
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 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 refinansowania banków
kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y. 

§ 2. Umowy o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw
zabezpieczaj¹cy ten kredyt, zawarte na podstawie uchwa³y,
o której mowa w § 3, zachowuj¹ moc do czasu ich wyga-
œniêcia lub rozwi¹zania. 

§ 3. Traci moc uchwa³a nr 12/2000 Zarz¹du Narodowego
Banku Polskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wprowa-
dzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lom-
bardowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP 
Nr 5, poz. 8, z 2001 r. Nr 15, poz. 30 oraz z 2002 r. Nr 8, 
poz. 21). 

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

Warszawa, dnia 6 października 2003 r. 

TREŒÆ: 
Poz.: 
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Rozdzia³ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin refinansowania banków kredytem lom-
bardowym przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „Re-
gulaminem”, okreœla: 

1) warunki udzielania bankom kredytu lombardowego
oraz warunki jego wykorzystania i sp³aty, 

2) zasady i tryb zabezpieczania sp³aty kredytu lombar-
dowego poprzez zastaw na prawach z papierów war-
toœciowych. 

§ 2. U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹: 

1) DOK — Departament Operacji Krajowych Centrali Na-
rodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „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) karta wzorów podpisów — z³o¿ony przez bank doku-
ment zawieraj¹cy wzory podpisów osób upowa¿nio-
nych do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i obo-
wi¹zków maj¹tkowych, 

6) deklaracja — deklaracjê wykorzystania i sp³aty kredy-
tu lombardowego, 

7) papiery wartoœciowe — bony skarbowe oraz obligacje
skarbowe, 

8) informacja dodatkowa — informacjê zawart¹ w doku-
mencie ewidencyjnym sk³adanym przez bank
w KDPW, na podstawie którego nastêpuje przeniesie-
nie obligacji skarbowych na konto papierów zastawio-
nych lub z tego konta, 

9) zlecenie p³atnicze — zlecenie p³atnicze wystawione
przez bank na sp³atê kredytu lombardowego, w kore-
spondencji z jego rachunkiem bie¿¹cym, 

10) umowa — umowê o udzielanie kredytu lombardowe-
go i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt, 

11) umowa z KDPW — umowê dotycz¹c¹ zasad i trybu
ustanawiania zastawu na obligacjach, przechowywa-
nych w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœcio-
wych S.A., zawart¹ w dniu 27 listopada 1995 r. po-
miêdzy NBP a KDPW. 

§ 3.1. Kwota wykorzystanego kredytu lombardowego nie
mo¿e przekroczyæ 0,8 wartoœci nominalnej papierów warto-
œciowych obci¹¿onych zastawem. 

2. Kredyt lombardowy mo¿e byæ wykorzystany pod za-
staw ka¿dego rodzaju papierów wartoœciowych, tylko jeden
raz w danym dniu operacyjnym. 

§ 4. Do ustanawiania zastawu na prawach z papierów
wartoœciowych stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego
o zastawie na prawach. 

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

1) posiada rachunek bie¿¹cy w DSP, 

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

3) zawrze z NBP umowê, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik do Regulaminu, 

4) udzieli NBP pe³nomocnictw, sporz¹dzonych wed³ug
wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 4, 5 i 6 do umowy, 

5) z³o¿y w DOK, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy,
kartê wzorów podpisów, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru
i zgodnie z warunkami okreœlonymi w za³¹czniku nr 1
do umowy, 

6) bêdzie sk³ada³, ³¹cznie z ka¿d¹ deklaracj¹, oœwiad-
czenie o poddaniu siê egzekucji, sporz¹dzone we-
d³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do umowy. 

2. W razie zaistnienia, wed³ug oceny NBP, zagro¿enia dla
realizacji celów przyjêtych w Za³o¿eniach polityki pieniê¿nej,
NBP mo¿e wstrzymaæ udzielanie bankom kredytu lombar-
dowego lub ograniczyæ jego wysokoœæ. 

