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5) Biuro Budżetu i Finansów. 

§ 5. W zależności od potrzeb, w departamentach 
mogą być tworzone wydziały oraz powoływane doraź
ne zespoły do wykonywania określonych zadań. 

§ 6. Organ izację wewnętrzną, szczegółowy zakres 
zadań komórek organizacyjnych oraz tryb działania 
Urzędu określi regulamin organizacyjny, nadany przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków na wniosek dy
rektora generalnego. 

1208 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 grudnia 1998 r. 

zmieniające :-ozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 
1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz
nym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 49, poz. 318, Nr 118, poz. 754 i Nr 121, 
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i r~r 145, 
poz. 938) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie nadania 
statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumen
tów (Dz. U. Nr 12, poz. 66) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 6 w ust. 1 wyrazy "określa Prezes na podstawie 
odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami 
"określają od rębne przepisy", 

2) dodaje się § 7 w brzmieniu: 
,,§ 7.1. Przy Urzędzie działa jako jednostka wyod

rębniona Gospodarstwo Pomocnicze. 
2. Nadzór zwierzchni nad Gospodarstwem 

Pomocniczym sprawuje Dyrektor General
ny. 

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy za
kres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa 
Pomocniczego określają odrębne przepisy 
oraz regulamin wewnętrzny zatwierdzony 
przez Dyrektora Generalnego." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 grudnia 1998 r. 

w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność 
maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. 

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierp
nia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141 
poz. 945 oraz 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dom maklerski, bank prowadzący działal 
ność maklerską, bank prowadzący rachunki papierów 
wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Warto
ściowych S.A. przekazują do Komisji Papierów Warto
ściowych i Giełd informacje dotyczące obrotu papiera
mi wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, 
w zakresie, w jakim prowadzą rachunek albo ewiden
cję dla tych papierów, nabytych na rachunek własny 
lub na rzecz innych podmiotów. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazy
wane są w formie sprawozdań miesięcznych, któ-

rych wzory określają załączniki nr 1-3 do rozporzą
dzenia. 

§ 2. Informacje zawarte w sprawozdaniu mają cha
rakter zbiorczy. Sprawozdanie powinno być doręczone 
do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd , nie póź
niej niż do 14 dnia miesiąca następującego po miesią
cu, za który je sporządzono. 

§ 3. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, nie 
później niż do 28 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, za który sporządzono sprawozdania, o któ
rych mowa w § 2, przekazuje Ministrowi Finansów 
zbiorcze sprawozdanie w formie pisemnej i elektro
nicznej. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 1999 r. 

Minister Finansów: w z. R. Zagórny 



Skarbowe papiery wartościowe na rachunkach papierów \\'artośl:iowyeh - stan obrotu rozliczoncgo na koniec miesiąca 

Liczba \I' sztukach skarbowych papierów wartościowych : 

Rodzaj ogółem podmioty krajowe : 

osoby 
pap teru 

ogółem banki inne niż banki instytucje finansowc 
wartościowego 

fiz yczne 
według kodu Ism fundusze 

fundusze 
domy 

ogółem ubezpieczeniowe 
emerytalne 

inwestycyjne i 
maklerskie 

powiernicze 

I. Kod KDPW : 

PLOOOOlxxxxx 
... 

... 

... 

... 

... 

2. Bony skarbowe 

J l J J . ------. -.J . 1 

ogółem 

l j 

Załączniki do rozporządzenia Mi
nistra Finansów z dnia 29 grudnia 
1998 r. (poz. 1209) 

Załącznik nr 1 

podmiot y zag.ranicL'nc· : 

inne niż 

banki 
I 

I banki imt)' tucje o,oby 

finans owe fi zyczne 

i 
! 

i 

! 

! 
l l 

*) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 g rudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703 , z 1995r. Nr 132 , poz. 64 1, z I 996r. Nr 106, poz. 496 oraz z I 997r. Nr 7 1, poz. 449) 
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Załącznik nr 2 

Skarbowe papiery wal1ościowe nabyte i rozliczone na rynku wtórnym w miesiącu 

Liczba w sztukach skarbowych papierów wartościowych nabytych: 

Rodzaj ogólem przez podmioty krajowe: przez podmioty zagran iczne*: .---
inne niż 

osoby banki 

papieru ogółem banki inne niż banki instytucje finansowe ogółem banki instytucje osoby 

wartościowego 
fundusze 

fizyczne finansowe fizyczne 
wedhlg kodu JSIN 

ogółem ubezpieczeniowe 
fundusze 

inwestycyjne i 
domy 

emerytalne 
powiernicze 

maklerskie 

1. Kod KDPW: 

PLODOO lxxxxx 
... 

... 

... 

... 

.. . 

.. . 

2. Bony skarbowe 
- ---------------- --- ---

*) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia :2 grudnia 1994r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703, z 1995r. Nr 132, poz. 641, z 1 996r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997r. Nr 71, poz. 449) 

o 
N 
(l) 
:::J 
:::J 

'" C 
en ...... 
Q) 

~ 
Z 

O) 
O) 

-...J 
W 
O) 
-...J 

"1J 
o 
N 

N 
O 
CD 



Załącznik nr 3 

Skarbowe papiery wartościowe zbyte i rozliczone na rynku wtórnym w mies i ącu 

Liczba w sztukach skarbowych papierów wartościowych zbytych OL 

Rodzaj ogółem przez podmioty krajowe: przez podmioty zagraniczne** : 

inne niż 

osoby banki 

papieru ogółem hank i inne niż hanki instytucje finansowe ogółem banki instytucje osohy 

wartościowego 
fundusze 

fi zyczne fina nsowe fi zyczne 

według kodu ISIN 
ogólem ubezpieczeniowe inwestycyjne i 

domy 

powiernicze 
maklerskie 

I. Kod KDPW : 

PLOOOO l xxxxx 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

2. Bony skarbowe 
- ------ - -

*) tj . takich, w stosunku do któryc h zawarta została umowa zobowiązująca do ich zbycia, o której mowa wart . 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o pllblicznym obrocie papierami 

wartościowymi (Dz. U. Nr 11 8, poz. 754 i Nr 141 , poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 11 3, poz. 7 15) 

**) w rozumieniu art . 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703 , z 1995r. Nr 132, poz. 641 , z 1996r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997r. Nr 7 1, poz 449) 
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