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UCHWA£A NR 57/2001

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 22 listopada 2001 r.

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

Nr 19

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 9 z³ 60 gr

Na podstawie art.109 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r.
Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz.1027, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz.1216, Nr 119,
poz.1252 i Nr 122, poz.1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz.1195) uchwala siê, co nastê-
puje:

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

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

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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Za³¹cznik do uchwa³y nr 57/2001 
Zarz¹du  NBP
z dnia 22 listopada 2001 r.
(poz. 38)

Regulamin

refinansowania banków w ci¹gu dnia operacyjnego

przez Narodowy Bank Polski

§ 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 wykorzystywanego i sp³acanego
w ci¹gu dnia operacyjnego, zwanego dalej „kredytem technicznym”, oraz warunki jego wykorzystania i sp³aty,

2) zabezpieczanie sp³aty kredytu technicznego poprzez przeniesienie na NBP praw z bonów skarbowych posiadanych
przez banki zaci¹gaj¹ce ten kredyt.

§ 2. U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:

1) DPPK — Departament Polityki Pieniê¿no — Kredytowej Centrali NBP,

2) CRBS — Centralny Rejestr Bonów Skarbowych prowadzony w DPPK,

3) DSP — Departament Systemu P³atniczego Centrali NBP,

4) zlecenie przemieszczenia bonów — zlecenie przemieszczenia — w CRBS — bonów skarbowych z rachunku banku na
rachunek NBP,

5) umowa — umowê o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z bonów skarbowych,

6) karta wzorów podpisów — z³o¿ony przez bank dokument zawieraj¹cy wzory podpisów osób upowa¿nionych do sk³a-
dania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych banku.

§ 3.1. Przedmiotem przew³aszczenia w celu zabezpieczenia sp³aty kredytu technicznego s¹ bony skarbowe.

2. Zabezpieczenie sp³aty kredytu technicznego stanowi¹ bony skarbowe, do terminu wykupu których pozostaje nie mniej
ni¿ 5 dni roboczych.

§ 4. Kwota kredytu technicznego stanowi 80% wartoœci nominalnej przew³aszczonych bonów skarbowych.

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

1) posiada rachunek bie¿¹cy w DSP,

2) jest uczestnikiem CRBS,

3) zawar³ z NBP umowê sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru stanowi¹cego 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 4 i 5 do Regulaminu,

5) z³o¿y³ zlecenie przemieszczenia bonów.

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

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

2. Kredyt techniczny sp³acony w nastêpnym dniu operacyjnym po dniu jego wykorzystania jest oprocentowany wed³ug sto-
py kredytu lombardowego ustalanej przez Radê Polityki Pieniê¿nej i og³aszanej w Dzienniku Urzêdowym NBP.

3. Odsetki, z zastrze¿eniem § 14 ust.1, pobiera DSP z rachunku bie¿¹cego banku w DSP wraz ze sp³at¹ kredytu technicz-
nego.

§ 7.1. Zlecenie przemieszczenia bonów, sporz¹dzone wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do Regulaminu, bank sk³a-
da w CRBS w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Realizacja zlecenia przemieszczenia bonów w CRBS oznacza z³o¿enie przez bank zabezpieczenia kredytu techniczne-
go.

3. Zlecenie przemieszczenia bonów, z zastrze¿eniem ust. 5 oraz § 14 ust. 3, traci moc z chwil¹ z³o¿enia nowego zlecenia
przemieszczenia bonów.

4. Bank mo¿e w ka¿dym dniu operacyjnym zmniejszyæ lub zwiêkszyæ z³o¿one zabezpieczenie kredytu. Realizacja zlecenia
przemieszczenia bonów zmniejszaj¹cego z³o¿one zabezpieczenie nastêpuje pod warunkiem, i¿ bony skarbowe objête takim
zleceniem nie stanowi¹ zabezpieczenia wykorzystanego przez bank kredytu technicznego.
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5. Jeœli do terminu wykupu bonów skarbowych objêtych zleceniem, o którym mowa w ust. 1, pozostaj¹ 4 dni robocze, wów-
czas bony te, na pocz¹tek dnia operacyjnego nie bêd¹ przemieszczane na rachunek NBP.

§ 8. W oparciu o z³o¿one przez bank zabezpieczenie, z uwzglêdnieniem postanowieñ § 4, NBP wylicza kwotê kredytu tech-
nicznego pozostaj¹c¹ 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 zabezpiecze-
nia, o którym mowa w § 7 ust. 4.