3. O wstrzymaniu udzielania kredytu lombardowego lub
ograniczeniu jego wysokoœci w sytuacji, o której mowa
w ust. 2, jak równie¿ o przywróceniu udzielania kredytu lom-
bardowego lub odst¹pieniu od ograniczenia jego wysokoœci
NBP zawiadomi banki za pomoc¹ bankowych systemów in-
formacyjnych. 

§ 6. Termin, na który zosta³ ustanowiony zastaw, powi-
nien up³ywaæ najpóŸniej pi¹tego dnia roboczego: 

1) w przypadku bonów skarbowych — przed terminem
wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbo-
wych, 

2) w przypadku obligacji skarbowych — przed dniem
ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania
œwiadczeñ z tytu³u wykupu przez emitenta zastawio-
nych obligacji. 

§ 7. 1. Kredyt lombardowy, z zastrze¿eniem ust. 2, bank
sp³aca w nastêpnym dniu  operacyjnym po dniu, w którym
zosta³ udzielony. 

2. NBP mo¿e ustaliæ inny, ni¿ wynikaj¹cy z ust. 1, okres
wykorzystania kredytu lombardowego. 

3. Warunkiem udzielenia kredytu lombardowego w da-
nym dniu operacyjnym jest sp³ata uprzednio wykorzystane-
go kredytu. 

§ 8. Kredyt lombardowy jest oprocentowany wed³ug sto-
py zmiennej ustalanej przez Radê Polityki Pieniê¿nej i og³a-
szanej w Dzienniku Urzêdowym NBP. 

Za³¹cznik do uchwa³y nr 42/2003 
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 3 paŸdziernika 2003 r.
(poz. 31)

REGULAMIN

refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski
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§ 9. Kwota kredytu lombardowego nie sp³aconego w ter-
minie, o którym mowa w § 16, jest oprocentowana wed³ug
stopy stanowi¹cej dwukrotnoœæ stopy oprocentowania kre-
dytu lombardowego. 

§ 10. 1. Odsetki od kredytu lombardowego s¹ obliczane
za dni jego wykorzystania. 

2. DSP pobiera odsetki z rachunku bie¿¹cego banku
w ostatnim dniu operacyjnym miesi¹ca, z zastrze¿eniem
§ 27 ust. 2. 

3. NBP zastrzega sobie pierwszeñstwo realizacji dyspo-
zycji w³asnej obci¹¿enia  rachunku bie¿¹cego banku z tytu³u
nale¿nych odsetek. 

4. Odsetki od kredytu nie sp³aconego w terminie, o któ-
rym mowa w § 16, s¹ pobierane zgodnie z ust. 2. 

§ 11. Bank mo¿e wykorzystywaæ kredyt lombardowy
w danym dniu operacyjnym po z³o¿eniu w NBP deklaracji,
sporz¹dzonej wed³ug wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 3a
lub nr 3b do umowy, wraz z oœwiadczeniem o poddaniu siê
egzekucji, sporz¹dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 2 do umowy. 

§ 12.1. Deklaracjê, o której mowa w § 11, przekazywan¹
telefaksem, bank opatruje stemplem dziennym metalowym
jako potwierdzenie daty pewnej ustanowienia zastawu. 

2. Bank sk³ada deklaracjê w godzinach od 8.00 do
17.30. 

§ 13. Termin sp³aty kredytu lombardowego up³ywa
w ostatnim dniu jego wykorzystania,  okreœlonym w deklara-
cji. 

§ 14.1. Sp³aty kredytu lombardowego bank dokonuje —
w kwocie i terminie okreœlonym w deklaracji — sk³adaj¹c
zlecenie p³atnicze w DSP. 

2. W zleceniu p³atniczym, o którym mowa w ust. 1, w po-
lu „Informacja dodatkowa” bank okreœla datê deklaracji,
z której wynika termin sp³aty kredytu. 

