargów odkupu oraz przetar-
gów zamiany obligacji skarbowych zawiera rozporz¹dzenie
o obligacjach. 

2. Zap³ata za zakupione na przetargach i przetargach
uzupe³niaj¹cych obligacje skarbowe nastêpuje w terminie
ustalonym w liœcie emisyjnym b¹dŸ w terminie podanym
przez emitenta do wiadomoœci publicznej w œrodkach ma-
sowego przekazu. 

§ 22. Wzory ofert przetargowych okreœlaj¹ odpowiednio za-
³¹czniki numer 12, 13, 14, 15 i 16 do regulaminu. 

Rozdzia³ 4

Przeprowadzanie operacji na papierach wartoœciowych
pomiêdzy NBP a bankami w trybie przetargowym

4.1. Postanowienia ogólne

§ 23. NBP mo¿e przeprowadzaæ z bankami, z zastrze¿eniem
§ 25 ust. 3, nastêpuj¹cego rodzaju operacje na papierach
wartoœciowych, zwane dalej „operacjami”: 

1) sprzeda¿ bonów pieniê¿nych NBP, 

2) przedterminowy wykup bonów pieniê¿nych NBP, 

3) zawieranie z bankami umów repo na skarbowych pa-
pierach wartoœciowych, 

4) dokonywanie z bankami transakcji outright, przedmio-
tem których s¹ skarbowe papiery wartoœciowe. 

§ 24.1. Operacje przeprowadzane s¹ w trybie przetargo-
wym. 

2. Zarz¹d NBP mo¿e, w szczególnych przypadkach, wy-
raziæ zgodê na przeprowadzenie przez NBP operacji w try-
bie pozaprzetargowym. Warunki takiej operacji okreœla
umowa pomiêdzy NBP a zainteresowanym podmiotem. 

§ 25.1. Uczestnikami przetargów s¹ banki-dealerzy, z za-
strze¿eniem ust. 2 i 3. 

2. Zarz¹d NBP mo¿e dopuœciæ do udzia³u w przetargach
tak¿e inne banki, o ile spe³niaj¹ one ogólne i operacyjne wa-
runki uczestnictwa w operacjach na papierach wartoœcio-
wych. 

3. Uczestnikiem przetargu sprzeda¿y oraz przedtermino-
wego wykupu bonów pieniê¿nych NBP jest tak¿e BFG. 

§ 26.1. Organizatorem przetargów i adresatem ofert jest
DOK. 

2. Informacje o terminie, rodzaju i warunkach poszcze-
gólnych przetargów NBP przekazuje zainteresowanym ban-
kom za pomoc¹ bankowych systemów informacyjnych. 

3. NBP mo¿e przeprowadziæ w danym dniu jeden lub
wiêcej przetargów. 

4. Liczba sk³adanych na przetargu ofert nie podlega
ograniczeniu. 

5. £¹czna wartoœæ nominalna papierów wartoœciowych
objêtych ofert¹ nie mo¿e byæ ni¿sza — dla papierów danego
rodzaju i o danym terminie wykupu — od kwoty 1.000.000
z³. W przypadku z³o¿enia oferty — w odniesieniu do umów
repo i operacji outright — na kwotê wy¿sz¹, musi ona stano-
wiæ wielokrotnoœæ 1.000.000 z³. 

6. Po okreœleniu kryterium wyboru przez NBP ofert spo-
œród zg³oszonych na przetarg, NBP informuje o zbiorczych

wynikach przetargu, za pomoc¹ bankowych systemów in-
formacyjnych

7. NBP mo¿e nie przyj¹æ ca³oœci lub czêœci zg³oszonych
ofert bez podawania przyczyn. 

8. Wzory ofert stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki nr 17,18,
19, 20, 21 i 22 do regulaminu. 

§ 27.1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest otrzy-
manie przez NBP od banku prawid³owo sporz¹dzonej —
pod wzglêdem formalnym i rachunkowym — oferty nie póŸ-
niej ni¿ do ustalonego terminu (dzieñ, godzina) sk³adania
ofert w danym przetargu. 

2. Uczestnik przetargu sk³ada oferty po uprzednim wy-
s³aniu, za poœrednictwem systemu elektronicznej wymiany
danych, zlecenia rejestracji udzia³u w przetargu, stanowi¹-
cego komunikat informuj¹cy o udziale w przetargu. Nie do-
tyczy to sytuacji, w których oferty sk³adane s¹ telefaksem. 

3. Po rozstrzygniêciu przetargu NBP przekazuje ka¿de-
mu z uczestników przetargu, którzy z³o¿yli ofertê, zawiado-
mienie o jej przyjêciu albo nieprzyjêciu. Zawiadomienie to
przekazywane jest za pomoc¹ systemu elektronicznej wy-
miany danych, a w razie braku mo¿liwoœci skorzystania z te-
go systemu — za pomoc¹ telefaksu. 

§ 28. 1. Rozliczenie przyjêtych przez NBP ofert dotycz¹-
cych poszczególnych operacji dokonywane jest w nastêpu-
j¹cy sposób: 

1) zap³ata za papiery wartoœciowe, bêd¹ce przedmiotem
przeprowadzonej przez NBP operacji, nastêpuje
w terminie (dzieñ, godzina) okreœlonym w informacji
o przetargu, w drodze jednoczesnego obci¹¿enia
i uznania odpowiednio: 

- rachunków bankowych uczestników przetargu oraz

- w³aœciwego konta s³u¿¹cego do ewidencji zobowi¹-
zañ NBP; 

2) obci¹¿enie lub uznanie rachunku bankowego uczest-
nika przetargu nastêpuje na podstawie  zleceñ wysta-
wionych przez: 

- NBP — je¿eli przedmiotem operacji s¹ bony, 

- KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych
otrzymanych od NBP — je¿eli przedmiotem operacji
s¹ obligacje skarbowe. 

3) obci¹¿enie rachunku bankowego uczestnika przetar-
gu dokonywane jest na podstawie upowa¿nienia,
o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3, 

4) wraz z zap³at¹ dokonywane jest zarejestrowanie pa-
pierów wartoœciowych bêd¹cych  przedmiotem prze-
targu na odpowiednich rachunkach w RPW lub ra-
chunkach i kontach depozytowych w KDPW.
W przypadku wczeœniejszego wykupu bonów pieniê¿-
nych NBP nastêpuje umorzenie ich na odpowiednich
rachunkach w RPW. 

2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest
posiadanie przez uczestnika przetargu odpowiedniej iloœci
œrodków na rachunku bankowym lub wystarczaj¹cej iloœci
odpowiednich papierów wartoœciowych na rachunku
w RPW b¹dŸ na rachunku lub koncie depozytowym
w KDPW. 

§ 29.1. Je¿eli nie jest mo¿liwe rozliczenie wszystkich
przyjêtych ofert danego uczestnika zgodnie z warunkiem
okreœlonym w § 28 ust. 2, to rozliczane s¹ jedynie te oferty,
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które ten warunek spe³niaj¹. W takim przypadku NBP mo¿e
zawiesiæ przyjmowanie ofert danego uczestnika przetargu
na okres do 12 miesiêcy. 

2. Je¿eli nie jest mo¿liwe odkupienie przez NBP —
w dniu odkupu — wszystkich b¹dŸ czêœci skarbowych pa-
pierów wartoœciowych zakupionych przez uczestnika prze-
targu w ramach danej umowy repo — uczestnik ten zobo-
wi¹zany jest do zap³acenia na rzecz NBP odszkodowania
umownego w wysokoœci: 

1) kwoty stanowi¹cej równowartoœæ ró¿nicy pomiêdzy
wartoœci¹ nominaln¹ skarbowych papierów warto-
œciowych nie odkupionych przez NBP z powodu ich
braku na rachunku uczestnika przetargu, a kwot¹ na-
bycia okreœlon¹ w zawartej umowie repo, 

2) kwoty stanowi¹cej równowartoœæ odsetek, przypada-
j¹cych od skarbowych papierów wartoœciowych nie
odkupionych przez NBP z powodu braku tych papie-
rów na rachunku uczestnika przetargu, w okresie od
dnia nabycia do dnia spe³nienia przez emitenta œwiad-
czenia z tytu³u odsetek — w przypadku gdy przedmio-
tem umowy repo s¹ obligacje. 

3. Odszkodowanie umowne z tytu³u, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, staje siê wymagalne w dniu wykupu skarbo-
wych papierów wartoœciowych przez emitenta. Zap³ata od-
szkodowania nastêpuje w dniu wymagalnoœci tej wierzytel-
noœci, bez wezwania do zap³aty ze strony NBP. 

4. Odszkodowanie umowne z tytu³u, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, staje siê wymagalne poczynaj¹c od dnia wy-
p³aty przez emitenta odsetek za pierwszy okres odsetkowy
obejmuj¹cy dzieñ nabycia przez bank od NBP obligacji. Za-
p³ata odszkodowania nastêpuje w dniu (dniach) wymagal-
noœci tej wierzytelnoœci, bez wezwania do zap³aty ze strony
NBP. 

§ 30.1. Je¿eli przedmiotem operacji s¹ obligacje, to rozli-
czenie odbywa siê w sposób okreœlony w § 28, zgodnie z re-
gulacjami KDPW oraz z harmonogramem dnia rozliczenio-
wego, uzgodnionym miêdzy NBP a KDPW. Rozliczenie to
nastêpuje na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawia-
nych przez NBP. Upowa¿nienie do sporz¹dzania przez NBP
tych dowodów, wystawione w dwóch egzemplarzach,
uczestnik przetargu obowi¹zany jest przekazaæ NBP nie
póŸniej ni¿ do momentu z³o¿enia oferty przy pierwszym
udziale w przetargu; w tym samym terminie drugi egzem-
plarz upowa¿nienia uczestnik przekazuje KDPW. 

2. Wzór upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi
za³¹cznik nr 23 do regulaminu. 

§ 31.1. Rejestrowanie papierów wartoœciowych wynikaj¹-
ce z rozliczenia operacji mo¿e byæ dokonywane tylko na ra-
chunku w³asnym uczestnika przetargu. Papiery, które s¹
przedmiotem operacji, nie mog¹ byæ objête zastawem ani
obci¹¿one innym prawem. 

2. Przedmiotem umów repo, operacji outright i przedter-
minowego wykupu bonów pieniê¿nych NBP mog¹ byæ tylko
takie papiery wartoœciowe, których termin wykupu —
w przypadku bonów lub termin ustalenia praw do œwiadczeñ
z tytu³u ich wykupu — w przypadku obligacji, przekracza
dzieñ rozliczenia operacji o co najmniej dwa dni robocze. 

4.2. Postanowienia szczególne dotycz¹ce zawierania
przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów re-

po na skarbowych papierach wartoœciowych 

§ 32. 1. Umowy repo dotycz¹ce skarbowych papierów
wartoœciowych zawierane s¹ na okresy obliczane w dniach,
wynosz¹ce od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów
okreœla NBP w warunkach przetargu. 

2. Bank mo¿e z³o¿yæ, w ramach jednego przetargu, ofer-
ty zbycia NBP lub nabycia od NBP skarbowych papierów
wartoœciowych o ró¿nych terminach odkupu spoœród okre-
œlonych przez NBP w warunkach przetargu. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, bank obowi¹zany
jest z³o¿yæ oddzielne oferty dla ka¿dego terminu odkupu. 

§ 33.1. Termin, na który zosta³a zawarta umowa repo,
koñczy siê z up³ywem ostatniego dnia tego terminu. Dzieñ
odkupu przypada na pierwszy dzieñ roboczy nastêpuj¹cy
po ostatnim dniu terminu. 

2. Je¿eli w stosunku do obligacji bêd¹cych przedmiotem
umowy repo przypada termin ustalenia praw do odsetek
w okresie pomiêdzy dniem nabycia a dniem odkupu, to ku-
puj¹cy zwraca sprzedaj¹cemu równowartoœæ odsetek wy-
p³aconych w tym terminie przez emitenta — w dniu ich wy-
p³acenia. 

3. W przypadku niedokonania zwrotu przez kupuj¹cego
równowartoœci odsetek od obligacji zgodnie z ust. 2, za ka¿-
dy dzieñ opóŸnienia sprzedaj¹cemu przys³uguj¹ odsetki
ustawowe. 

§ 34. Kwotê nabycia oraz kwotê odkupu za oferowane
do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP — w ramach
umowy repo — skarbowe papiery wartoœciowe ustala siê
wed³ug nastêpuj¹cych wzorów: 

Wzór nr 1

Kn — kwota nabycia za oferowane do zbycia skarbowe
papiery wartoœciowe, z dok³adnoœci¹ do 1 z³otego, 

Wn — wartoœæ nominalna skarbowych papierów warto-
œciowych, 

d — okreœlony przez NBP, z dok³adnoœci¹ do dwóch
miejsc po przecinku, wspó³czynnik dyskonta (w
skali rocznej), koryguj¹cy wartoœæ nominaln¹ skar-
bowych papierów wartoœciowych, 

z — liczba dni od daty zbycia przez sprzedawcê skar-
bowych papierów wartoœciowych do: 

1) terminu ich wykupu przez emitenta — w przy-
padku bonów skarbowych, 

2) najbli¿szego od tej daty dnia wymagalnoœci na-
le¿noœci odsetkowych — w przypadku obligacji
skarbowych. 

Uwaga: wyra¿enie oblicza siê z dok³adnoœci¹

do 15 miejsc znacz¹cych. 
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Wzór nr 2

Ko — kwota odkupu, ustalana odpowiednio przez bank
albo NBP, za nabyte w ramach umowy repo skar-
bowe papiery wartoœciowe, z dok³adnoœci¹ do
1 z³otego, 

Kn — jak we Wzorze nr 1, 

p — oferowana NBP przez bank stopa repo (w skali
rocznej), z dok³adnoœci¹ do dwóch miejsc po prze-
cinku, 

t — termin odkupu. 

Uwaga: wyra¿enie oblicza siê z dok³adnoœci¹

do 15 miejsc znacz¹cych. 

Rozdzia³ 5

Rynek wtórny — bony skarbowe 

§ 35.1. Zlecenia, z wyj¹tkiem zleceñ wymienionych
w ust. 2, przesy³ane s¹ przez uczestników RPW do DOK od
godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji. 

2. Zlecenia dotycz¹ce operacji, których jedn¹ ze stron
jest BFG, s¹ nadsy³ane w dniu realizacji, w godzinach 
8.00 — 14.00. 

3. Wzór zlecenia stanowi za³¹cznik nr 24 do regulaminu. 

§ 36. Zlecenia, których data realizacji przypada póŸniej
ni¿ drugiego dnia roboczego przed dat¹ zapadalnoœci bo-
nów skarbowych bêd¹cych przedmiotem tych zleceñ, zo-
staj¹ odrzucone. 

§ 37.1. Wszystkie transakcje pomiêdzy uczestnikami
RPW rejestrowane s¹ w RPW na podstawie: 

1) zleceñ przesy³anych przez uczestników RPW bezpo-
œrednio do DOK lub

2) danych dotycz¹cych transakcji zawartych za poœred-
nictwem ERSPW, przekazywanych do DOK przez ER-
SPW. 

2. Kody zleceñ poszczególnych operacji wraz z opisem
zawiera za³¹cznik nr 25 do  regulaminu. 

§ 38. Wszystkie transakcje pomiêdzy uczestnikami RPW,
których zarejestrowanie wymaga rozliczenia na rachunkach
bankowych uczestników RPW, rozliczane s¹ na podstawie
upowa¿nienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3. 

§ 39. Transakcja zawarta pomiêdzy uczestnikami RPW,
której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za poœrednic-
twem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana
w RPW po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków: 

1) otrzymania przez DOK: 

a) od obu stron transakcji zleceñ zgodnych pod
wzglêdem formalnym i rachunkowym — je¿eli
transakcja jest zawarta bez poœrednictwa ERSPW.
W razie wyst¹pienia niezgodnoœci strony zobowi¹-
zane s¹ do ich wyjaœnienia. Rozbie¿noœci powinny
byæ przez strony wyjaœnione i usuniête do godziny
17.00 (lub do 14.00, je¿eli jedn¹ ze stron transakcji
jest BFG), 

b) danych dotycz¹cych transakcji, przekazanych do
DOK przez ERSPW — je¿eli transakcja zosta³a za-
warta za poœrednictwem ERSPW, 

2) posiadania przez podmiot sprzedaj¹cy na rachunku
lub koncie wystarczaj¹cej liczby odpowiednich bo-
nów skarbowych, nie zablokowanych z jakiegokol-
wiek tytu³u, 

3) posiadania przez podmiot kupuj¹cy odpowiedniej ilo-
œci œrodków na rachunku bankowym. 

§ 40.1. Je¿eli transakcja pomiêdzy uczestnikami RPW
zosta³a zawarta bez poœrednictwa ERSPW i zosta³ spe³niony
warunek, o którym mowa w § 39 pkt 1 lit. a, zlecenia s¹ auto-
matycznie ³¹czone w RPW. Po po³¹czeniu zleceñ, nastêpuje
sprawdzenie spe³nienia warunku, o którym mowa w § 39
pkt 2. Je¿eli zosta³ on spe³niony, bony skarbowe na rachun-
ku lub koncie sprzedaj¹cego zostaj¹ zablokowane i DOK
przekazuje do DSP lub GOWD dyspozycjê p³atnicz¹ obci¹-
¿aj¹c¹ rachunek bankowy kupuj¹cego i uznaj¹c¹ rachunek
bankowy sprzedaj¹cego. Po spe³nieniu warunku, o którym
mowa w § 39 pkt 3, z zastrze¿eniem § 42, transakcja zostaje
zarejestrowana w RPW. 

2. Uczestnik RPW ma mo¿liwoœæ odwo³ania zlecenia,
jednak¿e tylko do momentu po³¹czenia zleceñ, o którym
mowa w ust. 1. W celu dokonania takiego odwo³ania uczest-
nik RPW wysy³a do DOK dyspozycjê odwo³ania zlecenia. 

