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Tryb oceny i wyboru kontrahentów pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego w 

2020 r. 

1. Wybór przez NBP kontrahentów pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego 

(DRP) w 2020 r. nastąpi spośród kandydatów, którzy spełnią (łącznie) następujące 

warunki: 

a) są uczestnikami fixingu stawki referencyjnej POLONIA lub przystąpią do fixingu 

wspomnianego indeksu nie później niż w dniu zadeklarowania (patrz lit. (b)) chęci 

otrzymania statusu Dealera Rynku Pieniężnego na rok 2020, 

b) złożą deklarację kandydowania do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego 

nie później niż w dniu 2 grudnia 2019 r. 

2. Kandydaci do pełnienia funkcji DRP zostaną poddani ocenie za okres od 

1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. w ramach następujących kryteriów: 

a) I kryterium – aktywność kandydata na rynku niezabezpieczonych lokat 

międzybankowych, mierzona wielkością depozytów złotowych z terminem 

overnight, złożonych i przyjętych od innych banków działających w Polsce w 

okresie oceny, 

b) II kryterium – skala uczestnictwa kandydata w przetargach podstawowych 

operacji otwartego rynku przeprowadzanych przez NBP w okresie oceny. 

3. W ramach każdego z kryteriów oceny, o których mowa w pkt 2,  pozycja danego 

kandydata będzie tożsama z pozycją określoną na podstawie: 

a) w przypadku I kryterium – sumy wartości transakcji o terminie overnight 

zawartych przez kandydata na rynku niezabezpieczonych depozytów 

międzybankowych (w oparciu o dane pochodzące z systemu SORBNET2), 

b) w przypadku II kryterium – poziomu średniej wartości bonów pieniężnych NBP 

zakupionych przez kandydata w okresie oceny na przetargach podstawowych 

operacji otwartego rynku NBP (w oparciu o dane pochodzące z systemu 

SKARBNET4). 

4. Dla każdego podmiotu wyliczana będzie następnie średnia arytmetyczna pozycja z 

obu list rankingowych, która będzie decydująca dla określenia pozycji łącznej 

kandydata w rankingu. 
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5. Pełnienie funkcji DRP w 2020 r. zostanie zaproponowane przez NBP grupie 

kandydatów o najwyższej łącznej pozycji w rankingu.  

6. Warunkiem objęcia funkcji DRP w 2020 r. przez wybranych kontrahentów będzie 

zawarcie z NBP stosownej umowy w  terminie do 20 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 