§ 15. Bank sk³ada w DSP zlecenie p³atnicze, o którym
mowa w § 14 ust. 1,  w godzinach od 7.30 do 17.30. 

§ 16. Kwota kredytu lombardowego nie sp³aconego
w terminie staje siê zad³u¿eniem przeterminowanym w na-
stêpnym dniu operacyjnym po: 

1) up³ywie terminu sp³aty okreœlonego w deklaracji, lub

2) dniu, w którym bank naruszy³ warunki okreœlone
w § 7 pkt 2 umowy, lub

3) dniu okreœlonym jako wymagalny termin sp³aty kredy-
tu lombardowego, który postawiony zosta³ w stan na-
tychmiastowej wymagalnoœci stosownie do § 15 umo-
wy. 

§ 17. Osoby upowa¿nione przez bank w karcie wzorów
podpisów podpisuj¹ nastêpuj¹ce dokumenty: 

1) umowê, 

2) pe³nomocnictwa, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, 

3) oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucji, 

4) deklaracje. 

§ 18.1. Dokumenty, o których mowa w § 17 pkt 3 i 4,
bank sporz¹dza i sk³ada w sposób przewidziany dla sk³ada-
nia ofert i zleceñ, okreœlony w „Regulaminie prowadzenia
przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozyto-
wych papierów wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na pa-

pierach wartoœciowych i ich rejestracji na rachunkach i kon-
tach depozytowych tych papierów”, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y nr 29/2003 Zarz¹du NBP z dnia 12 wrzeœnia
2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), z zastrze¿eniem posta-
nowieñ Regulaminu. 

2. Dokumenty nadsy³ane telefaksem powinny byæ spo-
rz¹dzone zgodnie z wzorem odpowiedniego za³¹cznika do
umowy i podpisane przez osoby upowa¿nione w karcie
wzorów podpisów. 

3. Dokumenty 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. Dokumenty nie odpowiadaj¹ce warunkom okreœlo-
nym w ust. 1 zostan¹ odrzucone przez NBP. 

Rozdzia³ 2

Wykorzystanie i sp³ata kredytu lombardowego 
zabezpieczonego zastawem na prawach 

z bonów skarbowych

§ 19. Wykorzystanie kredytu lombardowego nastêpuje
po ustanowieniu zastawu i z³o¿eniu deklaracji, sporz¹dzonej
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 3a do umowy,
wraz z oœwiadczeniem o poddaniu siê egzekucji. 

§ 20. Okres wykorzystania kredytu lombardowego jest
równy okresowi, na jaki zastaw zosta³ ustanowiony. 

§ 21. Po sp³acie kredytu lombardowego NBP — zgodnie
z deklaracj¹, o której mowa w § 19 — dokonuje zwolnienia
zastawionych bonów skarbowych stanowi¹cych zabezpie-
czenie sp³aty tego kredytu. 

Rozdzia³ 3

Wykorzystanie i sp³ata kredytu lombardowego zabez-
pieczonego zastawem na prawach z obligacji skarbowych

§ 22.1. Zasady i tryb ustanawiania zastawu na prawach
z obligacji skarbowych, rejestrowanych na kontach depozy-
towych i rachunkach papierów wartoœciowych w KDPW,
okreœla umowa zawarta pomiêdzy NBP a KDPW. 

2. NBP przekazuje bankowi kserokopiê umowy z KDPW. 

3. Zlecenia dotycz¹ce ustanawiania i zwalniania w KDPW
zastawu na obligacjach skarbowych bank sk³ada na zasa-
dach okreœlonych przez KDPW. 

4. W ka¿dym zleceniu sk³adanym w KDPW dotycz¹cym
przeniesienia obligacji skarbowych na konto papierów za-
stawionych lub z konta papierów zastawionych, bank
umieszcza informacjê dodatkow¹, zawieraj¹c¹ dane okre-
œlone we wzorze stanowi¹cym za³¹cznik nr 7 do umowy. 