3. Wzór dyspozycji odwo³ania zlecenia stanowi za³¹cznik
nr 26 do regulaminu. 

§ 41. Je¿eli transakcja pomiêdzy uczestnikami RPW zo-
sta³a zawarta za poœrednictwem ERSPW, a do jej zarejestro-
wania DOK otrzyma³ dane od ERSPW: 

1) przed dniem realizacji — to rejestracja transakcji na-
stêpuje na pocz¹tku dnia operacyjnego w dniu jej re-
alizacji — po spe³nieniu warunków, o których mowa
w § 39, z zastrze¿eniem § 42. 

2) w dniu realizacji transakcji — to rejestracja transakcji
nastêpuje niezw³ocznie po otrzymaniu danych, nie
póŸniej jednak ni¿ do godziny 17.00 tego dnia — po
spe³nieniu warunków, o których mowa w § 39, z za-
strze¿eniem § 42. 

§ 42. Zarejestrowanie transakcji, o której mowa w § 40
ust. 1 oraz w § 41, nastêpuje w momencie dokonania rozli-
czenia pieniê¿nego odpowiednio w DSP lub GOWD i otrzy-
mania potwierdzenia realizacji dyspozycji p³atniczej przez
DOK. 

§ 43. Niespe³nienie któregokolwiek z warunków, o któ-
rych mowa w § 39, powoduje, ¿e transakcja nie zostanie za-
rejestrowana w RPW. 

§ 44. Transakcja zawarta pomiêdzy uczestnikami RPW,
której zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za poœrednic-
twem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana
w RPW, je¿eli zostan¹ spe³nione warunki, o których mowa
w § 39 pkt 1 i 2. 

§ 45. Transakcje dokonywane pomiêdzy poszczególny-
mi portfelami uczestnika RPW zostan¹ zarejestrowane, je¿e-
li zostanie spe³niony warunek, o którym mowa w § 39 pkt 2. 

§ 46. Zarejestrowanie transakcji, o których mowa w § 40,
§ 41, § 44 i § 45, jest ostateczne. 

§ 47. Przeprowadzenie transakcji repo mo¿e byæ doko-
nane — z punktu widzenia sposobu ewidencjonowania
w RPW bonów skarbowych bêd¹cych jej przedmiotem —
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przy u¿yciu jednej z trzech, ni¿ej wymienionych formu³.
W zale¿noœci od wyboru formu³y przez podmioty uczestni-
cz¹ce w transakcji, bony skarbowe, których transakcja doty-
czy, zostaj¹: 

1) przeniesione z rachunku lub konta zbywaj¹cego te
bony na rachunek lub konto przyjmuj¹cego bony
skarbowe b¹dŸ

2) przeniesione z rachunku lub konta zbywaj¹cego bony
skarbowe na rachunek lub konto przyjmuj¹cego te
bony i tam zablokowane b¹dŸ

3) jedynie zablokowane na rachunku lub koncie zbywa-
j¹cego bony skarbowe. 

§ 48. Dzieñ zakoñczenia transakcji repo nie mo¿e przy-
padaæ wczeœniej ni¿ nastêpnego dnia po jej rozpoczêciu
i póŸniej ni¿ na dwa dni przed terminem wykupu bonów
skarbowych bêd¹cych przedmiotem transakcji. 

§ 49.1. Transakcja repo mo¿e byæ zakoñczona tylko na
podstawie zgodnych zleceñ zarejestrowania, nades³anych
do DOK przez obie strony transakcji. 

2. Je¿eli strony transakcji nie przeœl¹ zleceñ, o których
mowa w ust. 1, do dnia poprzedzaj¹cego datê wykupu bo-
nów skarbowych, wykup bonów nastêpuje zgodnie z § 86
ust. 2. 

§ 50.1. Uczestnik RPW mo¿e zleciæ NBP dokonanie blo-
kady wszystkich b¹dŸ okreœlonej liczby bonów skarbowych
zarejestrowanych na jego rachunku lub koncie, przekazuj¹c
w tym celu do DOK zlecenie zarejestrowania blokady. 

2. Blokady mo¿na dokonywaæ na dowolne okresy
mieszcz¹ce siê w okresie pozostaj¹cym do terminu wykupu
bonów skarbowych przez emitenta. 

§ 51. Zniesienie blokady bonów skarbowych nastêpuje
na podstawie przekazanego do DOK przez uczestnika RPW
zlecenia zarejestrowania odblokowania bonów skarbowych. 

§ 52. Bony skarbowe zablokowane, których blokada nie
zosta³a do dnia poprzedzaj¹cego termin ich wykupu znie-
siona, s¹ w dniu wykupu automatycznie odblokowywane,
a œrodki z tytu³u ich wykupu zostaj¹ przekazane na rachunki
bankowe w NBP, o których mowa w § 86 ust. 2. 

§ 53.1. Uczestnik RPW, który ustanowi³ zastaw na bo-
nach skarbowych znajduj¹cych siê w jego portfelu w³asnym,
przekazuje do DOK zlecenie zarejestrowania blokady bo-
nów skarbowych z tytu³u ustanowienia zastawu. 

2. Przekazanie do DOK zlecenia blokady, o którym mo-
wa w ust 1, jest jednoznaczne z zawiadomieniem o ustano-
wieniu zastawu na bonach skarbowych — zgodnie z art. 329
§ 2 Kodeksu cywilnego — d³u¿nika wierzytelnoœci obci¹¿o-
nej zastawem, którym — w imieniu i z upowa¿nienia Ministra
Finansów, reprezentuj¹cego Skarb Pañstwa bêd¹cy emiten-
tem bonów skarbowych — jest NBP. 

§ 54.1. Stosownie do art. 333 Kodeksu cywilnego za-
stawca mo¿e przes³aæ do DOK oœwiadczenie, o treœci
uzgodnionej z zastawnikiem, wskazuj¹ce na czyj¹ rzecz ma
nast¹piæ wykup zastawionych bonów skarbowych. Zastaw-
ca lub zastawnik mog¹ te¿ za¿¹daæ od NBP z³o¿enia œrod-
ków pieniê¿nych pochodz¹cych z wykupu zastawionych bo-
nów skarbowych do depozytu s¹dowego. ¯¹danie takie
NBP wykonuje, je¿eli przekazane ono zosta³o mu póŸniej ni¿
oœwiadczenie b¹dŸ je¿eli zastawca nie przekaza³ NBP ¿ad-
nego oœwiadczenia. 

2. Oœwiadczenie lub ¿¹danie, o których mowa w ust. 1,
mog¹ byæ przes³ane do DOK najpóŸniej na dwa dni przed
terminem wykupu zastawionych bonów skarbowych. 

3. W przypadku nieotrzymania przez NBP ani oœwiad-
czenia, ani ¿¹dania, o których mowa w ust. 1, wykup zasta-
wionych bonów skarbowych nastêpuje na rzecz zastawcy. 

4. Wzór oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi
za³¹cznik nr 27 do regulaminu. 

§ 55.1. Z zastrze¿eniem ust. 2, na wniosek zastawcy,
NBP przekazuje œrodki z tytu³u wykupu  zastawionych bo-
nów skarbowych na rachunek bankowy, gdzie s¹ one bloko-
wane do czasu  realizacji uprawnieñ przys³uguj¹cych za-
stawcy lub zastawnikowi stosownie do zgodnego
oœwiadczenia stron w tym zakresie, zawartego w przekaza-
nym DOK odrêbnym  dokumencie, np. pe³nomocnictwie za-
stawcy dla zastawnika do dysponowania œrodkami, o któ-
rych mowa w § 54 ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje siê w przypadku gdy zastawca
lub zastawnik nie przedstawili NBP ¿¹dania, o którym mowa
w § 54 ust. 1. 

§ 56. Zniesienie blokady zastawionych bonów skarbo-
wych nastêpuje na podstawie zlecenia zniesienia blokady,
przekazanego do DOK przez zastawcê. Zniesienie blokady
jest mo¿liwe pod warunkiem przekazania do DOK potwier-
dzenia zastawnika o mo¿liwoœci dokonania takiego zniesie-
nia. 

Rozdzia³ 6

Przemieszczenia bonów skarbowych pomiêdzy 
rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem 

pomocniczym KDPW 

§ 57.1. Szczegó³owe zasady dotycz¹ce przemieszczeñ
bonów skarbowych pomiêdzy rachunkami i kontami uczest-
ników RPW a kontem pomocniczym KDPW s¹ przedmiotem
regulacji KDPW. 

2. Zlecenia dotycz¹ce przemieszczeñ, o których mowa
w ust. 1, przesy³ane s¹ przez uczestników RPW do DOK od
godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji —
w sposób okreœlony w za³¹czniku nr 24 do regulaminu. 

3. Kod operacji przemieszczenia bonów skarbowych,
o którym mowa w ust. 1, zawiera za³¹cznik nr 25 do regula-
minu. 

§ 58.1. Uczestnik RPW mo¿e przemieœciæ bony skarbo-
we na konto pomocnicze prowadzone w RPW w ramach
struktury konta depozytowego KDPW. 

2. Uczestnik RPW mo¿e dokonaæ przemieszczenia,
o którym mowa w ust. 1, z portfela w³asnego lub z portfela
swojego klienta. 

3. W zleceniu przemieszczenia uczestnik RPW zamiesz-
cza informacjê dodatkow¹ niezbêdn¹ do identyfikacji konta
depozytowego lub rachunku papierów wartoœciowych, na
którym zostan¹ zarejestrowane bony skarbowe w KDPW.
Zasady rejestracji, zakres informacji dodatkowej oraz spo-
sób jej wype³niania okreœlaj¹ regulacje KDPW. 

4. Z chwil¹ stwierdzenia przez KDPW mo¿liwoœci zwrot-
nego przemieszczenia bonów skarbowych, KDPW dokonu-
je tego przemieszczenia przenosz¹c odpowiednie bony
skarbowe z powrotem na w³aœciwy rachunek lub konto
uczestnika RPW. KDPW zamieszcza w treœci zlecenia infor-
macjê dodatkow¹ pozwalaj¹c¹ uczestnikowi RPW zareje-
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strowaæ bony skarbowe na odpowiednim rachunku papie-
rów wartoœciowych prowadzonym przez uczestnika RPW
dla jego klientów. 

§ 59. Je¿eli do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ wykupu bo-
nów skarbowych KDPW nie przemieœci ich na rachunek lub
konto uczestnika RPW, œrodki pochodz¹ce z wykupu tych
bonów zostan¹ w dniu wykupu przekazane na rachunek
bankowy KDPW. 

Rozdzia³ 7

Prowadzenie systemu po¿yczek bonów skarbowych

§ 60. System po¿yczek bonów skarbowych s³u¿y zabez-
pieczeniu realizacji transakcji na bonach skarbowych
w przypadku braku wystarczaj¹cej liczby tych bonów na ra-
chunku lub koncie sprzedawcy w ci¹gu dnia operacyjnego. 

§ 61.1. Uczestnikami systemu po¿yczek s¹ uczestnicy RPW.

2. Zlecenia dotycz¹ce po¿yczek bonów skarbowych
przesy³ane s¹ przez uczestników systemu po¿yczek do DOK
od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji
— w sposób okreœlony w za³¹czniku nr 24 do regulaminu.

3. Kody operacji dotycz¹cych po¿yczek bonów skarbo-
wych zawiera za³¹cznik nr 25 do regulaminu. 

§ 62.1. Uczestnik systemu po¿yczek mo¿e przekazywaæ
do puli po¿yczek bony skarbowe, które bêd¹ stanowi³y
przedmiot po¿yczki. Przedmiotem po¿yczki mog¹ byæ jedy-
nie bony znajduj¹ce siê w puli po¿yczek. 

2. Bony skarbowe mog¹ byæ przekazane do puli po¿y-
czek nie póŸniej ni¿ na piêæ dni przed up³ywem terminu ich
wykupu. 

3. Bony skarbowe przekazane do puli po¿yczek nie mo-
g¹ byæ obci¹¿one prawami osób  trzecich. 

§ 63. Przekazanie przez uczestnika systemu po¿yczek
bonów skarbowych do puli po¿yczek oznacza zgodê
uczestnika na przeniesienie tych bonów na bior¹cego po-
¿yczkê, na zasadach okreœlonych w niniejszym rozdziale. 

§ 64. Je¿eli uczestnik systemu po¿yczek nie wycofa
z puli po¿yczek bonów skarbowych na piêæ dni przed termi-
nem ich wykupu, to w czwartym dniu roboczym przed tym
terminem zostaj¹ one automatycznie przemieszczone na ra-
chunek uczestnika. 

§ 65. Bony skarbowe przekazane do puli po¿yczek nie
s¹ blokowane. Je¿eli bony te nie zostan¹ wykorzystane
przez jakiegokolwiek uczestnika systemu po¿yczek, to
uczestnik, który przekaza³ bony, mo¿e je wycofaæ z puli po-
¿yczek. Uczestnik systemu po¿yczek mo¿e dokonaæ jedno-
czeœnie operacji zasilenia i wycofania bonów skarbowych
z puli po¿yczek. 

§ 66.1. Po¿yczka udzielana jest na zlecenie bior¹cego
po¿yczkê. Jedno zlecenie zaci¹gniêcia po¿yczki dotyczy
bonów o jednej dacie zapadalnoœci. 

2. Bior¹cy po¿yczkê mo¿e wzi¹æ wiêcej ni¿ jedn¹ po-
¿yczkê w ci¹gu dnia operacyjnego. 

§ 67.1. W zleceniu zaci¹gniêcia po¿yczki bior¹cy po-
¿yczkê musi okreœliæ bony skarbowe, które  stanowi¹: 

a) przedmiot po¿yczki, 

b) zabezpieczenie po¿yczki, 

z jednoczesnym wyliczeniem ich wartoœci rynkowej, zgod-
nie z § 69.

2. Je¿eli bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 lit a,
znajduj¹ siê w puli po¿yczek oraz bony skarbowe, o których
mowa w ust. 1 lit. b, znajduj¹ siê na rachunku bior¹cego po-
¿yczkê i nie s¹ obci¹¿one prawami osób trzecich, zlecenie
zostaje zrealizowane — bony skarbowe bêd¹ce przedmio-
tem po¿yczki zostaj¹ zarejestrowane na rachunku lub kon-
cie bior¹cego po¿yczkê. W przeciwnym wypadku zlecenie
zostaje odrzucone, a DOK wysy³a do bior¹cego po¿yczkê
odpowiedni komunikat. 

3. Bony skarbowe nie mog¹ stanowiæ zabezpieczenia
po¿yczki, poczynaj¹c od drugiego dnia  roboczego poprze-
dzaj¹cego dzieñ ich wykupu. 

§ 68.1. Z chwil¹ zrealizowania zlecenia, o którym mowa
w § 67 ust. 1, na rachunku bior¹cego po¿yczkê zostaj¹ za-
blokowane bony skarbowe bêd¹ce przedmiotem zabezpie-
czenia tej  po¿yczki. 

2. Do ka¿dego daj¹cego po¿yczkê zostaje przes³any ko-
munikat zawieraj¹cy informacjê, jakie bony skarbowe i o ja-
kiej wartoœci nominalnej zosta³y pobrane z jego puli. 

§ 69.1. Wartoœæ rynkowa bonów skarbowych bêd¹cych
przedmiotem po¿yczki oraz jej zabezpieczenia stanowi ilo-
czyn liczby sztuk tych bonów skarbowych oraz ich ceny. 

2. Cenê, o której mowa w ust. 1, stanowi œrednia cena
wa¿ona wyliczona na podstawie transakcji dokonywanych
na bonach skarbowych o danej dacie zapadalnoœci, zreali-
zowanych w poprzednim dniu operacyjnym. Do wyliczenia
brane s¹ pod uwagê transakcje (z wy³¹czeniem transakcji
repo i sell-buy-back) rozliczone przez RPW. Je¿eli w danym
dniu operacyjnym nie by³y realizowane transakcje na bo-
nach skarbowych o danej dacie zapadalnoœci, podstawê
wyliczenia stanowi¹ dane z ostatniego dnia, w którym by³y
realizowane transakcje na bonach o tej dacie zapadalnoœci. 

3. Wartoœæ rynkowa bonów skarbowych stanowi¹cych
zabezpieczenie nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 110% wartoœci
rynkowej bonów skarbowych bêd¹cych przedmiotem po-
¿yczki. 

4. Ka¿dy uczestnik systemu po¿yczek bêdzie mia³ do-
stêp do raportu zawieraj¹cego cenê, o której mowa w ust. 2,
dotycz¹c¹ transakcji rozliczonych w dniu poprzednim. 

§ 70. Bony skarbowe przeznaczone na po¿yczkê dla da-
nego uczestnika bior¹cego po¿yczkê pobierane s¹ od daj¹-
cych po¿yczkê proporcjonalnie do posiadanej przez nich
wartoœci bonów skarbowych w puli po¿yczek. 

§ 71. Zwrot bonów skarbowych bêd¹cych przedmiotem
po¿yczki powinien nast¹piæ najpóŸniej nastêpnego dnia ro-
boczego, do godz. 16.30, po dniu, w którym zosta³a ona
udzielona. Je¿eli do tego czasu bior¹cy po¿yczkê nie zwróci
bonów skarbowych, w NBP zostaje uruchomione zlecenie
przekazuj¹ce na rachunki daj¹cych po¿yczkê bony skarbo-
we, które stanowi³y zabezpieczenie po¿yczki. Je¿eli jako za-
bezpieczenie zosta³y przekazane bony skarbowe o ró¿nych
datach zapadalnoœci, bony skarbowe o najbli¿szym terminie
wykupu zostaj¹ przydzielone temu uczestnikowi daj¹cemu
po¿yczkê, który przekaza³ najwiêksz¹ czêœæ po¿yczki. 

