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§ 29. 1. Wierzytelność z obligacji może być zaliczo
na na poczet ceny zakupu obligacji kolejnych emisji, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Minister Finansów, najpóźniej na miesiąc przed 
terminem zapłaty odsetek z tytułu obligacji lub ich wy
kupu, ogłasza w sposób określony w § 8 ust. 2 wykaz 
obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą 
dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1. 

§ 30. 1. Spełnienie świadczenia z obligacji następu
je według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia 
praw do świadczeń z obligacji. 

2. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu ob
ligacji przypada w terminach określonych w liście emi
syjnym. 

§ 31. 1. Roszczenie o wykup obligacji ulega 
przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w któ
rym stało się ono wymagalne. 

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnie
niu po upływie trzech lat od dnia, w którym należność 
z tytułu odsetek stała się wymagalna. 

§ 32. Jeżeli dzień; w którym na podstawie rozporzą
dzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wyko
nania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności 
upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 kwietnia 1999 r. 

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. 

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1014 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania 
obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży 
detalicznej, w tym obligacji oszczędnościowych będą
cych skarbowymi papierami oszczędnościowymi, 
o których mowa wart. 59 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1014 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360), zwanych dalej "ob
ligacjami" . 

2. Wartość nominalną obligacji oferowanych w sie
ci sprzedaży detalicznej określa list emisyjny. Łączna 
wartość nominalna wyemitowanych w danym roku 
obligacji nie może przekroczyć kwot określonych 
w ustawie budżetowej na dany rok. 

3. Każda z emisji obligacji może obejmować wiele 
serii. 

4. Nominał obligacji wynosi 100 zł (sto złotych) 
bądź wielokrotność tej kwoty. 

5. Obligacje są na okaziciela. 

6. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest podanie 
listu emisyjnego do wiadomości publicznej w prasie 
o zasięgu ogólnokrajowym. Emisja następuje z dniem 
rozliczenia pieniężnego sprzedaży. 

7. Wartość emisji obligacji jest równa wartości no
minalnej obligacji sprzedanych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) liście emisyjnym - rozumie się przez to list emisyj

ny, o którym mowa wart. 56 ust. 1 ustawy, o której 
mowa w § 1 ust. 1, 

2) punkcie obsługi klienta - rozumie się przez to jed
nostkę organizacyjną banku lub jednostkę organiza
cyjną podmiotu prowadzącego działalność makler-

ską, biorące udział, na podstawie umowy Ministra 
Finansów z agentem emisji lub podmiotami, o któ
rych mowa w § 7, w sprzedaży i obsłudze obligacji, 

3) rejestrze nabywców obligacji - rozumie się przez 
to rejestr, prowadzony przez agenta emisji lub pod
mioty na zasadach określonych w umowie, o któ
rej mowa w § 6 lub § 7 ust. 2, zawierający zapisy, 
o których mowa wart. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie pa
pierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 
141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, 
poz. 715); w rejestrze tym są ujawnione osoby, któ
re nabyły obligacje na rynku pierwotnym, oraz ko
lejni posiadacze obligacji, jeżeli obligacje nie zosta
ły zdeponowane na rachunkach papierów warto
ściowych prowadzonych przez uprawnione pod
mioty lub na kontach uczestników bezpośrednich 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 

4) umiejscowieniu obligacji - rozumie się przez to 
prowadzenie czynności w zakresie sprzedaży i ob
sługi obligacji przez punkt obsługi klienta, w któ
rym nastąpiła sprzedaż pierwszemu nabywcy, do 
dnia zdeponowania obligacji na rachunku papie
rów wartościowych, prowadzonym w ramach 
umowy o świadczenie usług brokerskich, jeżeli 
świadczenie z tytułu obligacji nie następuje wyłącz
nie przelewem na rachunek bankowy, 

5) dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji - ro
zumie się przez to dzień, w którym określony zosta
je stan posiadania obligacji, w celu ustalenia pod
miotów uprawnionych do otrzymania w dniu wy
magalności świadczeń z tytułu obligacji, 

6) subskrypcji - rozumie się przez to sprzedaż obliga
cji w drodze zapisów na obligacje, 

7) zamianie - rozumie się przez to sprzedaż obligacji 
poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych ob
ligacji wierzytelności z tytułu podlegających wyku
powi obligacji. 
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§ 3. Obligacje, dopuszczone do publicznego obrotu 
z mocy prawa, nie mają formy dokumentu i są rejestro
wane w depozycie papierów wartościowych prowa
dzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościo
wych S.A. 