5. Potwierdzeniem dokonania operacji na koncie papie-
rów zastawionych banku w KDPW jest wyci¹g z tego konta,
stanowi¹cy udokumentowanie zastawu. KDPW przekazuje
NBP wyci¹g na zasadach, w formie i terminach okreœlonych
w umowie z KDPW. 

§ 23. Okres wykorzystania kredytu lombardowego nie
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ okres zastawu ustanowionego na ob-
ligacjach skarbowych. Bank mo¿e utrzymywaæ zastaw jako
zabezpieczenie wierzytelnoœci przysz³ej. 



Za³¹cznik do Regulaminu

UMOWA

o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczaj¹cy ten kredyt

W dniu....................................... zosta³a zawarta umowa, której stronami s¹: 

Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, z siedzib¹ w Warszawie ul. Œwiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, w imieniu
którego dzia³aj¹: 

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

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

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

(pe³na nazwa Banku) 

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

(dok³adny adres) 

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

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

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

o nastêpuj¹cej treœci: 
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§ 24.1. Wykorzystanie kredytu lombardowego nastêpuje
po z³o¿eniu deklaracji, sporz¹dzonej wed³ug wzoru stano-
wi¹cego za³¹cznik nr 3b do umowy, wraz z oœwiadczeniem
o poddaniu siê egzekucji. 

2. Niezbêdnym warunkiem wykorzystania kredytu lom-
bardowego jest równie¿ udokumentowanie zastawu, o któ-
rym mowa w § 22 ust. 5. 

§ 25. Brak udokumentowania zastawu w wysokoœci
umo¿liwiaj¹cej wykorzystanie deklarowanej kwoty kredytu
lombardowego, jak te¿ niez³o¿enie b¹dŸ b³êdne  wype³nie-
nie przez bank informacji dodatkowej, o której mowa w § 22
ust. 4, stanowi¹  podstawê do odmowy udzielenia kredytu. 

§ 26.1. Zwolnienie obligacji skarbowych zastawionych
w KDPW nastêpuje na zasadach okreœlonych w umowie
z KDPW. 

2. Niezbêdnym warunkiem zwolnienia zastawionych ob-
ligacji skarbowych jest sp³ata kredytu lombardowego, za-
bezpieczonego tymi obligacjami skarbowymi. 

Rozdzia³ 4

Zaspokajanie roszczeñ NBP

§ 27.1. Jeœli bank nie sp³aci w terminie zad³u¿enia z tytu-
³u kredytu lombardowego lub nale¿nych odsetek, to NBP, na
podstawie pe³nomocnictw, o których mowa w § 5 ust. 1
umowy, przystêpuje do spe³nienia œwiadczenia obci¹¿one-
go zastawem. 

W tym celu NBP: 

1) sprzedaje niezw³ocznie zastawione papiery wartoœcio-
we po cenie rynkowej mo¿liwej do uzyskania w dniu
sprzeda¿y b¹dŸ

2) przedstawia je do wykupu przez emitenta. 

2. Œrodki pieniê¿ne uzyskane ze sprzeda¿y b¹dŸ wyku-
pu przez emitenta zastawionych papierów wartoœciowych
NBP przeznacza na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego
wraz z nale¿nymi odsetkami. 

3. Je¿eli œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 2: 

1) nie zaspokoj¹ w ca³oœci roszczenia, NBP postêpuje
zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 28 ust. 2, 

2) przewy¿szaj¹ wymagane roszczenia, NBP zwraca
nadwy¿kê tych œrodków na rachunek bie¿¹cy banku
w DSP. 