§ 72. Wartoœæ nominalna bonów skarbowych o danej da-
cie zapadalnoœci po¿yczonych uczestnikowi systemu bior¹-
cemu po¿yczkê nie mo¿e przekroczyæ 5% ogólnej wartoœci
tych bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach.
Wartoœæ nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapa-
dalnoœci po¿yczonych wszystkim po¿yczkobiorcom nie mo-
¿e przekroczyæ 10% ogólnej wartoœci bonów skarbowych
zarejestrowanych na rachunkach i kontach. 
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§ 73.1. Op³ata za udzielenie po¿yczki wynosi 0,01 % war-
toœci nominalnej po¿yczonych bonów skarbowych. Op³atê
tê uiszcza bior¹cy po¿yczkê na rzecz daj¹cych po¿yczkê.
Obci¹¿enie rachunku bankowego bior¹cego po¿yczkê
i uznanie rachunków bankowych daj¹cych po¿yczkê doko-
nywane jest na podstawie zlecenia wystawionego przez
NBP zgodnie z upowa¿nieniem, o którym mowa w § 8 ust.
5 pkt 3. 

2. Rozliczenie z tytu³u op³at za po¿yczki nastêpuje trze-
ciego dnia roboczego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a sp³a-
ta po¿yczki. 

3. Op³atê, o której mowa w ust. 1, bior¹cy po¿yczkê uisz-
cza zarówno w przypadku, gdy sp³aci³ po¿yczkê w terminie,
jak i w przypadku, gdy nie dokona³ sp³aty a na rachunki da-
j¹cych po¿yczkê zosta³y przekazane bony skarbowe bêd¹-
ce przedmiotem zabezpieczenia po¿yczki. 

Rozdzia³ 8

Rynek wtórny — bony pieniê¿ne NBP

§ 74.1. Zlecenia, z wyj¹tkiem zleceñ wymienionych
w ust. 2, powinny byæ nadsy³ane w dniu ich realizacji, w go-
dzinach 8.00 — 17.00. 

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

3. Wzór zlecenia stanowi za³¹cznik nr 28 do regulaminu. 

§ 75. Zlecenia, których data realizacji przypada póŸniej
ni¿ drugiego dnia przed dat¹ zapadalnoœci bonów pieniê¿-
nych NBP bêd¹cych przedmiotem tych zleceñ, zostaj¹ od-
rzucone. 

§ 76. Transakcje kupna/ sprzeda¿y bonów pieniê¿nych
NBP dokonywane pomiêdzy uczestnikami RPW rozliczane
s¹ na podstawie upowa¿nienia, o którym mowa w § 8 ust.
5 pkt 3. 

§ 77. Transakcja zawarta pomiêdzy uczestnikami RPW,
której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za poœrednic-
twem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana
w RPW po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków: 

1) otrzymania przez DOK od obu stron transakcji zleceñ
zgodnych pod wzglêdem formalnym i rachunkowym.
W razie wyst¹pienia niezgodnoœci strony zobowi¹za-
ne s¹ do ich wyjaœnienia. Rozbie¿noœci powinny byæ
przez strony wyjaœnione i usuniête do godziny 17.00
(lub do 14.00, je¿eli jedn¹ ze stron transakcji jest
BFG), 

2) posiadania przez podmiot sprzedaj¹cy na rachunku
lub koncie wystarczaj¹cej liczby odpowiednich bo-
nów pieniê¿nych NBP, nie zablokowanych z jakiego-
kolwiek tytu³u, 

3) posiadania przez podmiot kupuj¹cy odpowiedniej ilo-
œci œrodków na rachunku bankowym. 

§ 78.1. Je¿eli zosta³ spe³niony warunek, o którym mowa
w § 77 pkt 1, zlecenia s¹ automatycznie ³¹czone w RPW. Po
po³¹czeniu zleceñ, nastêpuje sprawdzenie spe³nienia wa-
runku, o którym mowa w § 77 pkt 2. Je¿eli zosta³ on spe³nio-
ny, bony pieniê¿ne NBP na rachunku lub koncie sprzedaj¹-
cego zostaj¹ zablokowane i DOK przekazuje do DSP lub
GOWD dyspozycjê p³atnicz¹ obci¹¿aj¹c¹ rachunek banko-
wy kupuj¹cego i uznaj¹c¹ rachunek bankowy sprzedaj¹ce-
go. Po spe³nieniu warunku, o którym mowa w § 77 pkt 3,

z zastrze¿eniem § 79, transakcja zostaje zarejestrowana
w RPW. 

2. Uczestnik RPW ma mo¿liwoœæ odwo³ania zlecenia,
jednak¿e tylko do momentu po³¹czenia zleceñ, o którym
mowa w ust. 1. W celu dokonania takiego odwo³ania uczest-
nik RPW wysy³a do DOK dyspozycjê odwo³ania zlecenia. 

3. Wzór dyspozycji odwo³ania zlecenia stanowi za³¹cznik
nr 29 do regulaminu. 

§ 79. Zarejestrowanie transakcji, o której mowa w § 78
ust. 1, nastêpuje w momencie dokonania rozliczenia pie-
niê¿nego odpowiednio w DSP lub GOWD i otrzymania po-
twierdzenia realizacji dyspozycji p³atniczej przez DOK. 

§ 80. Niespe³nienie któregokolwiek z warunków, o któ-
rych mowa w § 77, powoduje, ¿e transakcja nie zostanie za-
rejestrowana w RPW. 

§ 81. W przypadku transakcji kupna/sprzeda¿y bonów
pieniê¿nych NBP, dokonywanej pomiêdzy portfelem w³a-
snym uczestnika RPW a portfelem jego klientów, uczestnik
ten przesy³a do DOK zlecenie zarejestrowania przemiesz-
czenia bonów pieniê¿nych NBP, na podstawie którego
w dniu realizacji nastêpuje w RPW przeniesienie tych bonów
pomiêdzy portfelami uczestnika. 

§ 82. Przeniesienia bonów pieniê¿nych NBP pomiêdzy
rachunkami i kontami tych bonów poszczególnych uczestni-
ków RPW nie zwi¹zane z dokonaniem transakcji kup-
na/sprzeda¿y rejestrowane s¹ na podstawie zgodnych zle-
ceñ przew³aszczenia bonów pieniê¿nych NBP, nades³anych
do DOK przez uczestników RPW uczestnicz¹cych w tej ope-
racji. 

§ 83. Zarejestrowanie transakcji, o których mowa w § 77,
§ 81 i § 82, jest ostateczne. 

§ 84.1. Uczestnik RPW mo¿e dokonaæ blokady wszyst-
kich b¹dŸ okreœlonej liczby bonów pieniê¿nych NBP zareje-
strowanych na jego rachunku lub koncie bonów pieniê¿-
nych NBP, przesy³aj¹c w tym celu do DOK zlecenie
zablokowania. 

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

3. Zniesienie blokady bonów pieniê¿nych nastêpuje na
podstawie przes³anego do DOK przez uczestnika RPW zle-
cenia odblokowania. 

4. Bony pieniê¿ne NBP zablokowane, których blokada
nie zosta³a do dnia poprzedzaj¹cego termin ich wykupu
zniesiona, podlegaj¹ w dniu wykupu automatycznemu od-
blokowaniu, a œrodki z tytu³u ich wykupu zostaj¹ przekazane
na rachunki bankowe w NBP, o których mowa w § 86 ust 2. 

Rozdzia³ 9

Wykup bonów

§ 85. Bony znajduj¹ce siê na rachunkach i kontach
uczestników RPW, w ostatnim dniu roboczym poprzedzaj¹-
cym dzieñ wykupu zostaj¹ zablokowane. W dniu tym DOK
okreœla, zgodnie z aktualnym stanem rachunków i kont,
wielkoœæ œrodków pieniê¿nych przypadaj¹cych z tytu³u wy-
kupu bonów. 

§ 86.1. Prawa maj¹tkowe z bonów realizowane s¹ w dniu
wykupu. 
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2. Wykup bonów nastêpuje w drodze uznania rachun-
ków bankowych w NBP uczestników RPW posiadaj¹cych na
swoich rachunkach i kontach bony przypadaj¹ce do wyku-
pu, kwot¹ odpowiadaj¹c¹ wartoœci nominalnej tych bonów. 

3. Wraz z wykupem bonów nastêpuje ich umorzenie. 

4. Zlecenia p³atnicze dotycz¹ce uznania rachunków,
o których mowa w ust. 2, wystawiane s¹ przez NBP. 

Rozdzia³ 10

Postanowienia koñcowe

§ 87.1. Uczestnicy RPW prowadz¹cy indywidualne ra-
chunki bonów dla swoich klientów, zobowi¹zani s¹ do pro-
wadzenia tych rachunków w sposób zapewniaj¹cy zgod-
noœæ dokonywanych na nich zapisów ze stanem bonów
w portfelach ich klientów na kontach tych¿e uczestników
w RPW. 

2. Prowadzenie przez uczestników RPW rachunków bo-
nów dla swoich klientów powinno nastêpowaæ na zasadach
i w trybie regulaminu, wydanego przez podmiot prowadz¹cy
takie rachunki. 

§ 88. NBP nadzoruje prowadzenie rachunków bonów
przez uczestników RPW, w zakresie jego zgodnoœci z niniej-
szym regulaminem, regulaminami, o których mowa w § 87
ust. 2, oraz innymi przepisami dotycz¹cymi prowadzenia ra-
chunków papierów wartoœciowych. 

§ 89.1. Za czynnoœci podejmowane przez uczestnika
RPW w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialnoœæ po-
nosi ten¿e uczestnik. Dotyczy to w szczególnoœci obowi¹z-
ków zwi¹zanych z rozliczaniem transakcji na rynku wtórnym
oraz przekazywaniem klientom œrodków pieniê¿nych z tytu-
³u wykupu bonów. 

2. NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci wobec klientów
uczestników RPW za czynnoœci dokonywane przez tych
uczestników w imieniu ich klientów. 
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UMOWA O PROWADZENIE
RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

W REJESTRZE PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

zawarta w dniu.................................... w Warszawie pomiêdzy Narodowym Bankiem Polskim, zwanym dalej „NBP”, repre-
zentowanym 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 papierów wartoœciowych) 

zwanym dalej „Uczestnikiem RPW”, reprezentowanym przez: 

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

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

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

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

zwanymi dalej „Stronami”. 

Strony ustalaj¹, co nastêpuje: 

§ 1

NBP zobowi¹zuje siê do otwarcia i prowadzenia w Rejestrze Papierów Wartoœciowych, zwanym dalej „RPW”, rachunku
i konta depozytowego: 

1) bonów skarbowych *) 

2) bonów pieniê¿nych NBP *) 

dla Uczestnika RPW na warunkach okreœlonych w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont
depozytowych papierów wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na papierach wartoœciowych i ich rejestracji na rachunkach
i kontach depozytowych tych papierów”, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y nr 29/2003 Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 12 wrzeœnia 2003r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz 23), zwanym w dalszej czêœci umowy „regulaminem”. 

§ 2

1. NBP zobowi¹zuje siê dostarczyæ regulamin Uczestnikowi RPW nie póŸniej ni¿ w dniu podpisania umowy. 

2. Odbiór regulaminu Uczestnik RPW potwierdza NBP w drodze pisemnej. 

3. NBP zobowi¹zuje siê do powiadamiania Uczestnika RPW listem poleconym o ka¿dorazowej zmianie regulaminu z co
najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Je¿eli w okresie od dnia otrzymania listu do daty wejœcia w ¿ycie zmian w regulaminie
Uczestnik RPW 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 RPW takiego oœwiadczenia, w termi-
nie okreœlonym wy¿ej, traktowane bêdzie jako wyra¿enie przez niego zgody na zmianê warunków regulaminu. 

§ 3

Z dniem podpisania umowy Uczestnik RPW otrzymuje numer swojego rachunku bonów w RPW. 
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§ 4

Po zakoñczeniu ka¿dego dnia operacyjnego, w którym nast¹pi³a zmiana stanu rachunku i konta depozytowego bonów,
NBP przesy³a Uczestnikowi RPW wyci¹g zawieraj¹cy: 

1) nazwê uczestnika RPW, 

2) numer rachunku bonów Uczestnika RPW, 

3) datê wyci¹gu, 

4) stan rachunku i konta depozytowego bonów na pocz¹tek dnia, 

5) zestawienie operacji zrealizowanych w danym dniu, 

6) stan rachunku i konta depozytowego bonów na koniec dnia. 

§ 5

1. Wyci¹g, o którym mowa w § 4, przekazywany jest Uczestnikowi RPW za pomoc¹ systemu elektronicznej wymiany da-
nych niezw³ocznie po zakoñczeniu dnia operacyjnego, którego dotyczy. 

2. W razie braku mo¿liwoœci przekazania przez NBP wyci¹gu za poœrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych
w terminie okreœlonym w ust. 1, w nastêpnym dniu operacyjnym NBP przesy³a Uczestnikowi RPW wyci¹g: 

1) poczt¹ — listem zwyk³ym lub

2) na pisemny wniosek Uczestnika RPW — telefaksem, za op³at¹. Op³ata pobierana jest zgodnie z taryf¹ prowizji i op³at
bankowych stosowanych przez NBP. 

§ 6

1. Uczestnik RPW sprawdza na bie¿¹co w ci¹gu dnia operacyjnego stopieñ realizacji przez NBP wys³anych przez siebie
ofert i zleceñ, kontroluj¹c przesy³ane do niego przez NBP komunikaty oraz niezw³ocznie zg³asza do NBP w dniu operacyjnym
wszelkie zaistnia³e niezgodnoœci dotycz¹ce operacji na rachunku i koncie depozytowym bonów, a tak¿e przekazuje NBP infor-
macje o braku komunikatów, o których mowa wy¿ej. NBP zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego zbadania reklamacji i podjêcia
odpowiednich dzia³añ wyjaœniaj¹cych. 

2. Uczestnik RPW zobowi¹zany jest zg³osiæ do NBP niezgodnoœci dotycz¹ce stanu bonów na rachunku i koncie depozyto-
wym 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 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 RPW niezgodnoœci, o których mowa w ust. 1 i 2, lub nieprzekazania informacji,
o której mowa w ust. 1, NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci. 

§ 7**)

1. NBP dokonuje zarejestrowania transakcji zawartych przez Uczestnika RPW za poœrednictwem elektronicznego rynku
papierów wartoœciowych prowadzonego przez Centraln¹ Tabelê Ofert S. A., zwan¹ dalej „CeTO”, na podstawie danych doty-
cz¹cych tych transakcji, przekazywanych do NBP przez CeTO. 

2. NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci za niezgodnoœci pomiêdzy danymi przekazanymi przez CeTO do NBP a danymi
przekazanymi przez Uczestnika RPW do CeTO. 

§ 8

1. Uczestnik RPW zobowi¹zany jest przekazywaæ do NBP wszelkie dane i informacje oraz udzielaæ mu stosownych wyja-
œnieñ, 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 RPW: 

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

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

Prawo to przys³uguje NBP w ka¿dym czasie. 

3. W razie stwierdzenia przez NBP niezgodnoœci pomiêdzy stanem bonów zarejestrowanym w RPW i wynikaj¹cym z ewi-
dencji w³asnej Uczestnika RPW, Uczestnik RPW zobowi¹zany jest do niezw³ocznego jej wyjaœnienia i dokonania odpowiedniej
korekty w swojej ewidencji. 

§ 9

1. Do sporz¹dzania i sk³adania ofert, zleceñ i komunikatów dotycz¹cych bonów pieniê¿nych NBP, przekazywanych do De-
partamentu Operacji Krajowych NBP, zwanego dalej „DOK”, za poœrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz
do odbioru i odczytywania komunikatów otrzymywanych w ten sposób z DOK Uczestnik RPW u¿ywa modu³u „ELBON”. NBP
przekazuje ten modu³ Uczestnikowi RPW nie póŸniej ni¿ do dnia wejœcia w ¿ycie umowy. 

2. Warunkiem rozpoczêcia wykorzystywania modu³u ELBON jest spe³nienie przez Uczestnika RPW wymagañ technicznych
okreœlonych w regulaminie. 
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3. Uczestnik RPW 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 eksploatacyjn¹ modu³u ELBON”, dostarczon¹
przez NBP Uczestnikowi wraz z umow¹. 

4. Uczestnik RPW ponosi odpowiedzialnoœæ za wszelkie dzia³ania administracyjne zwi¹zane z rejestrowaniem pracowni-
ków i ich uprawnieñ w module ELBON oraz inne czynnoœci dokonywane w tym module przez pracowników zgodnie z zakre-
sem posiadanych przez nich uprawnieñ. 

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

§ 10

1. Do kryptograficznej ochrony przesy³ek z ofertami, zleceniami i komunikatami sporz¹dzonymi w module ELBON i przeka-
zywanymi przez Uczestnika RPW do DOK za poœrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych Uczestnik RPW u¿ywa
pakietu ochrony kryptograficznej. NBP przekazuje ten pakiet Uczestnikowi nie póŸniej ni¿ do dnia wejœcia w ¿ycie umowy. 

2. Pakiet ochrony kryptograficznej zapewnia nastêpuj¹ce elementy ochrony informacji: 

1) poufnoœæ przesy³ki — w³aœciwoœæ polegaj¹c¹ na tym, ¿e informacje zawarte w przesy³ce s¹ niedostêpne i nieujawnio-
ne dla nieupowa¿nionych osób od momentu nadania do momentu ich odbioru, 

2) integralnoœæ przesy³ki — w³aœciwoœæ œwiadcz¹c¹ o tym, ¿e dane w przesy³ce nie zosta³y zmienione od momentu pod-
pisania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 41 regulaminu, do momentu zweryfikowania podpisania, 

3) uwierzytelnienie nadawcy — w³aœciwoœæ zapewniaj¹c¹ identyfikacjê nadawcy,  

4) niezaprzeczalnoœæ nadania przesy³ki — w³aœciwoœæ wykluczaj¹c¹ mo¿liwoœæ negowania przez nadawcê faktu nada-
nia przesy³ki. 