§ 9.1. Udzielanie kredytu technicznego w ka¿dym dniu operacyjnym dokonywane bêdzie przez NBP poprzez przekazywanie
œrodków na rachunek bie¿¹cy banku w DSP w wysokoœci, o której mowa w § 8, w godzinach od 8.00 do 17.00.

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

§ 10.1. Sp³ata kredytu technicznego nastêpowaæ bêdzie 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 technicznemu.

2. Jeœli kredyt techniczny zostanie sp³acony w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub § 11 ust. 1, wówczas bony skarbowe
stanowi¹ce jego zabezpieczenie zostan¹, na koniec dnia operacyjnego, przemieszczone w CRBS z rachunku NBP na rachu-
nek banku z oznaczeniem, ¿e s¹ to bony przeznaczone na zabezpieczenie kredytu technicznego. Na pocz¹tku nastêpnego
dnia operacyjnego bony te zostan¹ ponownie przemieszczone na rachunek NBP, z zastrze¿eniem § 7 ust. 5, § 14 ust. 2 oraz
§ 18, z jednoczesnym wyliczeniem kwoty kredytu technicznego.

§ 11.1. Jeœli dyspozycja NBP, o której mowa w § 10 ust. 1, nie zostanie zrealizowana, NBP o godz. 18.00 anuluje tê dyspozy-
cjê i wystawia now¹ dyspozycjê na czêœciow¹ sp³atê kredytu technicznego do wysokoœci salda na rachunku bie¿¹cym banku
w DSP.

2. Kwota niesp³aconego o godz. 18.00 kredytu technicznego, udzielonego i wykorzystanego w danym dniu operacyjnym,
podlega sp³acie w nastêpnym dniu operacyjnym do godz. 10.30.

§ 12. W przypadku czêœciowej sp³aty kredytu technicznego, o której mowa w § 11 ust. 1, nast¹pi przeliczenie, z uwzglêdnie-
niem postanowieñ § 4, niesp³aconej kwoty kredytu na wartoœæ nominaln¹ bonów skarbowych z zaokr¹gleniem — w górê —
do pe³nych wielokrotnoœci 10.000 z³.
Przew³aszczone bony skarbowe o tak ustalonej wartoœci nominalnej i najbli¿szych terminach zapadalnoœci stanowiæ bêd¹ za-
bezpieczenie niesp³aconej kwoty kredytu technicznego i nie zostan¹ przemieszczone na rachunek banku w CRBS.

§ 13.1. Bank jest zobowi¹zany zgromadziæ, na rachunku bie¿¹cym w DSP, œrodki w wysokoœci zad³u¿enia w NBP obejmuj¹ce-
go kwotê kredytu, o którym mowa w § 11 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 je-
dynie w pe³nej wysokoœci. 

3. Sp³ata zad³u¿enia w terminie i wysokoœci, o których mowa w ust. 1, nastêpowaæ bêdzie w drodze realizacji dyspozycji
NBP wystawionych na pocz¹tku dnia operacyjnego, obci¹¿aj¹cych rachunek bie¿¹cy banku w DSP kwotami odpowiadaj¹cy-
mi wysokoœci niesp³aconego w poprzednim dniu kredytu technicznego oraz nale¿nych odsetek.

4. Jeœli bank zgromadzi œrodki na rachunku bie¿¹cym w DSP w wysokoœci niesp³aconego w poprzednim dniu operacyj-
nym kredytu technicznego oraz nale¿nych odsetek w terminie, o którym mowa w ust. 1, i zad³u¿enie banku z tego tytu³u zosta-
nie sp³acone, bank — z zastrze¿eniem § 18 — mo¿e jeszcze uzyskaæ w danym dniu operacyjnym kredyt techniczny zabezpie-
czony tymi samymi bonami skarbowymi.

§ 14.1. Jeœli bank nie zgromadzi œrodków w wysokoœci i terminie, o których mowa w § 13 ust.1, zaspokojenie wierzytelnoœci
NBP nastêpuje z przew³aszczonych bonów skarbowych stanowi¹cych zabezpieczenie niesp³aconego kredytu technicznego.
Zaspokojenie wierzytelnoœci NBP jest równoznaczne ze sp³at¹ kredytu technicznego oraz nale¿nych odsetek.

2. Do czasu sp³aty kredytu technicznego z dnia poprzedniego w danym dniu operacyjnym:

1) bankowi nie bêdzie udzielany kredyt techniczny,

2) zlecenia przemieszczenia bonów bêd¹ przyjmowane w CRBS, jednak¿e, z zastrze¿eniem ust. 3, nie bêd¹ realizowa-
ne.