§ 28.1. W razie naruszenia przez bank warunków okre-
œlonych w § 7 pkt 2 umowy i braku mo¿liwoœci zaspokojenia
roszczeñ NBP zgodnie z § 27, NBP wzywa bank do zap³aty
zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami
w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

2. Je¿eli zad³u¿enie przeterminowane nie zostanie sp³a-
cone w terminie okreœlonym w ust. 1, to zaspokojenie rosz-
czeñ NBP nastêpuje w drodze postêpowania egzekucyjne-
go, na podstawie art. 96 i 97 ustawy — Prawo bankowe oraz
z³o¿onego przez bank oœwiadczenia o poddaniu siê egze-
kucji. 
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§ 1

NBP bêdzie udziela³ Bankowi — kredytobiorcy kredytu refinansowego pod zastaw papierów wartoœciowych, zwanego dalej
„kredytem lombardowym”, na warunkach okreœlonych w niniejszej umowie i w „Regulaminie refinansowania banków kredytem
lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y nr 42/2003 Zarz¹du Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 3 paŸdziernika 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 31), zwanym dalej „Regulaminem” oraz zgodnie z przepisami prawa.

§ 2

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e: 

1) zapozna³ siê z treœci¹ Regulaminu i zobowi¹zuje siê do przestrzegania postanowieñ  w nim zawartych, 

2) bêdzie przestrzega³ postanowieñ umowy zawartej pomiêdzy NBP a Krajowym Depozytem Papierów Wartoœciowych 
S.A., zwanym dalej „KDPW S.A.”, o której mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu. 

§ 3

1. Bank — kredytobiorca zobowi¹zuje siê do z³o¿enia: 

1) karty wzorów podpisów, sporz¹dzonej wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do umowy, 

2) pe³nomocnictw, o których mowa w § 5 umowy. 

2. NBP udziela kredytu lombardowego po z³o¿eniu przez Bank — kredytobiorcê: 

1) deklaracji okreœlaj¹cej kwotê i termin wykorzystania kredytu lombardowego, sporz¹dzonej wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹czniki nr 3a lub nr 3b do umowy, 

2) oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji, sporz¹dzonego wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do umowy. 

§ 4

1. W celu zabezpieczenia wierzytelnoœci NBP z tytu³u udzielanego kredytu lombardowego, w kwocie i w terminach okreœlo-
nych ka¿dorazowo w deklaracji, Bank — kredytobiorca jako Zastawca ustanawia zastaw na rzecz NBP jako Zastawnika. 

2. Bank — kredytobiorca ustanawia na rzecz NBP a NBP przyjmuje zastaw na prawach z : 

1) bonów skarbowych, zdeponowanych na rachunku w Rejestrze Papierów Wartoœciowych, prowadzonym w Departa-
mencie Operacji Krajowych Centrali NBP,  zwanym dalej „RPW”, w liczbie, o wartoœci nominalnej, o terminach wyku-
pu oraz kodach ISIN, okreœlonych ka¿dorazowo w deklaracji, sporz¹dzonej wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
3a do umowy, 

2) obligacji skarbowych, zdeponowanych na kontach depozytowych w KDPW S.A., w liczbie, o wartoœci nominalnej,
o terminach wykupu oraz kodach ISIN okreœlonych ka¿dorazowo w deklaracji, sporz¹dzonej wed³ug wzoru stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 3b do umowy. 

§ 5

1. Bank — kredytobiorca udziela NBP pe³nomocnictwa do: 

1) sprzeda¿y w jego imieniu zastawionych: 

a) bonów skarbowych, 

b) obligacji skarbowych,  

z przeznaczeniem uzyskanych œrodków pieniê¿nych na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi od-
setkami, 

2) przeznaczania œrodków pieniê¿nych uzyskanych z wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych i obliga-
cji skarbowych, na sp³atê zad³u¿enia przeterminowanego wraz z nale¿nymi odsetkami, 

a ponadto w odniesieniu do obligacji skarbowych: 

3) wystawiania w imieniu Banku — kredytobiorcy dokumentu ewidencyjnego dotycz¹cego przeniesienia obligacji skar-
bowych w zwi¹zku z dokonaniem sprzeda¿y tych obligacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, 

4) otrzymywania wyci¹gów z konta depozytowego zastawionych obligacji skarbowych w KDPW S.A., 

5) ¿¹dania potwierdzania operacji dokonywanych na koncie papierów zastawionych. 