3. Podpisanie komunikatu, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 41 regulaminu, którego funkcja jest realizowana przez pakiet ochrony
kryptograficznej, umo¿liwia identyfikacjê nadawcy komunikatu, integralnoœæ komunikatu oraz niezaprzeczalnoœæ jego nada-
nia. 

4. Strony zobowi¹zuj¹ siê do uznawania podpisania, o którym mowa w ust. 3,  jako równowa¿nego odrêcznym podpisom
osób upowa¿nionych przez Uczestnika  RPW do podpisywania w jego imieniu zleceñ, zgodnie z kart¹ wzorów podpisów z³o-
¿on¹  w DOK. 

5. Przesy³ki przekazywane miêdzy Uczestnikiem RPW a NBP oraz miêdzy NBP a Uczestnikiem RPW s¹ podpisywane
zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 41 regulaminu przy u¿yciu pakietu ochrony kryptograficznej. 

6. Podpisanie, o którym mowa w ust. 3, jest realizowane przez nadawcê za pomoc¹ jego klucza prywatnego i weryfikowa-
ne przez drug¹ stronê umowy za pomoc¹ klucza publicznego strony nadaj¹cej. 

7. Przesy³ki przekazywane miêdzy Uczestnikiem RPW a NBP oraz miêdzy NBP a Uczestnikiem RPW s¹ zaszyfrowane. 

8. Strony oœwiadczaj¹, ¿e mechanizmy ochrony kryptograficznej i procedury bezpieczeñstwa uznaj¹ za wystarczaj¹ce do
zapewnienia ochrony informacji w elektronicznym systemie wymiany danych. 

9. Uczestnik RPW zobowi¹zuje siê do wykorzystywania otrzymanego z NBP pakietu ochrony kryptograficznej wy³¹cznie do
realizacji czynnoœci okreœlonych w ust. 1, przestrzegania wymogów bezpieczeñstwa eksploatacji tego pakietu oraz jego u¿yt-
kowania zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi dostarczon¹ Uczestnikowi RPW wraz z umow¹. 

10. 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 podle-
gaj¹ odrzuceniu. 

11. W przypadku rozwi¹zania umowy uczestnik RPW jest zobowi¹zany zwróciæ pakiet ochrony kryptograficznej w terminie
uzgodnionym z NBP, nie póŸniej ni¿ w dniu rozwi¹zania umowy. Zwrot pakietu ochrony kryptograficznej potwierdza siê proto-
kolarnie. Uczestnik RPW powinien równie¿ dokonaæ protokolarnego zniszczenia sporz¹dzanych kopii bezpieczeñstwa noœni-
ków instalacyjnych pakietu ochrony kryptograficznej. 

12. Uczestnik RPW zobowi¹zuje siê, ¿e zachowa klucze prywatne i has³a dostêpu do kluczy prywatnych w tajemnicy oraz
zabezpieczy je przed utrat¹, zniszczeniem i dostêpem osób nieuprawnionych. W przypadku ujawnienia, zniszczenia lub po-
dejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub has³a dostêpu do klucza prywatnego ich ponowne wygenerowanie nast¹pi na
wniosek Uczestnika RPW, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do regulaminu. 

13. Uczestnik RPW zobowi¹zuje siê do korzystania z kluczy prywatnych i hase³ dostêpu do kluczy prywatnych wy³¹cznie
do realizacji zadañ okreœlonych w umowie. W przypadku niew³aœciwego u¿ycia klucza prywatnego komunikaty podpisane
przy u¿yciu tego klucza nie bêd¹ realizowane przez NBP. 

§ 11

NBP zastrzega sobie prawo okresowego dokonywania kontroli prawid³owoœci instalacji, eksploatacji i procedur bezpie-
czeñstwa zastosowanych przez Uczestnika RPW w stosunku do modu³u ELBON oraz pakietu ochrony kryptograficznej. 

§ 12

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 § 10, z zastrze¿eniem ust. 2. 
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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 infor-
macji 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 zasilania lub sprzêtu in-
formatycznego NBP, powoduj¹cych brak dostêpu do systemu komputerowego obs³uguj¹cego RPW oraz Departa-
ment Systemu P³atniczego NBP, 

3) powsta³e z tytu³u wad i uszkodzeñ sprzêtu informatycznego Uczestnika RPW, zawieraj¹cego modu³ ELBON, lub opro-
gramowania zainstalowanego na tym sprzêcie innego ni¿ oprogramowanie modu³u ELBON, 

4) wynikaj¹ce z tytu³u awarii i wad sieci telekomunikacyjnej, wykorzystywanej w systemie elektronicznej wymiany da-
nych. 

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

§ 13

1. Spory wynikaj¹ce z umowy przed skierowaniem ich do rozpatrzenia przez S¹d Polubowny, o którym mowa w § 14, bêd¹
poddane procedurze wyjaœniaj¹cej. 

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

3. W ramach procedury wyjaœniaj¹cej zainteresowanej stronie przys³uguje prawo uzyskania niezbêdnych danych od dru-
giej strony oraz otrzymania wszelkich innych informacji niezbêdnych dla wyjaœnienia sporu. 

4. Z zastrze¿eniem ust. 5, NBP i Uczestnik RPW zobowi¹zuj¹ siê do przechowywania przez okres 5 lat rejestrów komunika-
tów oraz wszystkich przesy³ek nadawanych i odbieranych, chyba ¿e d³u¿szy okres ich przechowywania wynika z przepisów
prawa. 

5. Okres przechowywania, o którym mowa w ust. 4, oblicza siê od pocz¹tku roku nastêpuj¹cego po roku, którego dane
przesy³ki dotycz¹. 

§ 14

1. Jeœli w trakcie postêpowania wyjaœniaj¹cego spór nie zostanie rozwi¹zany w sposób satysfakcjonuj¹cy obydwie strony,
wy³¹cznym organem, przed którym strony zobowi¹zuj¹ siê dochodziæ wzajemnych roszczeñ, jest S¹d Polubowny. 

2. S¹d Polubowny, dzia³aj¹cy zgodnie z art. 695 — 715 Kodeksu postêpowania cywilnego, powo³ywany 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 podejmuj¹ inne osoby wskazane przez strony w sposób okreœlony wy¿ej. W takim przypad-
ku nie bêdzie mia³ zastosowania art. 702 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego. Miejscem rozstrzygania sporów bêdzie m. st.
Warszawa. 

3. Orzeczenie S¹du Polubownego jest ostateczne. 

§ 15

1. Wykorzystywanie modu³u ELBON ma charakter obligatoryjny wy³¹cznie w odniesieniu do sporz¹dzania i przekazywania
przez Uczestnika RPW ofert, zleceñ i komunikatów dotycz¹cych operacji, których przedmiotem s¹ bony pieniê¿ne NBP. 

2. Przekazywanie ofert, zleceñ i komunikatów dotycz¹cych operacji na skarbowych papierach wartoœciowych mo¿e nastê-
powaæ w formie wybranej przez Uczestnika RPW, to jest albo tak¿e przy u¿yciu modu³u ELBON, albo w drodze telefaksu. 

3. Je¿eli — w odniesieniu do bonów skarbowych i obligacji skarbowych — Uczestnik RPW wybiera formê przekazu elektro-
nicznego, obowi¹zuj¹ go wszystkie postanowienia umowy. Przy wyborze formy przekazu w postaci telefaksu do Uczestnika
RPW nie maj¹ zastosowania postanowienia § 5 ust. 1 oraz § 9-12 i § 13 ust. 4 umowy. 

4. Uczestnik RPW nie póŸniej ni¿ do dnia podpisania umowy jest obowi¹zany powiadomiæ NBP o dokonanym przez siebie
wyborze. 

5. Wybranie przez Uczestnika RPW — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 — formy przekazu w postaci papierowej nie
wyklucza mo¿liwoœci przyst¹pienia przez niego w przysz³oœci do systemu elektronicznej wymiany danych i u¿ytkowania mo-
du³u ELBON. Termin i warunki techniczne przeprowadzania takiej operacji Uczestnik RPW uzgadnia z NBP w trybie odrêbnym. 

§  16

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron, z jednomiesiêcznym jej wypowiedzeniem, z zastrze¿eniem ust.
2 oraz § 2 ust 3. 
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2. W razie stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia przez Uczestnika RPW przepisów regulaminu lub postanowieñ umowy, NBP
zastrzega sobie prawo do rozwi¹zania umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 17

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

§ 18

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

§ 19

Strony umowy ustalaj¹ nastêpuj¹ce odstêpstwa od postanowieñ zawartych w za³¹czniku nr 7 do regulaminu: 

………………………………………………………………………………………….........................................................................………. 

………………………………………………………………………………………………….......................................................................... 

§ 20

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

§ 21

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

........................................................................ ..........................................................
Uczestnik Rejestru Papierów Wartoœciowych Narodowy Bank Polski

(stempel firmowy i podpisy) (stempel firmowy i podpisy) 

---------------------------------- 
*) niepotrzebne skreœliæ
**) dotyczy Uczestników RPW, dla których prowadzony jest rachunek bonów skarbowych



poz. 23 - 160 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

Za³¹cznik nr 3 do Regulaminu
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Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu
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Za³¹cznik nr 6 do Regulaminu

ZASADY PRZEKAZANIA I EKSPLOATOWANIA MODU£U ELBON

§ 1

1. Modu³ ELBON przekazany bêdzie przez uprawnionego pracownika Centrali NBP upowa¿nionemu pisemnie pracowni-
kowi uczestnika RPW. Modu³ bêdzie dostarczony uczestnikowi RPW wraz z oprogramowaniem instalacyjnym i instrukcj¹ u¿yt-
kowania na noœnikach danych. 

2. Je¿eli upowa¿nionym odbiorc¹ materia³ów wymienionych w ust. 1 nie jest administrator systemu, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1, to odbiorca materia³ów powinien przekazaæ je niezw³ocznie administratorowi. 

3. Upowa¿nienie pracownika uczestnika RPW, o którym mowa w ust. 1, powinno byæ sporz¹dzone wed³ug za³¹czonego
wzoru i podpisane przez dwie osoby, których podpisy znajduj¹ siê na karcie wzorów podpisów z³o¿onej w DOK. 

4. Fakt przekazania uczestnikowi RPW przez NBP modu³u ELBON do eksploatacji jest potwierdzany poprzez podpisanie
protoko³u przekazania przez uprawnionego pracownika Centrali NBP i pracownika uczestnika RPW, o których mowa w ust. 1. 

5. Postanowienia zawarte w ust. 1-4 stosuje siê odpowiednio do przekazywania nowych wersji modu³u ELBON, o których
mowa w § 2 ust. 2. 

§  2

1.  Zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) modu³ ELBON jest w³asnoœci¹ NBP. Bank nie
jest uprawniony ani do kopiowania zainstalowanej wersji modu³u (poza kopi¹ bezpieczeñstwa), ani do jego modyfikacji. 

2. NBP zapewnia sobie prawo do wnoszenia poprawek do modu³u ELBON i rozszerzania go o dodatkowe funkcje. Uczest-
nik RPW zobowi¹zany jest do dokonania wymiany modu³u po otrzymaniu jego kolejnej wersji w terminie uzgodnionym z NBP. 

§ 3

1. Uczestnik RPW upowa¿nia pisemnie swoich pracowników do wykonywania nastêpuj¹cych dzia³añ w ramach modu³u
ELBON: 

1) administrowania systemem (administrator systemu), tj. do: 

a) instalowania modu³u ELBON oraz eksploatowania go zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania tego modu³u, 

b) wprowadzania do modu³u ELBON danych identyfikacyjnych osób upowa¿nionych przez uczestnika RPW do admi-
nistracji, rejestrowania i akceptowania ofert i zleceñ oraz przegl¹dania danych, 

c) bie¿¹cego aktualizowania wersji oprogramowania modu³u oraz zawartych w module danych s³ownikowych, 

d) niezw³ocznego zg³aszania do NBP wszelkich nieprawid³owoœci w dzia³aniu modu³u ELBON i powiadamiania Cen-
trali NBP o wszelkich okolicznoœciach, które uniemo¿liwiaj¹ nadanie, odebranie lub przetwarzanie komunikatów
w tym module. 

2) rejestracji ofert i zleceñ (osoby rejestruj¹ce), 

3) akceptowania i wysy³ania ofert i zleceñ (osoby akceptuj¹ce), 

4) przegl¹dania danych (osoby przegl¹daj¹ce). 

2. Uczestnik RPW powinien upowa¿niæ co najmniej dwie osoby do pe³nienia funkcji administratora modu³u ELBON, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Pracownicy upowa¿nieni przez uczestnika RPW do wykonywania dzia³añ wymienionych w ust. 1 powinni byæ przeszko-
leni co najmniej w zakresie podstawowej obs³ugi komputerów oraz pracy w œrodowisku Windows. 

4. Administrator modu³u ELBON, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje w module upowa¿nione przez uczestnika RPW
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, i ich funkcje (osoby rejestruj¹ce, akceptuj¹ce i maj¹ce dostêp do przegl¹dania da-
nych). Dane dotycz¹ce upowa¿nionych osób i ich funkcji wymagaj¹ akceptacji drugiego administratora. 

5. Uczestnik RPW ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za wszelkie dzia³ania administratora modu³u ELBON zwi¹zane z reje-
strowaniem uprawnieñ i innymi czynnoœciami dokonywanymi w tym module. 

6. Uczestnik RPW ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za u¿ytkowanie modu³u przez osoby do tego nieupowa¿nione. 

§ 4

1. W ramach wersji instalacyjnej bazowe dane s³ownikowe zawieraj¹ aktualne w chwili podpisania Umowy numery uczest-
ników RPW, których rachunki i konta depozytowe prowadzone s¹ przez Centralê NBP. 

2. NBP zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego informowania uczestnika RPW o zmianie danych s³ownikowych, o których mo-
wa w ust. 1. Zmiany danych s³ownikowych przekazywane s¹ do uczestnika RPW przez Centralê NBP w formie pisemnej. 

3. Uczestnik RPW jest zobowi¹zany do aktualizowania danych s³ownikowych niezw³ocznie po otrzymaniu z NBP informacji
o zmianie tych danych lub we wskazanym przez NBP terminie. 
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§ 5. 

1. W razie wyst¹pienia okolicznoœci, które uniemo¿liwiaj¹ lub w istotny sposób opóŸniaj¹ nadawanie, odbieranie lub prze-
twarzanie komunikatów, uczestnik RPW sprawdza pocz¹tkowo we w³asnym zakresie funkcjonowanie modu³u ELBON oraz in-
nych elementów systemu elektronicznej wymiany danych, oraz usuwa samodzielnie — w miarê mo¿liwoœci — wykryte nie-
sprawnoœci. 

2. Uczestnik RPW zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego zg³oszenia wszelkich okolicznoœci i nieprawid³owoœci, o których mo-
wa w ust. 1, do: 

1) DOK (tel. 0-prefiks-22 653-15-86) w godzinach 8.00 — 17.00, je¿eli dotycz¹ one merytorycznej zawartoœci przekazywa-
nych lub otrzymywanych przesy³ek lub je¿eli mog¹ mieæ wp³yw na prawid³owoœæ dokonania przez NBP merytorycznych
czynnoœci wynikaj¹cych z Regulaminu, 

2) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji NBP (tel. 0-prefiks-22 653-11-00, 653-13-35 lub 653-20-44) w godzinach
8.00 — 17.00, je¿eli nieprawid³owoœæ dotyczy b³êdnego dzia³ania modu³u ELBON; zg³oszenia telefoniczne powinny byæ
ponadto potwierdzone w formie pisemnej i przes³ane na adres: 

Narodowy Bank Polski
Departament Informatyki i Telekomunikacji
Wydzia³ Systemów Ogólnobankowych
ul. Œwiêtokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

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

§ 6 

Szczegó³owy opis instalacji oraz zasady eksploatacji zawiera szczegó³owa instrukcja u¿ytkowania modu³u ELBON.  
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Za³¹cznik nr 7 do Regulaminu

WYMAGANIA TECHNICZNE UMO¯LIWIAJ¥CE PRAWID£OWE WYKORZYSTYWANIE MODU£U ELBON

§ 1

Wymagania ogólne

1. Modu³ ELBON mo¿e byæ zainstalowany u uczestnika RPW w wersji jedno- lub dwustanowiskowej. Wersja dwustanowi-
skowa oznacza, ¿e jedno stanowisko s³u¿y do obs³ugi bonów pieniê¿nych NBP a drugie do obs³ugi bonów skarbowych i obli-
gacji. Ka¿de z tych stanowisk s³u¿y zarówno do rejestracji ofert i zleceñ jak i wysy³ania i odbierania przesy³ek i komunikatów. 

2. Modu³ ELBON powinien byæ posadowiony na komputerach wydzielonych tylko do obs³ugi tej aplikacji. 

3. Uczestnik RPW zobowi¹zuje siê do wprowadzenia wszelkich procedur i rozwi¹zañ maj¹cych na celu ograniczenie dostê-
pu do modu³u ELBON wy³¹cznie do upowa¿nionych pracowników uczestnika RPW. 

4. Uczestnik RPW mo¿e zainstalowaæ modu³ ELBON na komputerach nie spe³niaj¹cych zasady okreœlonej w ust. 2, przyj-
muj¹c na siebie ryzyko wyst¹pienia sytuacji nieuprawnionego lub niew³aœciwie wykorzystanego dostêpu do modu³u i pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za ewentualne straty swoje lub osób trzecich wynikaj¹ce z takiego dostêpu. 

§ 2 

Wymagania dotycz¹ce komunikowania siê z NBP przy u¿yciu systemu elektronicznej wymiany danych, 
o którym mowa w § 1 pkt. 39 lit a) Regulaminu

Wymagane jest po³¹czenie stanowiska aplikacji ³¹czem sta³ym do sieci prywatnej IP operatora BPT „TELBANK” S. A. 