§ 4. 1. Obligacje mogą być nabywane przez rezy
dentów i nierezydentów, będących osobami fizyczny
mi lub osobami prawnymi, oraz spółki nie posiadające 
osobowości prawnej, z zastrzeżeniem § 5 pkt 3 oraz od
rębnych przepisów. 

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między 
podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowa
niu warunków określonych w przepisach regulujących 
obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami 
wartościowymi, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikają
cych z odrębnych przepisów. 

3. Minister Finansów może wskazać w liście emisyj
nym, że obligacje, które będą emitowane jako skarbo
we papiery oszczędnościowe, mogą być wyłącznie 
przedmiotem obrotu pomiędzy krajowymi osobami fi
zycznymi. 

§ 5. Obligacje są oferowane przez agenta emisj i lub 
podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1, w szczególno
ści przez: 

1) subskrypcję, 
2) zamianę - na kolejne emisje obligacji, określone 

w liście emisyjnym, posiadaczom obligacji podle
gających wykupowi, 

3) sprzedaż w punktach obsługi klienta - wyłącznie 
osobom fizycznym. 

§ 6. Agent emisji prowadzi sprzedaż obligacji na 
rynku pierwotnym, a także obsługę obligacji na pod
stawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. 

§ 7. 1. Minister Finansów może zawrzeć umowę 
z podmiotami, w której przyzna wyłączne prawo skła
dania ofert zakupu na obligacje lub wyłączne prawo do 
składania ofert zakupu na określone emisje lub serie. 
Informacje o zawarciu umowy Minister Finansów po
daje do wiadomości publicznej co najmniej na dwa dni 
przed emisją danej obligacji. 

2. Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Fi
nansów podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą pro
wadzić sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym, a tak
że obsługę obligacji. 

§ 8. Subskrypcję prowadzą uczestnicy bezpośredni 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, agent 
emisji lub podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1, wtry
bie i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy De
pozyt Papierów Wartościowych S.A. 

§ 9. 1. Minister Finansów, przed rozpoczęciem sub
skrypcji obligacji, ogłasza w prasie o zasięgu ogólno
krajowym zapisy na obligacje. 

2. Publiczne ogłoszenie na zapisy na obligacje za-
wiera: 

1) datę listu emisyjnego oraz miejsce publikacji, 
2) ilość i rodzaj oferowanych obligacji, 
3) wartość nominalną i cenę subskrypcyjną obligacji, 
4) miejsca subskrypcji, termin jej otwarcia i zamknię

cia, 

5) wysokość, miejsce i terminy wpłat, 
6) zasady oraz datę przydziału obligacji subskryben

tom, 
7) termin, do którego subskrybent będzie związany za

pisem. 

3. Zapisy na obligacje powinny zawierać w szcze
gólności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę składającego deklarację, 
2) serię, wartość nominalną i cenę subskrypcyjną jed

nej nabywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość 
nabywanych obligacji, według ceny subskrypcyj
nej, 

3) wysokość wpłaty dokonanej na zakup obligacji, 
4) rachunek, na który ma być przelana kwota z tytułu 

redukcji zleceń, o których mowa w § 10 ust. 2, 
5) oświadczenie o przyjęciu warunków emisji, 
6) podpisy subskrybenta i osoby upoważnionej do 

przyjmowania zapisów i wpłat na obligacje. 
4. Zapis na obligacje dokonany pod warunkiem lub 

z zastrzeżeniem jest nieważny. 
5. Złożony przez subskrybenta zapis na obligacje 

jest nieodwołalny. 
§ 10. 1. Cena subskrypcyjna obligacji może być 

równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obli
gacji. 

2. W przypadku gdy łączna wartość subskrybowa
nych obligacji przekracza wartość obligacji oferowa
nych do sprzedaży w drodze subskrypcji, Minister Fi
nansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynika
jących z deklaracji zakupu. Stopa redukcji jest podawa
na do wiadomości w prasie o zasięgu ogólnokrajo
wym, nie później niż w terminie określonym w liście 
emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części ob
ligacji. 