3. Bank mo¿e odwo³aæ z³o¿one zabezpieczenie w czêœci niestanowi¹cej zabezpieczenia niesp³aconego kredytu technicz-
nego wykorzystanego w poprzednim dniu operacyjnym, sk³adaj¹c w CRBS zlecenie odwo³ania zlecenia przemieszczenia bo-
nów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP, zwane dalej „zleceniem odwo³ania”, sporz¹dzone wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 3 do Regulaminu.

§ 15. NBP zastrzega sobie pierwszeñstwo realizacji dyspozycji w³asnej obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego banku w DSP z tytu³u
sp³aty kredytu technicznego niesp³aconego w poprzednim dniu operacyjnym oraz nale¿nych odsetek, z wy³¹czeniem zajêæ
egzekucyjnych.

§ 16. Nadsy³ane do DPPK zlecenia przemieszczenia bonów oraz zlecenia odwo³ania przekazywane w drodze telekomunikacyj-
nej (telefaks) traktuje siê jako dokumenty równowa¿ne orygina³om.

§ 17. B³êdne sporz¹dzenie zlecenia przemieszczenia bonów stanowi dla NBP podstawê do odmowy ustanowienia zabezpie-
czenia kredytu technicznego.

§ 18. Jeœli dwukrotnie w danym miesi¹cu kalendarzowym kredyt techniczny nie zostanie, z przyczyn le¿¹cych po stronie ban-
ku, sp³acony ani w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1, ani w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 1, NBP wstrzyma udzie-
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lanie bankowi kredytu na okres trzydziestu dni kalendarzowych, pocz¹wszy od nastêpnego dnia operacyjnego po dniu, w któ-
rym kredyt techniczny nie zosta³ przez bank, po raz drugi, sp³acony.
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Umowa

o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z bonów skarbowych

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 z bonów
skarbowych, na warunkach okreœlonych w niniejszej umowie i w „Regulaminie refinansowania banków w ci¹gu dnia operacyj-
nego przez Narodowy Bank Polski” wprowadzonym uchwa³¹ nr 57/2001 Zarz¹du NBP z dnia 22 listopada 2001 r. (Dz.Urz.NBP
Nr 19, poz. 38), zwanym dalej „Regulaminem”, 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 po realizacji z³o¿onego przez Bank - kredytobiorcê zlecenia, o któ-
rym mowa w § 4 ust.1, w wysokoœci równej 80% wartoœci nominalnej bonów skarbowych, z których prawa zosta³y przeniesio-
ne na NBP.

§ 4

1.W celu zabezpieczenia wierzytelnoœci NBP z tytu³u udzielanego kredytu technicznego Bank - kredytobiorca przenosi na NBP
prawa z bonów skarbowych zdeponowanych na — prowadzonym w DPPK — jego rachunku w CRBS w liczbie, o wartoœci no-
minalnej, o terminach wykupu oraz kodach ISIN okreœlonych ka¿dorazowo w zleceniu przemieszczenia bonów, sporz¹dzo-
nym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.

2. Wraz ze sp³at¹ przez Bank - kredytobiorcê kredytu technicznego oraz — w sytuacji, o której mowa w § 13 Regulaminu — na-
le¿nych odsetek, NBP dokonuje na jego rzecz zwrotu bonów skarbowych, z których prawa zosta³y przeniesione na NBP w ce-
lu zabezpieczenia sp³aty kredytu technicznego.

§ 5

Bank - kredytobiorca oœwiadcza, ¿e bony skarbowe wskazane ka¿dorazowo w zleceniu, o którym mowa w § 4 ust.1, i wynika-
j¹ce 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.

§ 6

NBP nie pobiera prowizji od udzielanego kredytu technicznego.

Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu 
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§ 7

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 postanowieñ §
6 ust. 2 Regulaminu.

§ 8

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

1) zmniejszenia z³o¿onego zabezpieczenia kredytu technicznego,

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

3) sp³aty kredytu technicznego niesp³aconego w poprzednim dniu operacyjnym.

§ 9

1. NBP wstrzymuje udzielanie Bankowi - kredytobiorcy kredytu technicznego w sytuacji, o której mowa w § 18 Regulaminu.

2. W przypadku zaistnienia, wed³ug oceny NBP, zagro¿enia stabilnoœci i integralnoœci systemu bankowego, NBP mo¿e wstrzy-
maæ udzielanie bankom kredytu technicznego.

3. O wstrzymaniu udzielania bankom kredytu technicznego w sytuacji, o której mowa w ust.2, jak równie¿ o przywróceniu jego
udzielania, NBP zawiadomi banki za pomoc¹ bankowych systemów informacyjnych.