§ 3 

Wymagania dotycz¹ce komunikowania siê z NBP przy u¿yciu systemu elektronicznej wymiany danych, 
o którym mowa w § 1 pkt. 39 lit. b) Regulaminu 

1. Modu³ ELBON mo¿e korzystaæ z poczty elektronicznej jako telekomunikacyjnego sposobu po³¹czenia siê z modu³em
g³ównym. 

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

3. Modu³ ELBON, korzystaj¹cy ze skrytki pocztowej uczestnika RPW, wspó³pracuje ze skrytk¹ pocztow¹ DOK na serwerze
NBP i dlatego wymagane jest po³¹czenie pocztowe z serwerem NBP poprzez sieæ pocztow¹ X. 400 BPT „TELBANK” S. A. 

4. Skrytka pocztowa uczestnika RPW, do której s¹ przekazywane przesy³ki z DOK za poœrednictwem poczty elektronicznej,
powinna byæ zainstalowana bezpoœrednio w systemie TELBANK 400 (w urzêdzie pocztowym (MTA) w BPT „TELBANK” S. A)
lub we w³asnym urzêdzie pocztowym uczestnika RPW, do³¹czonym do systemu TELBANK 400. Skrytka ta nie mo¿e byæ u¿y-
wana przez uczestnika RPW do ¿adnych innych celów. 

5. Urzêdy pocztowe oraz skrytki powinny byæ do³¹czone do systemu TELBANK 400 ³¹czem sta³ym, poprzez sieæ LAN lub
WAN (zalecane protoko³y X. 25, Frame Relay). 

6. Uczestnik RPW powinien przekazaæ do NBP adres swojej skrytki pocztowej, o której mowa w ust. 4, przed przyst¹pie-
niem do wymiany przesy³ek. 

7. NBP udostêpnia uczestnikom RPW adres IP serwera, przeznaczonego do komunikacji ze stanowiskami po stronie
uczestników. Adres serwera NBP nie mo¿e byæ modyfikowany mechanizmami NAT. Dopuszczalna jest jedynie jednostronna
modyfikacja adresów IP uczestnika RPW. 

§ 4

Wymagania techniczne dotycz¹ce stanowiska aplikacji

1. Komputer PC z procesorem nie mniejszym ni¿ Pentium 300 MHz i pamiêæ RAM 64 MB (zalecany 500 MHz i 128 MB RAM). 

2. Zainstalowany na tym stanowisku system operacyjny Windows 9x, Windows Workstation NT4, Windows 2000 lub Win-
dows XP.  

3. Pod³¹czenie stanowiska ³¹czem sta³ym do sieci prywatnej IP operatora Telbank. 

4. Posiadanie skrzynki pocztowej na serwerze pocztowym X. 400 w Telbanku przeznaczonej tylko na potrzeby modu³u ELBON. 

5. Zainstalowany klient pocztowy zgodny z protoko³em MAPI, który wspó³pracuje z wy¿ej wspomnian¹ skrzynk¹ pocztow¹
uczestnika RPW.

6. Posiadanie przez uczestnika RPW oprogramowania i licencji Sybase SQL Anywhere w wersji 6. x, 7. x lub 8x — zainsta-
lowane na tym stanowisku. 

7. Zainstalowany na tym stanowisku Internet Eksplorer 5.0 lub wy¿szy.

8. Minimum 100 MB wolnego obszaru na dysku.

9. Karta graficzna z rozdzielczoœci¹ 800x600.

10 Jeden wolny port szeregowy RS 232.

11. Jeden port PS/2 (mo¿e byæ wykorzystywany przez mysz lub klawiaturê). 
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Za³¹cznik nr 8 do Regulaminu

WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA EKSPLOATACJI PAKIETU OCHRONY KRYPTOGRAFICZNEJ

§ 1

W sk³ad pakietu ochrony kryptograficznej wchodz¹: 

1) noœnik elektroniczny z oprogramowaniem instalacyjnym NBP — HEART, 

2) karta licencyjna programu NBP — HEART (na jedno stanowisko), 

3) instrukcja u¿ytkowa programu NBP-HEART, 

4) czytnik kart procesorowych z pakietem instalacyjnym i dokumentacj¹ u¿ytkownika, 

5) 2 karty procesorowe do zapisania kluczy prywatnych, 

6) 2 dyskietki z certyfikatami kluczy publicznych, 

7) wykaz numerów telefonów pracowników NBP upowa¿nionych do kontaktów w sytuacjach awaryjnych. 

§ 2

Przedstawiciel uczestnika RPW, posiadaj¹cy jednorazowe pisemne upowa¿nienie, sporz¹dzone zgodnie z za³¹czonym
wzorem nr 1, podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych
w imieniu uczestnika RPW pod odbitk¹ stempla firmowego, zgodnie z kart¹ wzorów podpisów z³o¿on¹ w DOK, odbiera w NBP
pakiet ochrony kryptograficznej, w terminie uzgodnionym z NBP. 

§ 3

Warunkiem odbioru pakietu ochrony kryptograficznej, o którym mowa w § 3, jest potwierdzenie przez DOK autentycznoœci
upowa¿nienia do odbioru tego pakietu. 

§ 4

Fakt wydania pakietu ochrony kryptograficznej potwierdza protokó³ przekazania / odbioru. 

§ 5

Instalacji pakietu ochrony kryptograficznej dokonuje wyznaczona przez uczestnika RPW osoba zgodnie z instrukcj¹ u¿yt-
kow¹ pakietu ochrony kryptograficznej. 

§ 6

Dla zapewnienia bezpieczeñstwa informacji chronionych przy zastosowaniu pakietu ochrony kryptograficznej uczestnik
RPW jest zobowi¹zany do: 

1) wyznaczenia osoby upowa¿nionej do kontaktów z NBP w przypadku wyst¹pienia sytuacji awaryjnej i pisemnego poin-
formowania o tym NBP, podaj¹c imiê i nazwisko oraz telefon do kontaktów, 

2) wyznaczenia osób uprawnionych do pos³ugiwania siê kluczami kryptograficznymi i prowadzenia ewidencji tych osób,
zgodnie z za³¹czonym wzorem nr 2, 

3) sporz¹dzenia kopii bezpieczeñstwa noœników instalacyjnych programu NBP-HEART, 

4) przechowywania pakietu ochrony kryptograficznej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy nieuprawniony dostêp. 

§ 7

W przypadku ujawnienia, zniszczenia, podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub has³a dostêpu do klucza prywatnego
uczestnika RPW lub innej sytuacji awaryjnej w czasie eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej, osoba wskazana w §
6 pkt. 1 niezw³ocznie powiadamia telefonicznie NBP, a nastêpnie przesy³a zg³oszenie wyst¹pienia sytuacji awaryjnej, sporz¹-
dzone zgodnie z za³¹czonym wzorem nr 3, podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw
i obowi¹zków maj¹tkowych w imieniu uczestnika RPW, pod odbitk¹ stempla firmowego zgodnie z kart¹ wzorów podpisów z³o-
¿on¹ w DOK. 

§ 8

1. Klucze kryptograficzne generuje osoba, o której mowa w § 2, w miejscu wskazanym przez NBP, na wydzielonym do te-
go celu komputerze. Klucze prywatne zapisuje na karcie procesorowej i zabezpiecza has³em, a dyskietkê z kluczami publicz-
nymi przekazuje pracownikowi NBP, w celu ich certyfikacji przez NBP. 

2. Klucze kryptograficzne nowej edycji zapisywane s¹ na karcie procesorowej osoby, o której mowa w ust. 1. 

§ 9

Za bezpieczeñstwo kluczy prywatnych oraz hase³ dostêpu do kluczy prywatnych wygenerowanych w NBP odpowiada
uczestnik RPW. 

§ 10

Uczestnik RPW ponosi odpowiedzialnoœæ za jakiekolwiek niekorzystne dla niego nastêpstwa wynik³e z zagubienia, ujaw-
nienia, podejrzenia ujawnienia, zniszczenia, nieuprawnionego u¿ycia lub niezapewnienia odpowiedniej ochrony kluczy pry-
watnych oraz hase³ dostêpu do kluczy prywatnych uczestnika RPW. 

§ 11

1. Klucze kryptograficzne uczestnika RPW wymieniane s¹, gdy up³ynie okres wa¿noœci certyfikatów kluczy publicznych
oraz w przypadku ujawnienia, zniszczenia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub has³a dostêpu do klucza prywat-
nego uczestnika RPW. 
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2. Uczestnik RPW jest zobowi¹zany do terminowej wymiany kluczy kryptograficznych. 

§ 12

NBP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej w terminach usta-
lonych przez niego i uzgodnionych z uczestnikiem RPW oraz w przypadku wyst¹pienia ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia
klucza prywatnego lub has³a dostêpu do klucza prywatnego uczestnika RPW. 

§ 13

1. Kontrola, o której mowa w § 12, obejmuje sprawdzenie przestrzegania zasad eksploatacji pakietu ochrony kryptograficz-
nej okreœlonych w § 6. 

2. NBP wystêpuje na piœmie do uczestnika RPW o ustalenie dok³adnego terminu dokonania kontroli. Termin kontroli nie
mo¿e byæ póŸniejszy, ni¿ 7 dni od daty otrzymania wyst¹pienia NBP. 

3. Kontroli dokonuje upowa¿niony pracownik NBP w obecnoœci przedstawiciela uczestnika RPW. 

4. Po zakoñczeniu kontroli sporz¹dzany jest protokó³, który podpisuj¹ osoby wskazane w ust. 3. 

§ 14

W razie negatywnego wyniku kontroli NBP zastrzega sobie mo¿liwoœæ wstrzymania eksploatacji systemu elektronicznej
wymiany danych. 

§ 15

Po usuniêciu stwierdzonych nieprawid³owoœci eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej uczestnik RPW zg³asza do
NBP gotowoœæ do pracy. 

Po potwierdzeniu prawid³owoœci przestrzegania zasad eksploatacji i ochrony pakietu ochrony kryptograficznej NBP wyda-
je zgodê na wznowienie eksploatacji systemu elektronicznej wymiany danych. 

§ 16

NBP zastrzega sobie prawo zmiany pakietu ochrony kryptograficznej. 

§ 17

W przypadku modyfikacji pakietu kryptograficznej ochrony informacji, NBP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Za³¹cznika. 

§ 18

NBP zapewnia szkolenie dla u¿ytkowników pakietu ochrony kryptograficznej. 
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Za³¹cznik nr 9 do Regulaminu

"�����������

�������������������������������
��������������
�


���������":/727�@�#:" �$708 =
�������������������������������������������������������������������������2��
��
�����7���
���

 �
���	�&
((*3
3��
���
�

������������	��
�

>�


���������
������
�&����
����������"#$��������
�&�����������
����	�&��/$����

�������������������������������������������������	����
�	�
���������	

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH
����������������*��	�������	�����������	��

����=8="�

���
����
���������������
�F������
�5��
���������	�������������
�������������
�	������

��
����	�&������������������������������������
��
�	��!������
����������������������������������

�
�������	�&����
�&'

B��
��
�����������+������
������������������������
,0����
�����
�	!���� �������

G G

����'

"��������!
��'
"��������!��'
=���������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	' ��������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	



poz. 23 - 170 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

"�����������

�����������������������������������
��������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
�������������������������������������������������������������������������������������������������2��
��
�����7���
���

 �
���	�&
((*3�3��
���
�

������������	��
���>��

���������
������
�&����
����������"#$��������
�&�����������
����	�&���/$����

�������������������������������������������������	����
�	�
���������	

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH
����������������*��	�������	�����������	��

����=8="�

���
����
���������������
�F������
�5��
���������	���������������
�	���������
����	�&��


�����
���������
���	�������������������������������������
��
�	��!������
��������������������������������'

0����
�����

�	!���� �������

����'

"��������!
��'
"��������!��'
=��������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	'
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	

���������
������
�&����
����������"#$��������
�&�����������
����	�&���/$����

�������������������������������������������������	����
�	�
���������	

Za³¹cznik nr 10 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 171 - poz. 23

"�����������

��������������������������������
��������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
�������������������������������������������������������������������������������������������������2��
��
�����7���
���

 �
���	�&
((*3
3��
���
�

������������	��
�

>�


�����
�
������
�&����
����������"#$��������
�&�����������
����	�&���/$��
��������������������������������������������������������������	�
����������	

$.'�(%���-'(%�/$!%��%����-'0%���$�1!���%��$!234
������������	�����������������������������������

���������������������������������������*��*��

����=8="�

���
����
���������������
�F������
�5��
���������	�������������
����������������
����	�&

�����������������������������������
��
�	��!�����������
�	����������������������������������
�������	�&����
�&'

B��
��
�����������+������
������������������������
,0����
�����
�	!���� �������

G G

����'

"��������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	'
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	

�����
�
������
�&����
����������"#$��������
�&�����������
����	�&���/$��
��������������������������������������������������������������	�
����������	

Za³¹cznik nr 11 do Regulaminu



poz. 23 - 172 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

"�����������

�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�


�"��������
��� 2$�� ":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���

������������������� �
���	�&
�������������������������������	��
�

>�

�������������������((*3
3��
���
�


OFERTA  PRZETARGOWA NA  ZAKUP  OBLIGACJI
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
,

������������������	�������������������,�+ 72�=8="����������������������,

�� ������� �� ������������F������
� 5��
����� ���	����	�� �����
������� ������
�	� �� ����������������
��������	�&� ���	���� �����
���� ���
��
�	� �!����� �
��� �������������������������� ����� �����
���� �� �������
�
������� �����
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ +�������
'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�&,�������
�&'

0�� B��
��
�
�(((���
�
������������
����

�����
�����,

0����

������
���

	����
��
�����������
��

�����
�����,

	����
����

�����
����

�����
����.,

	����

���
��
��������
����),


 � � � . )

/
��� H H

 ���
"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	����
��������������������
��


����	���������!���	'�������������������������������������������������������������������������������������������������������............................................

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
*********************************

,���
���	�����
���
���������
������������������������	��	��
�,���
���	�����
����������	��������
����+������*���������*����,�
�,��������
������������������������
�
�,�����	�
���I��
�����������
��
������
����G����	�
���
.,�����	�
�.�I����	�
���G����	�
���
),�����	�
�)�I�+���	�
���J��
�������
����	�&��������������	�
�	�&������
���������
���
�����������������
������
��,�G�����	�
���

Za³¹cznik nr 12 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 173 - poz. 23

"�����������

�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�


��������������"��������
��� 2$�� ":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���

������������������� �
���	�&
�������������������������������	��
�

>�

�������������������((*3
3��
���
�


$.'�(%����-'(%�/$!%�-%�#�#��$� &/%35&��%���-'(%�/#
#-#�'��&%5�326

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,

������������������	�������������������,�+ 72�=8="����������������������,

�� ������� �� ������������F������
� 5��
����� ���	����	�� ������
������� �����
��� ������
�	� �
�������������������������	�&����	���������
�������
��
�	��!������
���������������������������������������
���
������������
������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�������'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�&,���������
����������������
�
�(((�����
������������
����������
�������
�������
������
�����������
����	�������
���������������������,

0�� 0����

������
���

	����
��
�����������
��
������
�����, 	����
����
������
����

�����
����.,

	����

���
��
��������
����),


 � � � .

/
��� H

 ���
"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	����
��������������������
��


����	���������!���	'�������������������������������������������������������������������������������������������������������............................................

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
*********************************

,���
���	�����
���
���������
������������������������	��	��
�,���
���	�����
����������	��������
����+������*���������*����,�
�,������
���
��������
���������
�	������
������
�����	������
�
���
���
����
�������
�	������
������
��
����������
���������
�������
�,�����	�
���I��
�����������
��
������
����G����	�
���
.,�����	�
���I����
�������
�	���
��
����������
���������
�������G����	�
���
),�����	�
�.�I�+���
�������
�	���
��
����������
���������
�������J��
�������
����	�&��������������	�
�	�&������
���
����������
���
�����������������
������
��,�G����	�
���

Za³¹cznik nr 13 do Regulaminu



poz. 23 - 174 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

"�����������

�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�


�"��������
��� 2$�� ":/727�@�#:" �$708 =
�����������������������������������������������������������������������������������������������2��
��
�����7���
���� �
���	�&

��������������������������������	��
�

>�

��������������������((*3
3��
���
�


$.'�(%����-'(%�/$!%��%�����-'0%���$� &/%35&
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
,

������������������	�������������������,�+ 72�=8="����������������������,

�� ������� �� ������������ F������
� 5��
����� ���	����	�� �����
��� ����� �� ����������������
��������	�&����	���������
�������
��
�	��!����� ������
�	� �������������������������� ����������
������ �������
�
������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�������
'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�&,�������
�&'

0�� B��
��
�
�(((���
�
������������
����

�����
�����,

0����

������
���

	����
��
�����������
��

�����
�����,

	����

���
��
��������
����.,


 � � � .

/
��� H

 ���
"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	����
��������������������
��


����	���������!���	'�������������������������������������������������������������������������������������������������������............................................