3. Dokonujący zakupu obligacji w drodze subskryp
cji otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji. 

§ 11. 1. Zamianę prowadzą uczestnicy bezpośredni 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, agent 
emisji lub podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1, wtry
bie i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy De
pozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zgodnie 
z przepisami rozporządzenia. 

2. Warunkiem prowadzenia zamiany przez uczest
nika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych jest prowadzenie przez niego rejestru 
nabywców obligacji lub rachunków papierów warto
ściowych, na których zostały zdeponowane obligacje, 
w tym rachunków prowadzonych w ramach umowy 
o świadczenie usług brokerskich. 

§ 12. 1. Zamiana obligacji może być dokonywana 
poprzez: 

1) złożenie agentowi emisji lub podmiotom, o których 
mowa w § 7 ust. 1, lub uczestnikom bezpośrednim 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
stosownej dyspozycji przez posiadacza obligacji 
określonej emisji obligacji albo 

2) uznanie dokonania wcześniejszych ustaleń, że nie
złożenie w określonym terminie stosownej dyspo
zycji oznacza zgodę posiadacza na zamianę obliga
cji. 
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2. Emitent wskazuje w liście emisyjnym sposób do
konywania zamiany obligacji. 

§ 13. 1. Warunkiem nabycia obligacji w drodze za
miany w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 
jest złożenie dyspozycji zakupu obligacji, wraz z wnio
skiem o zaliczenie na poczet ceny nabywanych obliga
cji wierzytelności z tytułu podlegających wykupowi ob
ligacji, o których mowa w § 5 pkt 2, z tytułu należności 
głównej i ubocznych. Nabycie obligacji następuje 
w dniu wymagalności tej wierzytelności. 

2. Dyspozycja zakupu obligacji powinna zawierać 
w szczególności: 

1) serię, wartość nominalną jednej obligacji, wysokość 
wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji 
(wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami), 
liczbę obligacji oraz łączną wysokość wierzytelno
ści z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu, 

2) serię, wartość nominalną i cenę zamiany jednej na
bywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość na
bywanych obligacji, według ceny zamiany, 

3) kwotę różnicy, określoną zgodnie z § 14 ust. 4, oraz 
numer rachunku bankowego, na który ma zostać 
przelana ta kwota, 

4) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warun
kówemisji, 

5) podpis składającego dyspozycję. 

3. W przypadku złożenia deklaracji, o której mowa 
w ust. 1, wcześniejsze dyspozycje w przedmiocie spo
sobu realizacji świadczeń z tytułu obligacji nie powo
dują skutków prawnych. 

4. Dyspozycja zakupu obligacji jest nieodwołalna. 

§ 14. 1. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze za
miany są przyjmowane dla obligacji o danym terminie 
wykupu, w terminach wskazanych w liście emisyjnym. 

2. Wartość nominalna obligacji o danym terminie 
wykupu, oferowanych w drodze zamiany, oraz cena za
miany obligacji, ustalana przez Ministra Finansów, są 
podawane do publicznej wiadomości najpóźniej na je
den dzień przed rozpoczęciem zamiany na obligacje 
o danym terminie wykupu, w drodze ogłoszenia 

w środkach masowego przekazu oraz za pośrednic
twem podmiotów, o których mowa w § 11. Cena zamia
ny może być równa, wyższa lub niższa od wartości no
minalnej obligacji. 

3. W przypadku gdy łączna wartość obligacji zade
klarowanych do zakupu w drodze zamiany przekracza 
wartość obligacji oferowanych w drodze zamiany, Mi
nister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń 
wynikających z dyspozycji zakupu. Stopa redukcji jest 
podawana do wiadomości, zgodnie z trybem określo
nym w ust. 2, nie później niż w dniu określonym w li
ście emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części 
obligacji. 

4. Wartość obligacji nabywanych w drodze zamia
ny po cenie zamiany nie może przewyższać wysokości 
wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wy
kupu. Kwota różnicy między wierzytelnością z tytułu 
obligacji przedkładanych do wykupu a wartością naby
wanych w drodze zamiany obligacji według ceny za
miany jest wypłacana w sposób wskazany w liście emi
syjnym. 