2. Pe³nomocnictwa, o których mowa w ust. 1, Bank — kredytobiorca sporz¹dza, z zastrze¿eniem ust. 3, w 2 egzemplarzach
wed³ug wzorów stanowi¹cych odpowiednio za³¹czniki nr 4 i 6 do umowy oraz w 3 egzemplarzach, wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹cznik nr 5 do umowy (w tym jeden egzemplarz dla KDPW S.A.). 

3. Bank — kredytobiorca nie bêd¹cy bezpoœrednim uczestnikiem KDPW S.A. nie sk³ada pe³nomocnictw sporz¹dzonych
wed³ug wzorów, stanowi¹cych za³¹czniki nr 5 i 6 do umowy. 

4. NBP — na podstawie pe³nomocnictw, o których mowa w ust. 1 — nabywa prawo do zaspokojenia siê z papierów warto-
œciowych obci¹¿onych zastawem z dniem, w którym wykorzystany kredyt lombardowy staje siê zad³u¿eniem przeterminowa-
nym stosownie do § 16 Regulaminu. 

§ 6

Bank — kredytobiorca w dokumencie ewidencyjnym dotycz¹cym przeniesienia obligacji skarbowych na konto papierów
zastawionych lub z konta papierów zastawionych, zobowi¹zany jest, zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu, do umieszczenia infor-
macji dodatkowej, której wzór stanowi za³¹cznik nr 7 do umowy. 



§ 7

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e: 

1) zastawione papiery wartoœciowe, wskazane ka¿dorazowo w dokumentach okreœlonych w § 4 ust. 2 i wynikaj¹ce z nich
prawa, przys³uguj¹ wy³¹cznie jemu, pozostaj¹ w jego wy³¹cznej dyspozycji i nie s¹ obci¹¿one prawami na rzecz osób
trzecich, jak równie¿, ¿e obrót tymi papierami nie podlega ¿adnym ograniczeniom, 

2) nie dokona zbycia, zwolnienia zastawu lub obci¹¿enia praw z tych papierów przed  sp³at¹ wykorzystanego kredytu lom-
bardowego. 

§ 8

Wszelkie po¿ytki z zastawionych papierów wartoœciowych w okresie trwania zastawu przys³uguj¹ Bankowi — kredytobiorcy. 

§ 9

Strony ustalaj¹, ¿e koszty zwi¹zane: 

1) z ustanowieniem zastawu, 

2) ze sprzeda¿¹ papierów wartoœciowych przez NBP na rynku wtórnym, 

3) z postêpowaniem egzekucyjnym, o którym mowa w § 28 ust. 2 Regulaminu, ponosi  Bank — kredytobiorca. 

§ 10

NBP nie pobiera prowizji od udzielanego kredytu lombardowego. 

§ 11

Bank — kredytobiorca oœwiadcza, ¿e na ¿¹danie NBP bêdzie sk³ada³: 

1) dodatkowe informacje dotycz¹ce jego sytuacji finansowej, 

2) informacje o przewidywanych kwotach i terminach wykorzystania kredytu lombardowego. 

§ 12

1. Bank — kredytobiorca sporz¹dza, sk³ada i podpisuje dokumenty, o których mowa w § 17 pkt 3 i 4 Regulaminu, w spo-
sób przewidziany dla sk³adania ofert i zleceñ, okreœlony w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków
i kont depozytowych papierów wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na papierach wartoœciowych i ich rejestracji na rachun-
kach i kontach depozytowych tych papierów”, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y nr 29/2003 Zarz¹du NBP z dnia 12 wrzeœnia
2003 r (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), z zastrze¿eniem postanowieñ Regulaminu. 

2. Strony zobowi¹zuj¹ siê do uznawania podpisania, o którym mowa w ust. 1, z wy³¹czeniem dokumentów przekazywa-
nych drog¹ telefaksow¹, jako równowa¿nego odrêcznym podpisom osób upowa¿nionych przez Bank — kredytobiorcê i wy-
mienionych w karcie wzorów podpisów, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do umowy. 