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
*********************************

,��
���	�����
���
���������
������������������������	��	��
�,��
���	�����
����������	��������
����+������*���������*����,�
�,�������
������������������������
�
�,����	�
���I��
�����������
��
������
����G����	�
���
.,����	�
�.�I����	�
���G����	�
���

Za³¹cznik nr 14 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 175 - poz. 23

"�����������

�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�


��������������"��������
��� 2$�� �":/727�@�#:" �$708 =
�2��
��
�����7���
���

�������������������� �
���	�&
��������������������������������	��
�

>�

��������������������(*3
3��
���
�


OFERTA PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI

�����������������������F������
�5��
��������	����	��������
����
��
�	������
������
����	�&
���
��
�	��!�������	��
�����������������������������������
����������������������	����������������������
,� � � �+ 72
=8="� $0�����������������������,�� �� �������� �
������� �����
�����������������������������������
+�������'���������������������������������������������������������������������������������	�&,�� po ustalonej przez Ministra
Finansów cenie�������������������������	�&���
������������
�����w zamian za��������������������������������������������������
����� �����
���� ������ �� ��������� �	����������������������
,� � � + 72� =8="� $0�����������������������,�� �� �������
�
������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�������'���������������������������������������������������������������������������������	�&,��������
�&��
�
��	�&����������	�
����
������

0�� B��
��


�(((���
�
�	�
���
�����
�����,

0����

��	�
�	�&
������
���

	����
��
�����
�����
����
���	�
�	�&

�����
�����,

	����
��
��������	��

�����
�����,

0����
��
�	�
�	�&
�����
����.,


 � � � . )

/
��� H

 ���
"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	����
��������������������
��


����	���������!���	'�������������������������������������������������������������������������������������������������������............................................

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
*********************************


,���
���	�����
����������	��������
����+������*���������*����,�
�,��������
������������������������
�
�,�����	�
���I����	�
���G����
��
��
�	������
������	�
������
���
�������F������
�5��
�����
�,�����	�
�.�I�+���
��
��
�	������
������	�
������
���
�������F������
�5��
�����J��
�������
����	�&
��������������
�����������������
������
�����
�������������
������	�
���,�G����	�
���
.,�����	�
�)�I��
��������	�����
�����������
��������
����������	�����	�
����
'�+���
��
��
�	������
���
������	�
������
���
�������F������
�5��
�����J��
�������
����	�&��������������
���
�����������������
������
�����
�������
���������
������	�
���,>+���	�
���J��
�������
����	�&��������������
���
�����������������
������
�����
�������������
�����
�	�
���,�G����	�
���

Za³¹cznik nr 15 do Regulaminu



poz. 23 - 176 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

"�����������

�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�


��������������"��������
��� 2$�� ":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���

������������������� �
���	�&
�������������������������������	��
�

>�

�������������������((*3
3��
���
�


OFERTA  PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI

�����������������������F������
�5��
��������	����	��������
����
��
�	������
������
����	�&
���
��
�	��!�������	��
�����������������������������������
����������������������	����������������������
,� � � �+ 72
=8="� $0�����������������������,�� �� �������� �
������� �����
�����������������������������������
+�������'���������������������������������������������������������������������������������	�&,��������
�&��
�
��	�&����������	�
����
������� w zamian za��������������������������� ����� �����
���� ������ �� ��������� �	����������������������
,

+ 72� =8="� $0�����������������������,�� �� �������� �
������� �����
���������������������������������������������������������
+�������'���������������������������������������������������������������������������������	�&,�� po ustalonej przez Ministra
Finansów cenie�������������������������������������	�&��
������������
����

0�� B��
��


�(((���
�
�	�
���
�����
�����,

0����

��	�
�	�&
������
���

	����
��
�����
�����
����
���	�
�	�&

�����
�����,

	����
��
��������	��

�����
�����,

0����
��
�	�
�	�&
�����
����.,


 � � � . )

/
��� H

 ���
"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	����
��������������������
��


����	���������!���	'�������������������������������������������������������������������������������������������������������............................................

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
*********************************


,���
���	�����
����������	��������
����+�����*�������*���,�
�,��������
������������������������
�
�,�����	�
���I����	�
���G����	�
���
�,�����	�
�.�I�+���	�
���J��
�������
����	�&�����������������
������	�
�	�&��
�����������������
������
��,�G����	�
���
.,�����	�
�)�I��
��������	�����
�����������
��������
����������	�����	�
����
'�+���	�
���J��
�������
����	�&��������
������
�����������������
������
�����
�������������
������	�
���,>+���
��
��
�	������
�����
�	�
������
���
������
�����F������
�5��
�����J��
�������
����	�&��������������
���
�����������������
������
�����
�������������
�����
�	�
���,�G����	�
���

 ���
"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	����
��������������������
��


����	���������!���	'�������������������������������������������������������������������������������������������������������............................................

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
*********************************


,���
���	�����
����������	��������
����+�����*�������*���,�
�,��������
������������������������
�
�,�����	�
���I����	�
���G����	�
���
�,�����	�
�.�I�+���	�
���J��
�������
����	�&�����������������
������	�
�	�&��
�����������������
������
��,�G����	�
���
.,�����	�
�)�I��
��������	�����
�����������
��������
����������	�����	�
����
'�+���	�
���J��
�������
����	�&��������
������
�����������������
������
�����
�������������
������	�
���,>+���
��
��
�	������
�����
�	�
������
���
������
�����F������
�5��
�����J��
�������
����	�&��������������
���
�����������������
������
�����
�������������
�����
�	�
���,�G����	�
���

Za³¹cznik nr 16 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 177 - poz. 23

��"���������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���
 �
���	�&
((*3
3��
���
�
�
������������	��
�

>�


"��������
������
�&����
����������"#$������������������"���
�&�����������������	�&�"#$���/$����

������������������������������������������������������������������������������������������������	���
�	�
���������	

$.'�(%���-'(%�/$!%��%�-%�#���$�1!��&'�&���234����
���������������*�����	�����������	��

���
����
��������!���
����"
���������#
���$�������������	������������
�������������
�	�

����������������������������������������������������	�&�"#$����
��
�	��!������
������������������������������

����������
�������	�&����
�&'

B��
��
�����������+������
������������������
�����
,

0�� 0����
�����

�	!���� �������

 ���
��������
������
�����
�����������	�&
+�����G
(�(((,

 ������
��������
������	�&�+�����G������,


 � � � . )

/
��� G G

 ���

"��������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	'

���������������������������������������������
8�������!�����	���������	

Za³¹cznik nr 17 do Regulaminu



poz. 23 - 178 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

"�����������

��������������������������������
��������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
�������������������������������������������������������������������������������������������������2��
��
�����7���
���

 �
���	�&
((*3
3��
���
�

������������	��
�

>�


�����
�
������
�&����
����������"#$��������������
�&�����������������	�&�"#$���/$��
��������������������������������������������������������������	�
����������	

$.'�(%���-'(%�/$!%��%�!3-'	�&'5�-2�!2�#���$�1!
�&'�&���234����

������������	�����������������������������������
���������������������������������������*��*��

���
����
���������������
�"
���������#
���$�������������	�������������
�����������������

�	������������������	�&�"#$������������������������������������
��
�	��!�����������
�	�����������������

���������������
�������	�&����
�&'

B��
��
�����������+������
������������������������
,0����
�����
�	!���� �������

G G

����'

"��������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	'
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	

Za³¹cznik nr 18 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 179 - poz. 23

"�����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�


������������������������������������������������������������������������������������������������������":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
����
7���
���� �
���	�&
������������	��
�

>�

((*3
3��
���
�


�������
�
����>������
������
�&����
����������"#$���������
�&���������
��� 2$������
�&��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�&����/$����
��������
�	�
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������8$�

75D/C:�<:�:/B=:�-F7�@�/D$7���� CK/D9
":/727�@�#:" �$708 =�5'�(��#�#5�326

���
����
��������!���
����"
���������#
���$����������������
����
��
�
��������������������������
��
����

�����������	�
�������	�&�"#$�����������	�������������������	�&����������	���
�����>������
���

��
�����A,�������������������	������	������������������
��
�	��!���	���	��
��	�������	�&������������>

�����
���A,1��������������������������	���������
�	��
����"#$��
���&��
�	�&���
����	�&��
������

�
��������	�&�+8$�,���������������
��
���
�����	�
������"#$��
��
�������	������

$�������
�
'

0��

 ��

=8="

C�����

�	��

8$�

0����


8$�

+����,

	����
��
�����

�����
��
�8$�

�����	�&��!����

��	��


+���	�����,

 ���


�
�	��


8$�

+����,

����


����
����


����

8$�

�������
��

+����,

2����

����

+������

������
,

8$�

��*��*��


 � � � . ) 6 4 3

/
��� G G G G

 ���

"���������!
��'
"��������!��'
"
�����������	����
�������
������������
��


����	���������!���	'

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
7777777777777777777777777777777
A, ���������������������

Za³¹cznik nr 19 do Regulaminu



poz. 23 - 180 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

��"�����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�


������������������������������������������������������������������������������������������������������":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
����
7���
���� �
���	�&
������������	��
���>��
((*3�3��
���
�


�������
�
����>������
������
�&����
����������"#$��������
�&����������
��� 2$������
�&��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�&����/$����
��������
�	�
���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������8$�

75D/C:�<:�:/B=:�-F7�@�/D$7���� CK/D9
":/727�@�#:" �$708 =�5'�(����-'0%5�326

���
����
��������!���
����"
���������#
���$����������������
����
��
�
��������������������������"#$

��
��
����������������	�
�������	�&�"#$������������
���	�������������������	�&���������	

��
�����>������
������
�����A,�������������������	������	�����������������
��
�	��!���	��
�	��


�	�������	�&������������>������
���A,1�������������������������	����������	��
�"#$��
���&��
�	�&

��
����	�&��
��������
��������	�&�+8$�,���������������
��
����
�"#$��
���������	������

$�������
�
'

0��  ��

=8="

C�����

�	��

8$�

0����


8$�

+����,

	����
��
�����

�����
��
�8$�

�����	�&��!����

�
��

+���	�����,

 ���

�
�	��

8$�

+����,

����


����

�����


�����8$�

������"#$

+����,

2����

����

8$�

��*��*��

� � � � . ) 6 4 3

/
��� G G H G

 ���

"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	'

���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
7777777777777777777777777777
A, ���������������������

Za³¹cznik nr 20 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 181 - poz. 23

���"�����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������???????????��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�


����������������������������������������������������������������������������������������������":/727�@�#:" �$708 =
���������2��
��
�����7���
���

������������������ �
���	�&
������������������������������	��
�

>�

������������������((*3
3��
���
�


�����������
������
�&����
��������"#$��������������������
�&���������
��� 2$������
�&��������
��
����	�&���/$����
�����	��
�	�
������8$�

$.'�(%����-'(%�/$!%��%��-%�#���$0���%�$0$!'/$���%��#
�$ ��&'/$���%��$!234���%�&'�1!��!%�($	3&$!234�8���!9

���
����
��� ��� ��!���
����"
���������#
��� $���������� ���	������� � ������
�	� ������"#$�� �

�����
��� ������� �������� ����������
����	�&�+����=8="������������ ,� >�����
������
����	�&�������������� +���
=8="���������������,
,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������"���������	����	"

����
��
�	��!����� �
��� ������������������������ �	�&� �����>�����
���� 
,� �� �� ���������
������� �����
����
�����������������������������������+������������������������������������������������������,�����	�&�%�����
�������	�&����
�&'

"��������"

0�� C�����
�
�
�
������

8$�

0����

�8$�
+����,

B��
�����+���
�������,
�
��8$�

�
���������
�
+���
��
������
���
������
����������


������
,

	����

�
�����
�����
��

8$���,

	����

���


�����
����

8$���,

	����
����
��
��
�8$���,

+���
���������
��,


 � � � . ) 6

/
��� : :

 ���

"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	'�����������������������������������������������������������������������������������������������                                            
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����	���������	
*********************************

, ���������������������
�, �����	�������
���������	�8$�
�,����������G������
�,��������)�J�+�������G��
���������������	��	�
�	�&��������
��
�	��
�8$�,1
�����������������������	��	�
������������6�I�����)

Za³¹cznik nr 21 do Regulaminu

.



poz. 23 - 182 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

"�����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�


����������������������������������������������������������������������������������������������":/727�@��#:" ��$708 =
�������������������2��
��
�����7���
���
������������������� �
���	�&
�������������������������������	��
�

>�


����������������������������������������������������������������������������������������������((*3
3��
���
�


�������
�
������
�&����
����������"#$������������������
�&���������
��� 2$������
�&��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����	�&���/$���������������	�
������8$�

$.'�(%����-'(%�/$!%��%�����-'0%����%�$0$!'6#���%��$!&
�$ ��&'6#���%��$!234���%�&'�1!��!%�($	3&$!234��8��!9

�� �
����
��� ��� ��!���
���� "
��������� #
��� $���������� ���	������� � �
��� ������ "#$�� �

�����
��������� ���������� �� ������ ��
����	�&� +���� =8="���������� ,� >�����
���� ��
����	�&� ���������������������
+����=8="���������,�
,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�����

���	����	"

����
��
�	��!�����������
�	���������������������������	�&������>�����
����
,��������������
������������
����
��������������������������+��������������������������������������������������,�����	�&�%�����
�������	�&����
�&'

"��������"

0�� C�����
�
�
�
������

8$�

0����

8$�
+����,

$�������
�

���
��+���

�������,��
�8$�
�
���������
�
+���
��

�����
��

������
�������
��


������
,

	����

�
�����
�����
��

8$���,

	����

��������
�


���

�����
����

8$���,

	����
���������
�

���
�������
�	�8$���,

+���
���������
��,


 � � � . ) 6

/
��� : :

 ���
"���������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������!���	'
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������!�����	���������	
************************************

, ���������������������
�,���������	�������
���������	�8$�
�,�����������G�������
�,��������)�J�+�������G��
���������������
����	�&�������
��
��
�	��������"#$��
�8$�,1

��������������������	�����������������6�I������)

Za³¹cznik nr 22 do Regulaminu

.



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 183 - poz. 23

���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
����
7���
���� �
���	�&
������������	��
�

>�

((*3
3��
���
�


#�$!%��&'�&'

"�������	�����
���
�	�"
�����	�#
���$�����������������
��
����������������	��	�&
������
���	�&� �
��� �
�&���� �� ������ �����	����� ����
������ ��
� �
�� ��  �
���	�
2����	���� $
��������
��������	�&�� �� ������� �� �������
����� ������  2$�����	�����&
����
���� �
� �����
��
�&� ��
����	�&� �
�
��	�&� ������ �
�� �������� �� �
�
�
��� ��������	��
�� �&�
��� ��� �3>�((�� <
�����"#$� �� ���
� 
���������
� �((���� �� ���
���������
�����

L/���
���� ����
�����
� ������ �"
�����	�#
���$������ �
�&����� �� ����� �����	���	�&
�
��������
��������	�&���
�������������
�����
��
����
�&��
��������	�&� �� ��&� �������
���
�
��
�&��
�&�������
�&������	���	�&��	�&��
�������M+2���-����"#$�"��
.���������,�
"������������
�������������
�������������
���
�������������	�

����������������������������������������������������������
���������!�����	���������	

Za³¹cznik nr 23 do Regulaminu



poz. 23 - 184 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

��"�����������

????????????
��������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���
 �
���	�&
((*3
3��
���
�

������������	��
�

>�


ZLECENIE ZAREJESTROWANIA OPERACJI
NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW SKARBOWYCH

 �������
���

"���
�&�����������
����	�&����������
��	��������"���
�&�����������
����	�&������
&���

��/$���������������������������������������������������������������������������/$�

"�����
�&����
����������"#$����������
��	��"�����
�&����
����������"#$������
&���


�
����!��G,

<
����!��
G,

2�
����!��
G,

C�����
�	��������
��*��*��

 ���=8=" 0����

����

�
�����
�����
��

�������
����	�&

 ����
�
��GG,>
������
�	GG,


 � � � . ) 6 4

����������������������������������������/
���

=�!���
��
����
����
�GGG,

2
�
���
���
�����������

2
�
�����������
GG,>
�
��������
GG,���
��
����
����

 ���

"��������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������������
'

����������������������������������������������������������
8�������!�����	���������

G,������
��������������	����
GG,�����������������������
GGG,����	��	��	�����������
���������L2D$7M

Za³¹cznik nr 24 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 185 - poz. 23

�$02�$�'�%35&

 � ���������"� (��
��������"�
(��
����"�����
�;��������


 8 
 ( ( ������
����������
����	�&�������������������28$
�  
 ( ( �
�����������
����	�&������������������28$
� 8 ( ( ( ������
����������
����	�&���������������
���28$
�  ( ( ( �
�����������
����	�&���������������
���28$
. $ ( ( ( ��
��
���
����
>������
�	��������	�����!��
�����������


/$�
(��
����"��������7��������

) 8 
 � ( ������
����������
����	�&������������
��
����������*�	��
��
�����������������28$

6  
 � ( �
�����������
����	�&������������
��
����������*�	��
��
�����������������28$

4 8 ( � ( ������
����������
����	�&������������
��
����������*�	��
��
��������������
���28$

3  ( � ( �
�����������
����	�&������������
��
����������*�	��
��
��������������
���28$


( $ ( � ( ��
��
���
�����*�	��
�����������
����
��������	�����!��
��
��������
�/$�
(��
����"�����������������
������0��



 8 
 
 
 ������
����������
����	�&�����
��
��������������������������
���������
�&����������
������	�������������
������


�  
 
 
 �
�����������
����	�&�����
��
���������������������������
���
�&����������
������	�������������
������


� 8 
 
 � ������
����������
����	�&�����
��
��������������������������
���������
�&����������
������	�������������
�����������&
�
������
����


�  
 
 � �
�����������
����	�&�����
��
��������������������������
���������
�&����������
������	�������������
�����������&
�
������
����


. 8 
 
 � ������
����������
����	�&�����
��
���������
���
������
������������
��
�&������������������	���	�
������
������


)  
 
 � �
�����������
����	�&�����
��
�������������
������
����
�������
��
�&������������������	���	��������
������


6 8 
 � 
 ��������
����������
����	�&�����
��
���������
�
���������
��������������
�


4  
 � 
 �������������
����	�&�����
��
�����������
���������
���
����������




3 8 
 � � ��������
����������
����	�&�����
��
���������
�
���������
��������������
�

�(  
 � � �������������
����	�&�����
��
�����������
���������
���
����������
�

Za³¹cznik nr 25 do Regulaminu

.



poz. 23 - 186 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

�� 8 � � � ��������
����������
����	�&�����
��
���������
�
���������
���������������)

��  � � � �������������
����	�&�����
��
�����������
���������
���
�����������.
(��
����"�������������������
�����0��

�� 8 ( � � ������
����������
����	�&�����
��
��������������������������
���������
�&����������
������	�������������
������

��  ( � � �
�����������
����	�&�����
��
���������������������������
���
�&����������
������	�������������
������

�. 8 ( � � ������
����������
����	�&�����
��
��������������������������
���������
�&����������
������	�������������
�����������&
�
������
����

�)  ( � � �
�����������
����	�&�����
��
��������������������������
���������
�&����������
������	�������������
�����������&
�
������
����

�6 8 ( � � ������
����������
����	�&�����
��
���������
���
������
������������
��
�&������������������	���	�
������
������

�4  ( � � �
�����������
����	�&�����
��
�������������
������
����
�������
��
�&������������������	���	��������
������

�3 $ ( � � ��
��
������������������
�������������	�����!��
��
��������
�/$��+����������������������,

�( $ ( � � ��
��
������������������
�������������	�����!��
��
��������
�/$��+��������������������
������
���������,

�� $ ( � � ��
��
������������������
�������������	�����!��
��
��������
�/$��+����������������
�����
������
���������,

�� 8 ( � � ��������
����������
����	�&�����
��
���������
�
���������
����������������

��  ( � � �������������
����	�&�����
��
�����������
���������
���
������������

�� 8 ( � � ��������
����������
����	�&�����
��
���������
�
���������
���������������)

�.  ( � � �������������
����	�&�����
��
�����������
���������
���
�����������.