§ 10

1. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron za jednomiesiêcznym jej wypowiedzeniem.

2. Termin, o którym mowa w ust.1, NBP mo¿e skróciæ, je¿eli:

1) rachunek bie¿¹cy Banku - kredytobiorcy w DSP zosta³ zamkniêty,

2) dzia³alnoœæ Banku - kredytobiorcy zosta³a zawieszona b¹dŸ zosta³ on postawiony w stan likwidacji,

3) Bank - kredytobiorca naruszy którykolwiek warunek niniejszej umowy.

§ 11

Zmiana postanowieñ umowy wymaga formy pisemnej.

§ 12

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

§ 13

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

Za Bank - kredytobiorcê Za NBP

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

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



Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu 

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

(miejscowoœæ, data)

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

(stempel firmowy)

Narodowy Bank Polski

Departament Polityki

Pieniê¿no - Kredytowej

ul.Œwiêtokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Zlecenie

przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP
(dalej „rachunek NBP”)*

Bank .....................................................................................................................................................................................................
(nazwa Banku)

zleca NBP przemieszczenie poni¿szych bonów skarbowych ze swojego rachunku w Central-nym Rejestrze Bonów Skarbo-
wych na rachunek NBP — w celu zabezpieczenia sp³aty kredytu technicznego:

Oœwiadczamy, ¿e traci moc nasze ostatnie zlecenie z³o¿one w dniu ...........................................

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

(stempel firmowy i podpisy)

* Jeœli z³o¿enie zlecenia dotyczy rezygnacji z przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek NBP, Bank wype³nia tylko zda-
nie pod tabel¹.

Lp. Kod ISIN Data zapadalnoœci Liczba sztuk Wartoœæ nominalna w z³otych
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Za³¹cznik nr 3 do Regulaminu 

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

(miejscowoœæ, data)

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

(stempel firmowy)

Narodowy Bank Polski

Departament Polityki

Pieniê¿no — Kredytowej

ul.Œwiêtokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Zlecenie odwo³ania

zlecenia przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP

Zgodnie z postanowieniami § 14 ust.3 Regulaminu Bank ...............................................................................................................
(nazwa Banku)

odwo³uje z³o¿one w dniu ...................................................... zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów
skarbowych NBP w odniesieniu do ni¿ej wymienionych bonów skarbowych:

Jednoczeœnie oœwiadczamy, ¿e ww. bony skarbowe nie stanowi¹ zabezpieczenia niesp³aconego przez nas w dniu
................................... kredytu technicznego.

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

(stempel firmowy i podpisy za Bank)

Lp. Kod ISIN Data zapadalnoœci Liczba sztuk Wartoœæ nominalna w z³otych
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Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu 

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

(miejscowoœæ, data)

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

(wzór stempla firmowego)

Karta wzorów podpisów 

osób upowa¿nionych do sk³adania oœwiadczeñ w celu zawarcia umowy o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie
praw z bonów skarbowych

Wy¿ej wymienione osoby uprawnione s¹ do dzia³ania w sposób nastêpuj¹cy:

1. jednoosobowo ..............................................................

2. dwuosobowo .................................................................

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

(stempel firmowy i podpisy)

Lp. Imiê i mazwisko Stanowisko s³u¿bowe Wzór podpisu
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Za³¹cznik nr 5 do Regulaminu

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

(miejscowoœæ, data)

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

(wzór stempla firmowego)

Karta wzorów podpisów 

osób upowa¿nionych do sk³adania oœwiadczeñ w zakresie przemieszczania bonów skarbowych w celu zabezpieczenia sp³aty
kredytu technicznego

Wy¿ej wymienione osoby uprawnione s¹ do dzia³ania w sposób nastêpuj¹cy:

1. jednoosobowo ..............................................................

2. dwuosobowo .................................................................

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

(stempel firmowy i podpisy)
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CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi: 
1.  258 z³ - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 z³ + 7% VAT (tj. 16,88 z³))
2.  68 z³ - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzêdowego NBP, w którym opublikowana bêdzie uchwa³a

Zarz¹du NBP w sprawie trybu i szczegó³owych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku
Polskiego danych niezbêdnych do ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji pieniê¿nej
pañstwa oraz sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 z³ + 7% VAT
(tj. 4,45 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
przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenu-
meraty, 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) JARD-PRESS S.A. - Kolporta¿ Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88; 
4) KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz 
5) GARMOND PRESS SA, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./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 PBK S.A. XIII Oddzia³ War-
szawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. 

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. Œwiê-
tokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 829-92-50, fax 829-94-46 lub 653-26-96. 
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