§ 13

1. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron, z siedmiodniowym jej wypowiedzeniem, z zastrze¿eniem § 14 i § 15. 

2. NBP mo¿e, w okresie wypowiedzenia, odmówiæ udzielania kredytu lombardowego, jeœli Bank — kredytobiorca wykorzy-
stuje ten kredyt w celach innych ni¿ uzupe³nienie zasobów pieniê¿nych. 

§ 14

Wymóg zachowania przez NBP siedmiodniowego okresu wypowiedzenia nie ma zastosowania, je¿eli: 

1) rachunek bie¿¹cy Banku — kredytobiorcy w Departamencie Systemu P³atniczego Centrali NBP, zwanym dalej „DSP”,
uleg³ likwidacji, 

2) dzia³alnoœæ Banku — kredytobiorcy zosta³a zawieszona b¹dŸ zosta³ on postawiony w stan likwidacji. 

§ 15

Naruszenie przez Bank — kredytobiorcê któregokolwiek warunku umowy mo¿e stanowiæ podstawê do bezzw³ocznego jej
wypowiedzenia i postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalnoœci. 

§ 16

Zmiana postanowieñ umowy wymaga — pod rygorem niewa¿noœci — formy pisemnej. 

§ 17

Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron. 

§ 18

Umowa wchodzi w ¿ycie z dniem ................................. 
Za Bank — kredytobiorcê Za NBP

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

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

(stempel firmowy/maj¹tkowy/ i podpisy) (stempel firmowy/maj¹tkowy/ i podpisy) 
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Za³¹cznik nr 1 do umowy
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WARUNKI SK£ADANIA KARTY WZORÓW PODPISÓW I SPOSÓB JEJ WYPE£NIANIA

1. Bank — kredytobiorca sk³ada kartê wzorów podpisów przy: 

1) zawieraniu umowy, 

2) zmianie nazwy, 

3) zmianie osób uprawnionych do podpisywania umów o kredyt lombardowy. 

2. Podpisy prezesa lub cz³onków zarz¹du Banku, uwierzytelniaj¹ce podpisy pozosta³ych osób uprawnionych, znajduj¹-
cych siê w karcie wzorów podpisów, o ile nie s¹ potwierdzone przez notariusza, powinny byæ — przed jej z³o¿eniem — po-
twierdzone przez DSP. 

3. Do karty wzorów nale¿y za³¹czyæ i bie¿¹co aktualizowaæ: 

1) kserokopiê aktualnego, uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru S¹dowego lub rejestru handlowego przed
wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego, b¹dŸ innego dokumentu, stwierdzaj¹cego utworzenie Banku zgodnie
z przepisami prawa, oraz wskazuj¹cego osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków
maj¹tkowych Banku, 

2) kserokopie pe³nomocnictw dla osób upowa¿nionych do czynnoœci zwi¹zanych z zawarciem umowy o kredyt lombar-
dowy. 

4. Podpisy w karcie wzorów powinny byæ sk³adane atramentem lub d³ugopisem. 

5. Niewype³nion¹ czêœæ karty wzorów podpisów nale¿y przekreœliæ. 

6. Przed zmian¹ karty dopuszczalne jest wykreœlenie osoby/osób z uprzednio z³o¿onej karty — na okres przejœciowy — do
czasu z³o¿enia nowej karty wzorów — w drodze pisemnego zawiadomienia, w którym wskazano osoby przewidziane do wy-
kreœlenia i przyczyny zmiany w karcie. Zawiadomienie powinno byæ podpisane przez prezesa lub dwóch cz³onków zarz¹du
Banku. 
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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 bezp³atna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgod-
niony sposób;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kol-
porta¿owych „Ruch”, wp³aty nale¿y wnosiæ na konto: „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 prze-
wy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumera-
ty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugi-
wanych 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 De-
partamencie 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.
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