�) 8 ( � � ��������
����������
����	�&�����
��
���������
�
���������
���������������4

�6  ( � � �������������
����	�&�����
��
�����������
���������
���
�����������6

�4 $ ( � � �
������������
��
������������������
������������������3
�3 $ ( � � �
������������
��
������������������
������������������(
�( $ ( � � �
������������
��
������������������
�������������������

������������
�����
������������	
�� $ $ / " ��������������������
����	�&�%������
����������	

�
�&��
���������
�����������
�/$�
�� $ / " 2 ������
�������
��*������
����������
����	���
�����
�� $ / " < ������
�������
��*������
��	�
���
����	���
�����

�������
�����
������������	
�� # 0 ( � �
������
������������
����	�&*��
����������������������


������#
��������5�������������;�
�
����
�	�&



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 187 - poz. 23

�. # 0 ( � �
������
������������
����	�&��
�������"#$
�) # 0 ( � �
������
������������
����	�&�%��
��
�
�6 # 0 ( � �
������
������������
����	�&�*�����
�4 < # ( � ��������
������������
����	�&�*��
����������������������


������#
��������5�������������;�
�
����
�	�&
�3 < # ( � ��������
������������
����	�&�*��
�������"#$
.( < # ( � ��������
������������
����	�&�*��
��
�
.� < # ( � ��������
������������
����	�&�*�����
.� < # � � ���������������
��
����
�������������������
��
����������


�
��
�
.� $ $ 7 � ��������������������
����	�&��������	��
�&�����

�����
���	����������
�/$��
��
�&�������������	����
.� / 7 0 $ �	��
�
���������
����	�&����	������
�	�
���������

���	����
.. 2 D $ 7 $�������������
����������
����	�&��������	��
�&��
��

������
��������������
�����������������	�� 2$�
.) - $ 7 � �������������	����
.6 8 $ 7 � ���
�
����	����



poz. 23 - 188 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

��"�����������

????????????
��������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���� �
���	�&
((*3
3��
���
�

������������	��
�

>�


$0!$�%�&'�- '3'�&%�-%�'5'�(�$!%�&%�$�'�%35&
�%��2��#�!(1��26��$�1!���%��$!234

 �������
���

"���
�&�����������
����	�&����������
��	��������"���
�&�����������
����	�&������
&���

��/$����������������������������������������������������������������������������/$�

"�����
�&����
����������"#$����������
��	��"�����
�&����
����������"#$������
&���


�
����!��G,

<
����!��
G,

2�
����!��
G,

C�����
�	��������
��*��*��

 ���=8=" 0����

����

�
�����
�����
��

�������
����	�&

 ����
�
��GG,>
������
�	GG,


 � � � . ) 6 4

����������������������������������������/
���

=�!���
��
����
����


2
�
���
���
�����������

2
�
�����������
GG,>
�
��������
GG,���
��
����
����

 ���

"��������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������������
'

����������������������������������������������������������
8�������!�����	���������

G,������
��������������	����
GG,�����������������������

Za³¹cznik nr 26 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 189 - poz. 23

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�
��
��
��
��	,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���� �
���	�&
�����������	��
�

>�

((*3
3��
���
�


$	!&%03-'�&'

�������������
�����������������
��������???????��
��
���
����
�&
��
����	�&��������	��������
�
���������������&�����	�&����	����
��
����	�&������
��������������������	����	���'

"�����
�&����
�������
��"
�����	��#
���$�������

�
�����	��
����	�������
�
���������
���	���������

�
�����������
��
������
+����,

C�������	��������
+��*��*��,

 ���=8="

H

                                                                                   ............................................................
���������������������������������������������������������������������������������������������������+��������!�����	���������	��
��
��	,

__________________________________________________________________________

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�
��
��
��
����
,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�


"�������	����������
�	��������������	�����������
������
�����
�
����
�����������
�

��������������� ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������+��������!�����	���������	��
��
����
,

Za³¹cznik nr 27 do Regulaminu



poz. 23 - 190 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

"�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���
 �
���	�&
((*3�3��
���
�
�
�����������	��
���>��

- '3'�&'��-%�'5'�(�$!%�&%�$�'�%35&
�%��2��#�!(1��26��$�1!��&'�&���234����

<�������'�,

������
�&�����������������	�&�"#$����������
��	���/$�����������������
�&�����������������	�&�"#$������
&���
���/$�

������
�&����
������������������
��	�����/$�������������������������������������
�&����
�������������
&���
��/$�

�
����!����,

<
����!��
��,

2�
����!��
��,

2
�

�
�
�
������
�����

��������	�&�"#$
��*��*��

/���
�
�����

+�����*������,

0����
����� �
�����������
��

��������������	�&
"#$�������	�&

 ������
����,

B��
�������
�	��,

������	�&

������������������������������������������/
���

2
�
���
���
�����������


"�����������
���
�������� ) � (

 ���
"��������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������������
'
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
��,�����
�������������'
•  �
�����
•  ������
����
•  ������������������
•  ������
�����������
•  �
������
������
•  ��������
����
�,������
�������������'
�	�+����!�����
��	,���
 0�+����!���������
,
��,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8�������!�����	���������	

Za³¹cznik nr 28 do Regulaminu



DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15 - 191 - poz. 23

��"���������

������������������������������������������������
��������������
�


":/727�@�#:" �$708 =
2��
��
�����7���
���
 �
���	�&
((*3
3��
���
�
�
�����������	��
�

>�


$0!$�%�&'�- '3'�&%��-%�'5'�(�$!%�&%�$�'�%35&
�%��2��#�!(1��26��$�1!��&'�&���234����

<�������'
,

������
�&�����������������	�&�"#$����������
��	���/$����������������
�&�����������������	�&�"#$������
&���
���/$�

������
�&����
����������"#$����������
��	�������������������������������������
�&����
��������"#$������
&���


�
����!����,

<
����!��
��,

2�
����!��
��,

2
�

�
�
�
������
�����
��*��*��

/���
�
�����

+�����*������,

0����
����� �
�����������
��

������������	�&

 ������
����,

B��
�������
�	��,

������	�&

������������������������������������������/
���

2
�
���
���
�����������


"�����������
���
�������� ) 
 (

 ���
"��������!
��'
"��������!��'
=�������
�����������	
���
��������������������
��


����	���������������
'
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
�
,�����
�������������'
•  �
�����
•  ������
�
�,������
�������������'
�	�+����!�����
��	,���
 0�+����!���������
,
��,����������������������

������������������������������������������������
8�������!�����	���������	

Za³¹cznik nr 29 do Regulaminu



poz. 24 - 192 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim 
(Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998r. Nr 160, poz. 1063, z 2000r.
Nr 53, poz 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001r.
Nr 8 poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800,
z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 65, poz. 594) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Uchwa³a okreœla warunki emisji bonów pieniê¿nych
Narodowego Banku Polskiego, zwanych dalej „bonami”. 

§ 2. 1. NBP emituje bony o wartoœci nominalnej 10.000
(dziesiêæ tysiêcy) z³otych i okresach wykupu wynosz¹cych
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 28, 91, 182, 273 i 364 dni, liczonych od
obowi¹zuj¹cego terminu zap³aty za bony. 

2. Bony s¹ papierami wartoœciowymi na okaziciela. 

3. Sprzeda¿ bonów nastêpuje z dyskontem. 

§ 3. Bony mog¹ nabywaæ: 

1) na rynku pierwotnym — banki, bêd¹ce na podstawie
umowy z NBP, dealerami rynku pieniê¿nego oraz Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny, 

2) na rynku wtórnym — podmioty wymienione w pkt.
1 oraz pozosta³e banki. 

§ 4. 1. Wykup bonów nastêpuje wed³ug ich wartoœci no-
minalnej, po up³ywie okresu, na który zosta³y wyemitowane,
z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach, Zarz¹d NBP mo¿e
oferowaæ posiadaczom bonów ich przedterminowy wykup
przez NBP, który nastêpuje w trybie przetargu b¹dŸ w dro-
dze umowy zawartej przez NBP z zainteresowanym podmio-
tem. 

§ 5.1. Traci moc uchwa³a nr 35/2000 Zarz¹du Narodowe-
go Banku Polskiego z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie
emitowania bonów pieniê¿nych Narodowego Banku Pol-
skiego oraz obrotu tymi bonami (Dz. Urz. NBP Nr 15, 
poz. 28, z 2001 r. Nr 5, poz. 12 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 7
i Nr 8, poz. 22). 

2. Bony wyemitowane do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y zachowuj¹ wa¿noœæ i podlegaj¹ wykupowi na zasa-
dach i w trybie okreœlonym w uchwale, o której mowa w
ust. 1. 

§ 6.1. Umowy o prowadzenie przez NBP rachunku i kon-
ta depozytowego bonów pieniê¿nych NBP w Rejestrze Bo-
nów Pieniê¿nych NBP, zawarte na podstawie uchwa³y, o któ-
rej mowa w § 5 ust 1, zachowuj¹ moc do czasu ich
wygaœniêcia lub rozwi¹zania. 

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego
uczestnika Rejestru Bonów Pieniê¿nych NBP umowy z NBP
o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów
wartoœciowych w Rejestrze Papierów Wartoœciowych, na
warunkach okreœlonych w „Regulaminie prowadzenia przez
Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych pa-
pierów wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na papierach
wartoœciowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach de-
pozytowych tych papierów”, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y nr 29/2003 Zarz¹du NBP z dnia 12 wrzeœnia 2003 r.
(Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), posiadane przez niego bony
pozostaj¹ na odpowiednim rachunku lub koncie tych bo-
nów, do terminu ich wykupu przez NBP. 

3. Do transakcji na bonach zawartych przed dat¹ wejœcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y stosuje siê postanowienia uchwa-
³y, o której mowa w § 5 ust. 1. 

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 13 paŸdziernika
2003 r. 
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UCHWA£A NR 30/2003

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 12 wrzeœnia 2003 r.

w sprawie emitowania bonów pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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§ 1. Regulamin refinansowania banków w ci¹gu dnia
operacyjnego przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej
„Regulaminem”, okreœla: 

1) warunki udzielania bankom przez Narodowy Bank
Polski, zwany dalej „NBP”, kredytu wykorzystywane-
go i sp³acanego w ci¹gu dnia operacyjnego, zwanego
dalej „kredytem technicznym”, oraz warunki jego wy-
korzystania i sp³aty, 

2) zabezpieczanie sp³aty kredytu technicznego, poprzez
przeniesienie na NBP praw ze skarbowych papierów
wartoœciowych. 

§ 2. U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹: 

1) DOK — Departament Operacji Krajowych Centrali NBP, 

2) RPW — Rejestr Papierów Wartoœciowych prowadzony
w DOK, 

3) DSP — Departament Systemu P³atniczego Centrali NBP,

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

5) skarbowe papiery wartoœciowe — bony skarbowe
i obligacje skarbowe, 

6) bony — bony skarbowe, 

7) obligacje — obligacje skarbowe, 

8) zlecenie przemieszczenia bonów — zlecenie prze-
mieszczenia — w RPW — bonów z rachunku banku
na rachunek NBP, 

9) umowa — umowê o udzielanie kredytu technicznego
i przenoszenie praw ze skarbowych papierów warto-
œciowych, 

10) karta wzorów podpisów — z³o¿ony przez bank doku-
ment zawieraj¹cy wzory podpisów osób upowa¿nio-
nych do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw
i obowi¹zków maj¹tkowych banku. 

§ 3.1. Przedmiotem przew³aszczenia w celu zabezpie-
czenia sp³aty kredytu technicznego s¹: 

1) bony, 

2) obligacje. 

2. Zabezpieczenie sp³aty kredytu technicznego stanowi¹: 

1) bony, których termin wykupu przypada nie wcze-
œniej ni¿ pi¹tego dnia roboczego po dniu ustano-
wienia zabezpieczenia, 

2) obligacje, dla których termin ustalenia praw do ich
wykupu przypada nie wczeœniej  ni¿ pi¹tego dnia
roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia. 

§ 4. Kwota kredytu technicznego stanowi 80% wartoœci
nominalnej przew³aszczonych skarbowych papierów warto-
œciowych. 

§ 5.1. Kredyt techniczny mo¿e byæ udzielony bankowi, który: 

1) posiada rachunek bie¿¹cy w DSP, 

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

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, 
Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, 
poz. 535, Nr 65, poz. 594) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Wprowadza siê „Regulamin refinansowania banków
w ci¹gu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§ 2. Umowy o udzielanie przez Narodowy Bank Polski
kredytu technicznego i przenoszenie praw z bonów skarbo-
wych, zawarte na podstawie uchwa³y, o której mowa w § 3,
zachowuj¹ moc do czasu ich wygaœniêcia lub rozwi¹zania. 

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr 57/2001 Zarz¹du Narodowe-
go Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ci¹-
gu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz.
Urz. NBP Nr 19, poz. 38 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 23). 

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 13 paŸdziernika
2003 r. 
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UCHWA£A NR 31/2003

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 12 wrzeœnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ci¹gu dnia operacyjnego 
przez Narodowy Bank Polski”.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Za³¹cznik do uchwa³y nr 31/2003 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 wrzeœnia 2003 r.
(poz. 25    )

Regulamin

refinansowania banków w ci¹gu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski
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3) zawar³ z NBP umowê, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 1 do Regulaminu, 

4) z³o¿y³, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy, karty
wzorów podpisów sporz¹dzone zgodnie z wzorami
stanowi¹cymi za³¹czniki nr 5 i 6 do Regulaminu, 

5) z³o¿y³ zabezpieczenie sp³aty tego kredytu. 

2. Karty wzorów podpisów, o których mowa w ust. 1 pkt
4, powinny byæ na bie¿¹co przez bank aktualizowane w for-
mie pisemnej. 

§ 6.1. Kredyt techniczny wykorzystany i sp³acony w tym
samym dniu operacyjnym nie podlega oprocentowaniu. 

2. Kredyt techniczny sp³acony w nastêpnym dniu opera-
cyjnym po dniu jego wykorzystania jest oprocentowany we-
d³ug stopy kredytu lombardowego ustalanej przez Radê Po-
lityki Pieniê¿nej i og³aszanej w Dzienniku Urzêdowym NBP. 

3. Odsetki, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, pobiera DSP z ra-
chunku bie¿¹cego banku w DSP wraz ze sp³at¹ kredytu
technicznego. 

§ 7.1. Udzielanie kredytu technicznego w ka¿dym dniu
operacyjnym dokonywane bêdzie przez NBP poprzez prze-
kazywanie œrodków na rachunek bie¿¹cy banku w DSP
w wysokoœci, o której mowa w § 10, w godzinach od 8.00 do
17.00. 

2. Udzielony kredyt techniczny mo¿e byæ wykorzystywa-
ny przez bank w godzinach od 8.00 do 17.30. 

§ 8.1. Zlecenie przemieszczenia bonów, sporz¹dzone
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do Regulaminu,
bank sk³ada w RPW w godzinach od 8.00 do 17.00. 

2. Realizacja zlecenia przemieszczenia bonów w RPW
oznacza z³o¿enie przez Bank zabezpieczenia sp³aty kredytu
technicznego. 

3. Zlecenie przemieszczenia bonów, z zastrze¿eniem
ust. 4 oraz § 17 ust. 3, traci moc z chwil¹ z³o¿enia nowego
zlecenia przemieszczenia bonów. 

4. Je¿eli do terminu wykupu bonów objêtych zleceniem,
o którym mowa w ust. 1, pozostaj¹ 4 dni robocze, wówczas
bony te, na pocz¹tek dnia operacyjnego nie bêd¹ prze-
mieszczane na rachunek NBP. 

§ 9.1. Dowody ewidencyjne dotycz¹ce przemieszczenia
obligacji, stanowi¹cych zabezpieczenie sp³aty kredytu tech-
nicznego, na rachunek papierów wartoœciowych prowadzo-
ny w KDPW dla NBP, bank sk³ada w KDPW na zasadach
okreœlonych przez KDPW. 

2. Potwierdzeniem dokonania operacji, o której mowa
w ust. 1, jest przekazany przez KDPW do NBP wyci¹g z ra-
chunku papierów wartoœciowych NBP, potwierdzaj¹cy prze-
niesienie praw z obligacji na rzecz NBP. 
Z³o¿enie przez bank zabezpieczenia sp³aty kredytu tech-
nicznego nastêpuje z chwil¹ otrzymania wyci¹gu przez NBP. 