5. Dokonujący zakupu obligacji w drodze zamiany 
otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji. 

§ 15. Sprzedaż w punktach obsługi klienta rozpo
czyna się, dla obligacji serii o danym terminie wykupu, 
w terminie określonym w liście emisyjnym. 

§ 16. 1. Nabywca, dokonujący zakupu obligacji 
w ramach sprzedaży w punktach obsługi klienta, kupu
je je po dziennej cenie sprzedaży, obliczanej w sposób 
określony w liście emisyjnym, odpowiadającej: 

1) cenie emisyjnej obligacji powiększonej o wartość: 
a) odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia sprze

daży danej serii w punktach obsługi klienta do 
dnia zakupu - w przypadku obligacji, w których 
należnością uboczną są odsetki, lub 

b) zmiany dyskonta od dnia sprzedaży do dnia za
kupu albo 

2) wartości nominalnej obligacji. 

2. Cena emisyjna obligacji o danym terminie wyku
pu, ustalana przez Ministra Finansów, może być rów
na, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. 
Cena ta jest podawana do wiadomości przed rozpoczę
ciem sprzedaży przez agenta emisji, lub podmioty 
określone w § 7 ust. 1, w drodze ogłoszenia w środkach 
masowego przekazu oraz w punktach obsługi klienta. 
Cena emisyjna nie może być niższa niż cena zamiany 
lub cena subskrypcyjna obligacji o danym terminie wy
kupu. 

3. Wysokość dziennej ceny sprzedaży ustalonej 
zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1, jest okre
ślana z dokładnością do jednego grosza. 

4. Nabywca obligacji, dokonujący zakupu w punk
tach obsługi klienta, otrzymuje potwierdzenie nabycia 
obligacji. 

§ 17. Minister Finansów może odstąpić od sprzeda
ży w całości lub w części obligacji o danym terminie 
wykupu, bez podania przyczyn. 

§ 18. 1. Oprocentowanie obligacji jest naliczane od 
jej wartości nominalnej, w okresach odsetkowych, 
określonych w liście emisyjnym. 

2. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podle
gają oprocentowaniu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1, § 24 
ust. 1 oraz § 25 ust. 1. 

§ 19. 1. Stopę procentową lub sposób jej obliczania 
oraz wysokość lub sposób obliczania należnych odse
tek bądź innych należności ubocznych, dni ustalenia 
praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek bądź 
innych należności ubocznych dla obligacji o danym 
terminie wykupu określa list emisyjny. 

2. Stopa procentowa dla obligacji o danym termi
nie wykupu jest podawana przez Ministra Finansów do 
wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnokra
jowym oraz w innych środkach masowego przekazu. 

§ 20. 1. Wypłata odsetek następuje za pośrednictwem 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA 

2. Wypłata odsetek za dany okres odsetkowy, na 
rzecz posiadaczy obligacji ujawnionych w rejestrze na
bywców obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek za 
ten okres, następuje za pośrednictwem agenta emisji 
albo podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1. 
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3. W przypadku zdeponowania obligacji na rachun
ku papierów wartościowych, wypłata odsetek za dany 
okres odsetkowy następuje za pośrednictwem pod
miotu prowadzącego w dniu ustalenia praw do odse
tek ten rachunek papierów wartościowych, na którym 
obligacje są zdeponowane; wcześniejsze dyspozycje 
nie powodują skutków prawnych. 

§ 21.1. Wykup obligacji następuje według ich war
tości nominalnej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2, § 24 ust. 1 
oraz § 25 ust. 2. 

2. Wykup obligacji, wraz z wypłatą należnych odse
tek, następuje ze środków budżetu państwa w następu
jący sposób: 

1) gotówką - po stawieniu się posiadacza obligacji 
w punkcie obsługi klienta, w którym jest umiejsco
wiona obligacja, jeżeli umiejscowienie nie ustało, 

2) przelewem - na rachunek bankowy wskazany naj
później do końca miesiąca poprzedzającego mie
siąc, w którym przypada dzień ustalenia praw do 
świadczeń z tytułu obligacji, pod warunkiem złoże
nia przez posiadacza obligacji odpowiedniej dys
pozycji przelewu w punkcie obsługi klienta, albo 
w przypadku posiadaczy obligacji, którzy posiada
ją obligacje na rachunku papierów wartościowych, 
na konto pieniężne tego rachunku, 

3) poprzez zaliczenie wierzytelności posiadacza obli
gacji na poczet ceny zakupywanych przez niego ob
ligacji kolejnych emisji, na warunkach określonych 
w § 22, a w szczególności w terminie wykupu obli
gacji kolejnych emisji. 