§ 10. W oparciu o z³o¿one przez bank zabezpieczenie
sp³aty kredytu technicznego, z uwzglêdnieniem postano-
wieñ § 4, NBP wylicza kwotê kredytu technicznego pozosta-
j¹c¹ do dyspozycji banku na jego rachunku bie¿¹cym
w DSP. 
Kwota ta ulega zwiêkszeniu b¹dŸ zmniejszeniu w wyniku
zwiêkszenia b¹dŸ zmniejszenia z³o¿onego przez bank za-
bezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 4. 

§ 11. 1. Bank mo¿e w ka¿dym dniu operacyjnym doko-
naæ zmniejszenia lub zwiêkszenia z³o¿onego zabezpiecze-
nia sp³aty kredytu technicznego. 

2. W celu zmniejszenia z³o¿onego zabezpieczenia bank
sk³ada do NBP: 

1) zlecenie przemieszczenia bonów w RPW b¹dŸ 

2) zlecenie przemieszczenia obligacji, na podstawie
którego NBP wystawi dowód ewidencyjny do
KDPW, na zasadach okreœlonych przez KDPW, ce-
lem przemieszczenia uprzednio przew³aszczonych
obligacji z rachunku papierów wartoœciowych NBP
na konto depozytowe albo rachunek papierów war-
toœciowych prowadzony w KDPW dla banku. Wzór
zlecenia przemieszczenia obligacji stanowi za³¹cz-
nik nr 4 do Regulaminu. 

3. Realizacja zleceñ przemieszczenia skarbowych pa-
pierów wartoœciowych zmniejszaj¹cych z³o¿one zabezpie-
czenie nastêpuje pod warunkiem, i¿ papiery objête takimi
zleceniami nie stanowi¹ zabezpieczenia wykorzystanego
przez bank kredytu technicznego. 

4. W celu zwiêkszenia z³o¿onego zabezpieczenia bank
sk³ada: 

1) w RPW, zlecenie przemieszczenia bonów, o którym mowa
w § 8 ust. 1 b¹dŸ 

2) w KDPW dowód ewidencyjny, o którym mowa w § 9 ust.
1. 

§ 12.1. Sp³ata kredytu technicznego nastêpuje w ka¿-
dym dniu operacyjnym o godzinie 17.30, w drodze realizacji
dyspozycji NBP obci¹¿aj¹cej rachunek bie¿¹cy banku
w DSP kwot¹ odpowiadaj¹c¹ udzielonemu kredytowi tech-
nicznemu. 

2. Je¿eli kredyt techniczny zostanie sp³acony w terminie,
o którym mowa w ust. 1 lub  § 13 ust. 1, wówczas: 

1) bony stanowi¹ce jego zabezpieczenie zostan¹, na ko-
niec dnia operacyjnego,  przemieszczone w RPW z ra-
chunku NBP na rachunek banku z oznaczeniem, ¿e
s¹ to bony przeznaczone na zabezpieczenie sp³aty
kredytu technicznego. Na pocz¹tku nastêpnego dnia
operacyjnego bony te zostan¹ ponownie przemiesz-
czone na rachunek NBP, z zastrze¿eniem § 8 ust. 4,
§ 17 ust. 2 oraz § 19, z jednoczesnym wyliczeniem
kwoty kredytu technicznego. 

2) obligacje stanowi¹ce jego zabezpieczenie, na koniec
dnia operacyjnego, zostan¹ przemieszczone
w KDPW z rachunku papierów wartoœciowych NBP
na konto depozytowe albo rachunek papierów warto-
œciowych banku na podstawie dowodu ewidencyjne-
go, wystawionego przez NBP. 

§ 13.1. Je¿eli dyspozycja NBP, o której mowa w § 12
ust. 1, nie zostanie zrealizowana, NBP o godz. 18.00 anuluje
tê dyspozycjê i wystawia now¹ dyspozycjê na czêœciow¹
sp³atê kredytu technicznego do wysokoœci salda na rachun-
ku bie¿¹cym banku w DSP. 

2. Kwota nie sp³aconego o godz. 18.00 kredytu technicz-
nego, udzielonego i wykorzystanego w danym dniu opera-
cyjnym, podlega sp³acie w nastêpnym dniu operacyjnym do
godz. 10.30. 

§ 14.1. W przypadku czêœciowej sp³aty kredytu technicz-
nego, o której mowa w § 13 ust. 1: 
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1) zabezpieczenie nie sp³aconej kwoty kredytu technicz-
nego stanowiæ bêd¹ w pierwszej kolejnoœci prze-
w³aszczone bony, a nastêpnie obligacje o kolejnych
najbli¿szych terminach zapadalnoœci, 

2) nast¹pi przeliczenie, z uwzglêdnieniem postanowieñ
§ 4, nie sp³aconej kwoty kredytu technicznego na war-
toœæ nominaln¹ skarbowych papierów wartoœciowych
stanowi¹cych zabezpieczenie jego sp³aty, o których
mowa w pkt 1, z zaokr¹gleniem — w górê — do pe³-
nych wielokrotnoœci ich nomina³ów. 

2. Przew³aszczone skarbowe papiery wartoœciowe
o wartoœci nominalnej ustalonej w sposób okreœlony w ust.
1 pkt 2 i najbli¿szych terminach zapadalnoœci stanowi¹ za-
bezpieczenie nie sp³aconej kwoty kredytu technicznego
i nie podlegaj¹ przemieszczeniu na rachunek banku. 

§ 15.1. Bank jest zobowi¹zany zgromadziæ, na rachunku
bie¿¹cym w DSP, œrodki w wysokoœci zad³u¿enia w NBP,
obejmuj¹cego kwotê kredytu technicznego, o którym mowa
w § 13 ust. 2, i nale¿ne odsetki, najpóŸniej do godz. 10.30
w nastêpnym dniu operacyjnym. 

2. Nie dopuszcza siê czêœciowej sp³aty zad³u¿enia,
o którym mowa w ust. 1, co oznacza, ¿e jego sp³ata mo¿e
nast¹piæ jedynie w pe³nej wysokoœci. 

3. Sp³ata zad³u¿enia w terminie i wysokoœci, o których
mowa w ust. 1, nastêpuje w drodze realizacji dyspozycji
NBP wystawionych na pocz¹tku dnia operacyjnego, obci¹-
¿aj¹cych rachunek bie¿¹cy banku w DSP kwotami odpowia-
daj¹cymi wysokoœci nie sp³aconego w poprzednim dniu
kredytu technicznego oraz nale¿nych odsetek. 

4. Je¿eli bank zgromadzi œrodki na rachunku bie¿¹cym
w DSP w wysokoœci nie sp³aconego w poprzednim dniu
operacyjnym kredytu technicznego oraz nale¿nych odsetek
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i zad³u¿enie banku z te-
go tytu³u zostanie sp³acone, bank — z zastrze¿eniem § 19
— mo¿e jeszcze uzyskaæ w danym dniu operacyjnym kredyt
techniczny. 

§ 16.1. Bank sk³ada zlecenia na zasadach okreœlonych
w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski
rachunków i kont depozytowych papierów wartoœciowych
oraz obs³ugi operacji na papierach wartoœciowych i ich reje-
stracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papie-
rów”, wprowadzonym uchwa³¹ nr 29/2003 Zarz¹du NBP
z dnia 12 wrzeœnia 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15 poz. 23)

2. Zlecenia nadsy³ane telefaksem powinny byæ sporz¹-
dzone zgodnie z wzorem odpowiedniego za³¹cznika do Re-
gulaminu oraz podpisane przez osoby wymienione w karcie
wzorów podpisów, sporz¹dzonej zgodnie z wzorem stano-
wi¹cym za³¹cznik nr 6 do Regulaminu. 

3. Zlecenia z³o¿one w sposób okreœlony w ust. 1 i 2 trak-
towane s¹ jako orygina³y, które stanowi¹ dla stron jedyny
dowód co do treœci sk³adanego oœwiadczenia woli. 

4. Zlecenia z³o¿one w sposób naruszaj¹cy wymogi okre-
œlone w ust. 1 i 2 uznane bêd¹ za nieprawid³owe i zostan¹
odrzucone przez NBP. 

§ 17.1. Je¿eli bank nie zgromadzi œrodków w wysokoœci
i terminie, o których mowa w § 15 ust. 1, zaspokojenie wie-
rzytelnoœci NBP nastêpuje z przew³aszczonych skarbowych
papierów wartoœciowych, stanowi¹cych zabezpieczenie nie
sp³aconego kredytu technicznego. 
Zaspokojenie wierzytelnoœci NBP jest równoznaczne ze
sp³at¹ kredytu technicznego oraz nale¿nych odsetek. 

2. Do czasu sp³aty kredytu technicznego z dnia poprzed-
niego w danym dniu operacyjnym bankowi nie bêdzie
udzielany kredyt techniczny, jak równie¿ nie bêd¹ przyjmo-
wane przez NBP zlecenia przemieszczenia bonów oraz wy-
ci¹gi z KDPW. 

3. Bank mo¿e odwo³aæ z³o¿one zabezpieczenie w czêœci
nie stanowi¹cej zabezpieczenia nie sp³aconego kredytu
technicznego wykorzystanego w poprzednim dniu operacyj-
nym, sk³adaj¹c w NBP zlecenie odwo³ania zlecenia prze-
mieszczenia bonów na rachunek bonów NBP, sporz¹dzone
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 do Regulaminu. 

§ 18. NBP zastrzega sobie pierwszeñstwo realizacji dys-
pozycji w³asnej obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego banku
w DSP z tytu³u sp³aty kredytu technicznego nie sp³aconego
w poprzednim dniu operacyjnym oraz nale¿nych odsetek,
z wy³¹czeniem zajêæ egzekucyjnych. 

§ 19. Je¿eli, dwukrotnie w danym miesi¹cu kalendarzo-
wym, kredyt techniczny nie zostanie, z przyczyn le¿¹cych
po stronie banku, sp³acony ani w terminie, o którym mowa
w § 12 ust. 1, ani w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1,
NBP wstrzymuje udzielanie bankowi kredytu technicznego
na okres trzydziestu dni kalendarzowych, bez odrêbnego
zawiadomienia, pocz¹wszy od nastêpnego dnia operacyj-
nego po dniu, w którym kredyt techniczny nie zosta³ przez
bank, po raz drugi, sp³acony. 

§ 20. 1. W przypadku zaistnienia, wed³ug oceny NBP, za-
gro¿enia stabilnoœci i integralnoœci systemu bankowego,
NBP mo¿e wstrzymaæ udzielanie bankom kredytu technicz-
nego. 

2. O wstrzymaniu udzielania bankom kredytu technicz-
nego w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jak równie¿ o przy-
wróceniu jego udzielania, NBP zawiadomi banki za pomoc¹
bankowych systemów informacyjnych. 
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Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu

Umowa
o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw ze skarbowych papierów wartoœciowych

W dniu............................................................. zosta³a zawarta umowa, której stronami s¹: Narodowy Bank Polski, zwany
dalej „NBP”, z siedzib¹ w Warszawie, ul. Œwiêtokrzyska 11/21, w imieniu i na rzecz którego dzia³aj¹: 

.................................................................................................................................................................................................................., 

..........................................................................................................................................................................................................................,

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

(pe³na nazwa banku) 

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

(dok³adny adres) 

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

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

..........................................................................................................................................................................................................................., 
o nastêpuj¹cej treœci: 

§ 1

NBP bêdzie udziela³ Bankowi — kredytobiorcy kredytu technicznego zabezpieczonego w drodze przeniesienia praw ze
skarbowych papierów wartoœciowych, na warunkach okreœlonych w niniejszej umowie i w „Regulaminie refinansowania ban-
ków w ci¹gu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” wprowadzonym uchwa³¹ nr 31/2003 Zarz¹du NBP z dnia 12
wrzeœnia 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 25), oraz zgodnie z przepisami prawa. 

§ 2

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z treœci¹ Regulaminu i zobowi¹zuje siê do przestrzegania postanowieñ
w nim zawartych. 

§ 3

NBP udziela Bankowi — kredytobiorcy kredytu technicznego w wysokoœci równej 80% wartoœci nominalnej skarbowych
papierów wartoœciowych, z których prawa zosta³y przeniesione na NBP. 

§ 4

1. W celu zabezpieczenia wierzytelnoœci NBP z tytu³u udzielanego kredytu technicznego Bank — kredytobiorca jako Prze-
w³aszczaj¹cy przenosi na NBP prawa z: 

1) bonów skarbowych zdeponowanych na — prowadzonym w Departamencie Operacji Krajowych NBP — jego rachun-
ku w Rejestrze Papierów Wartoœciowych, w liczbie, o wartoœci nominalnej, o terminach wykupu oraz kodach ISIN okre-
œlonych ka¿dorazowo w zleceniu przemieszczenia bonów, sporz¹dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
2 do Regulaminu. 

2) obligacji skarbowych zdeponowanych na koncie depozytowym albo rachunku papierów wartoœciowych prowadzo-
nym dla Banku — kredytobiorcy w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych SA, w liczbie i o kodach ISIN wyni-
kaj¹cych z wyci¹gów, o których mowa w § 9 Regulaminu. 

2. Wraz ze sp³at¹ przez Bank — kredytobiorcê kredytu technicznego oraz — w sytuacji gdy Bank — kredytobiorca dokona³
sp³aty tego kredytu w nastêpnym dniu operacyjnym zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu — nale¿nych odsetek, NBP dokonuje na
jego rzecz zwrotu skarbowych papierów wartoœciowych, prawa z których zosta³y przeniesione na NBP w celu zabezpieczenia
sp³aty kredytu technicznego. 

§ 5

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e skarbowe papiery wartoœciowe stanowi¹ce zabezpieczenie sp³aty kredytu technicz-
nego wskazane ka¿dorazowo: 

1) w zleceniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 

2) w wyci¹gu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2

i wynikaj¹ce z nich prawa przys³uguj¹ wy³¹cznie jemu, pozostaj¹ w jego wy³¹cznej dyspozycji, nie s¹ obci¹¿one prawami na
rzecz osób trzecich, a obrót nimi nie podlega ¿adnym ograniczeniom. 
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§ 6

Je¿eli w stosunku do obligacji skarbowych stanowi¹cych zabezpieczenie sp³aty kredytu technicznego przypada termin

ustalenia praw do odsetek, to NBP zwraca Bankowi — kredytobiorcy równowartoœæ odsetek wyp³aconych przez emitenta,

w dniu ich wyp³acenia. 

§ 7

NBP nie pobiera prowizji od udzielanego kredytu technicznego. 

§ 8

1. Kredyt techniczny wykorzystany i sp³acony w ci¹gu danego dnia operacyjnego nie podlega oprocentowaniu. 

2. Kwota kredytu technicznego sp³aconego w nastêpnym dniu operacyjnym jest oprocentowana stosownie do postano-

wieñ § 6 ust. 2 Regulaminu. 

§ 9

Bank-kredytobiorca upowa¿nia NBP do obci¹¿ania jego rachunku bie¿¹cego w DSP z tytu³u: 

1) zmniejszenia z³o¿onego zabezpieczenia sp³aty kredytu technicznego, 

2) sp³aty kredytu technicznego udzielonego i wykorzystanego w danym dniu operacyjnym, 

3) sp³aty kredytu technicznego nie sp³aconego w poprzednim dniu operacyjnym. 

§ 10

1. Bank — kredytobiorca sk³ada i podpisuje zlecenia na zasadach okreœlonych w Regulaminie oraz „ Regulaminie prowa-

dzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na papie-

rach wartoœciowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, wprowadzonym uchwa³¹ nr

29/2003 Zarz¹du NBP z dnia 12 wrzeœnia 2003 r (Dz. Urz. Nr 15, poz. 23). 

2. Strony zobowi¹zuj¹ siê do uznawania podpisu, o którym mowa w ust. 1, z wy³¹czeniem zleceñ przekazywanych drog¹

telefaksow¹, jako równowa¿nego odrêcznym podpisom osób upowa¿nionych przez Bank — kredytobiorcê i wymienionych

w karcie wzorów podpisów stanowi¹cej za³¹cznik nr 6 do Regulaminu. 

§ 11

1. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron, za jednomiesiêcznym jej wypowiedzeniem. 

2. Jednomiesiêczny termin wypowiedzenia nie obowi¹zuje NBP, jeœli: 

1) rachunek bie¿¹cy Banku — kredytobiorcy w Departamencie Systemu P³atniczego zosta³ zamkniêty, 

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

3) Bank — kredytobiorca naruszy którykolwiek warunek niniejszej umowy. 

§ 12

Zmiana postanowieñ umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 13

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

§ 14

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

Za Bank — kredytobiorcê Za NBP

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

............................................... .................................................. 
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 Zlecenie

  przemieszczenia bonów skarbowych  na rachunek bonów skarbowych  NBP (dalej
"rachunek NBP")*
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Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu
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Za³¹cznik nr 3 do Regulaminu
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Zlecenie przemieszczenia obligacji skarbowych
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Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu
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Za³¹cznik nr 5 do Regulaminu



poz. 25 - 202 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 15
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Za³¹cznik nr 6 do Regulaminu

Cena brutto prenumeraty na 2004 r.  (w tym 7% VAT) – 102 z³.
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl
Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³at-
na: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych „Ruch”, wp³aty nale¿y wnosiæ na kon-
to: „Ruch” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa
w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na
wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) KOLPORTER S.A., 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. w Warszawie 577-14-27;
4) GARMOND PRESS SA., 31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel. w Warszawie 836-70-08, fax 836-69-21.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny RUCH S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. 

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Œwiêtokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa, tel. 829-92-50 lub 585 41 16, fax 653-26-96 lub 653 11 14. Wp³aty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: nale¿noœæ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

NBP – Zam. 485/2003 – 2100-A4
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Karta wzorów podpisów
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