3. Minister Finansów wskaże w liście emisyjnym, 
który ze sposobów, o których mowa w ust. 2, ma zasto
sowanie przy wykupie. 

4. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odse
tek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem, że na rzecz 
posiadaczy obligacji, znajdujących się w rejestrze na
bywców obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń 
z obligacji, realizacja praw następuje za pośrednic
twem agenta emisji lub podmiotów, o których mowa 
w § 7 ust. 1. 

5. Posiadacz obligacji, znajdujących się w dniu 
ustalenia praw do świadczeń z obligacji w rejestrze na
bywców obligacji, jest obowiązany w celu dokonania 
wykupu stawić się w punkcie obsługi klienta, nie póź
niej niż w ciągu roku od dnia wykupu obligacji danej 
serii. 

6. W przypadku posiadania obligacji na rachunku 
papierów wartościowych, wykup obligacji, wraz z wy
płatą odsetek, następuje za pośrednictwem podmiotu 
prowadzącego ten rachunek. Wcześniejsze dyspozy
cje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie wywołują skut
ków prawnych. 

§ 22. 1. Wierzytelność z obligacji może być zaliczo
na na poczet ceny zakupu obligacji kolejnych emisji, na
bywanych w drodze zamiany, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Minister Finansów zastrzega możliwość wskaza
nia typu i serii obligacji, które będą mogły być zaofero
wane w sposób, o którym mowa w ust. 1, posiadaczom 
obligacji, według rozróżnienia na obligacje stanowiące 
ofertę skierowaną do: 

1) osób fizycznych, 
2) podmiotów nie będących osobami fizycznymi. 

3. Minister Finansów, przed terminem wykupu ob
ligacji serii o danym terminie wykupu, poda do wiado
mości w prasie o zasięgu ogólnokrajowym obligacje 
kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać 
zapłaty w sposób określony w ust. 1. 

§ 23. 1. Minister Finansów może w prasie o zasięgu 
ogólnokrajowym wezwać posiadaczy obligacji do 
przedłożenia obligacji do wcześniejszego wykupu, wy
znaczając im w tym celu odpowiedni termin. Obligacje 
nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności 
z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji. 

2. Cena przedterminowego wykupu obligacji może 
być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej 
obligacji. Minister Finansów określi szczegółowe wa
runki, w tym wartość nominalną obligacji, które będą 
wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia oraz 
termin wcześniejszego wykupu w prasie o zasięgu 
ogól nokrajowym . 

§ 24. 1. Minister Finansów może przyznać posiada
czowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo bezwarun
kowego wezwania emitenta do przedterminowego wy
kupu obligacji, po upływie określonego okresu i po 
określonej cenie, która może być niższa od wartości no
minalnej obligacji. W przypadku skorzystania przez po
siadacza obligacji z prawa, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, obligacje nie podlegają oprocentowaniu 
od dnia wymagalności z tytułu przedterminowego wy
kupu, wskazanego w liście emisyjnym. 

2. Szczegółowe warunki przedterminowego wyku
pu, w tym: 

1) wartość nominalną obligacji, które mogą być wcze
śniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia, 

2) termin wcześniejszego wykupu, 
3) wysokość albo sposób ustalenia wysokości opłaty 

manipulacyjnej lub zmiany oprocentowania, 
4) dzień, w którym zaprzestaje się naliczać oprocento

wanie, 
określa list emisyjny. 

3. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przed
stawionych do wykupu przekracza wartość nominalną 
obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów za
strzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających 
z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wy
kupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości 
w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, nie później niż 
w dniu określonym w liście emisyjnym, po upływie ter
minu składania deklaracji. 

4. Dyspozycja dokonania przedterminowego wyku
pu powinna zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę składającego dyspozy
cję, 

2) serię, liczbę oraz wartość nominalną obligacji, któ
re przedstawia do przedterminowego wykupu, 

3) rachunek, na który ma być przelana kwota z tytułu 
przedterminowego wykupu, 

4) oświadczenie o przyjęciu warunków realizacji 
przedterminowego wykupu, 

5) podpisy składającego dyspozycję lub osoby upo
ważnionej do jej złożenia . 

§ 25. 1. Minister Finansów może zastrzec, w liście 
emisyjnym, prawo bezwarunkowego wezwania posia
daczy obligacji do przedstawienia obligacji do przed-
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terminowego wykupu. W takim przypadku obligacje 
nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności 
z tytułu przedterminowego wykupu. 

2. Cena wykupu obligacji może być równa, wyższa 
lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Szczegó
łowe warunki, w tym wartość nominalną obligacji, któ
re będą wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustale
nia oraz termin wcześniejszego wykupu określa list 
emisyjny. 

§ 26. Minister Finansów może wskazać w liście emi
syjnym, że oświadczenie woli, składane w związku 
z dokonywaną czynnością zakupu, wypłaty odsetek lub 
wykupu obligacji, może być wyrażone przez posiada
cza obligacji za pomocą elektronicznych nośników in
formacji. 

§ 27. 1. Nabywający obligacje na podstawie umo
wy sprzedaży, zawartej na rynku wtórnym poza ryn
kiem regulowanym, jest obowiązany: 

1) stawić się, wraz ze zbywcą, w jednym z punktów ob
sługi klienta, jeżeli umiejscowienie obligacji nie 
ustało, lub u prowadzącego rachunek papierów 
wartościowych, na którym zdeponowano przed
miotowe obligacje, oraz 

2) przedstawić umowę sprzedaży wraz ze świadec
twem depozytowym, jeżeli było wystawione, bądź 
potwierdzenie nabycia obligacji; dokumenty te 
przekazuje się agentowi emisji w celu dokonania 
odpowiednich zmian w rejestrze nabywców obli
gacji albo podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1, 
lub uczestnikom bezpośrednim Krajowego Depo
zytu Papierów Wartościowych w celu dokonania 
zmian na rachunkach papierów wartościowych. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o któ
rym mowa w ust. 1, spełnienie świadczenia z obligacji 
do rąk podmiotu ujawnionego w rejestrze nabywców 
obligacji lub posiadającego rachunek papierów·warto
ściowych, na którym zdeponowano obligacje, stanowi 
wykonanie zobowiązania przez emitenta. 

3. W przypadku nabycia obligacji na innej podsta
wie niż umowa sprzedaży, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 28. 1. Spełnienie świadczenia przez emitenta ob
ligacji następuje według stanu posiadania obligacji 
w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji. 

2. Dni ustalenia praw do świadczeń z tytułu obliga
cji przypadają w terminach określonych w liście emi
syjnym. 

§ 29. 1. Roszczenie o wykup obligacji ulega 
przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w któ
rym stało się ono wymagalne. 

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnie
niu po upływie 3 lat od dnia, w którym należność z ty
tułu odsetek stała się wymagalna. 

§ 30. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporzą
dzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wyko
nania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności 
upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 15 marca 1999 r. 

w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. 
Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, 
poz. 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego po

łowu ryb, 
2) organizację społeczną uprawnioną do przeprowa

dzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu 
ryb, 

3) wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwod
nego oraz wysokość opłaty pobieranej za ich wy
danie, 

4) szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, rybac
kie narzędzia i urządzenia połowowe, zasady usta
nawiania obwodów rybackich, obrębów hodowla
nych i ochronnych, oznakowania obrębów i sprzę-

tu pływającego służącego do połowu ryb oraz reje
stracji tego sprzętu. 

§ 2. Amatorski połów ryb powinno się uprawiać, 
z zastrzeżeniem § 4: 

1) bez stosowania sztucznego światła, 
2) wędką złożoną z wędziska o długości co najmniej 

30 cm, do którego przymocowana jest linka zakoń
czona haczykiem albo sztuczną przynętą bądź za
kończona dwoma haczykami ze sztuczną przynętą 
w postaci owada; haczyk wędki nie może mieć wię
cej niż cztery ostrza, a sztuczna przynęta - trzy ha
czyki, 

3) kuszą miotającą harpun na uwięzi, który nie może 
mieć więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki spo
sób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średni
cy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożli
wiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu. 

§ 3. 1. Amatorski połów ryb kuszą powinno upra
wiać się w promieniu nie większym niż 50 m od usta-




