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1) którym nieruchomoÊç zosta∏a oddana w u˝ytkowa-
nie wieczyste w zwiàzku z utratà mienia wskutek
wojny 1939—1945 r. i którzy pozostawili majàtek na
terytorium nieznajdujàcym si´ na obecnym obsza-
rze Paƒstwa Polskiego,

2) którzy na mocy umów mi´dzynarodowych zawar-
tych przez Paƒstwo Polskie mieli otrzymaç ekwiwa-
lent za mienie pozostawione za granicà, a wartoÊç
tego mienia jest wy˝sza od op∏aty, o której mowa
w art. 4,

3)14) którym oddano nieruchomoÊç w u˝ytkowanie
wieczyste w zwiàzku z wyw∏aszczeniem dokona-
nym po 1949 r., a przed dniem 1 sierpnia 1985 r.,

3a)15) którym oddano nieruchomoÊç w u˝ytkowanie
wieczyste w zamian za przej´cie nieruchomoÊci na
rzecz Skarbu Paƒstwa na podstawie wszelkich tytu-
∏ów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

4) (utraci∏ moc),12) 

5) (utraci∏ moc),16)

6)17) którym przyznano jako dotychczasowym w∏aÊci-
cielom lub ich nast´pcom prawnym prawo wieczy-
stej dzier˝awy lub prawo zabudowy (prawo u˝ytko-
wania wieczystego), na podstawie art. 7 dekretu
z dnia 26 paêdziernika 1945 r. o w∏asnoÊci i u˝ytko-
waniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy
(Dz. U. Nr 50, poz. 279), bez wzgl´du na termin
przyznania tego prawa lub termin wniesienia czyn-
szu lub op∏aty.

1a.18) Przekszta∏cenie w prawo w∏asnoÊci nast´pu-
je nieodp∏atnie równie˝ w wypadkach, o których mowa
w art. 1 ust. 4.

2.19) Uprawnienie do nieodp∏atnego przekszta∏ce-
nia prawa u˝ytkowania wieczystego w odniesieniu do
nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
stwierdza, w drodze decyzji, starosta, wykonujàcy za-
danie z zakresu administracji rzàdowej, a w odniesie-
niu do nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç jednostki
samorzàdu terytorialnego — przewodniczàcy zarzàdu
jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 6a.20) Od decyzji wydawanych przez starost´
albo prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonu-
jàcego zadania z zakresu administracji rzàdowej w od-
niesieniu do nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, przys∏uguje stronie odwo∏anie do
wojewody. 

Art. 7. 1.21) W celu zabezpieczenia nale˝noÊci zwià-
zanych z op∏atà za przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci Skarbowi Paƒstwa al-
bo jednostce samorzàdu terytorialnego przys∏uguje hi-
poteka przymusowa na nieruchomoÊci obj´tej prze-
kszta∏ceniem prawa u˝ytkowania wieczystego w pra-
wo w∏asnoÊci. Podstawà wpisu tej hipoteki jest osta-
teczna decyzja, o której mowa w art. 2 ust. 2.

2.22) W celu zabezpieczenia nale˝noÊci zwiàzanych
z op∏atami za przekszta∏cenie poszczególnych udzia∏ów
w prawie wieczystego u˝ytkowania we wspó∏w∏asnoÊç
Skarbowi Paƒstwa albo gminie przys∏ugujà hipoteki
przymusowe obcià˝ajàce nieruchomoÊci lokalowe
tych osób, na rzecz których nastàpi∏o przekszta∏cenie,
o którym mowa w art. 1 ust. 5.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r.

———————
14) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
15) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 5.
16) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1; utraci∏ moc z dniem 14 kwietnia
2000 r. na podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego,
o którym mowa w przypisie 2.

17) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret trzecie ustawy wymie-
nionej w przypisie 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 5.

18) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

———————
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 144 pkt 4 ustawy wy-

mienionej jako pierwsza w przypisie 6.
20) Dodany przez art. 144 pkt 5 ustawy wymienionej jako

pierwsza w przypisie 6, ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

21) Oznaczenie ust. 1 i zdanie drugie wprowadzone przez
art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1; ze
zmianami wprowadzonymi przez art. 144 pkt 2 ustawy
wymienionej jako pierwsza w przypisie 6 i art. 1 pkt 4 usta-
wy, o której mowa w przypisie 5.

22) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach.

1. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca
2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 702) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity

tekst ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
(Dz. U. Nr 83, poz. 420), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:



1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
6 paêdziernika 1995 r. o sprostowaniu b∏´dów
(Dz. U. Nr 118, poz. 574),

2) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

3) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
Nr 118, poz. 754),

4) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

5) ustawà z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 60, poz. 702),

6) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) 

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nast´pujàcych
przepisów:

1) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

2) art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754), który stanowi:

„Art. 192. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 7, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia,

2) art. 26 ust. 1 pkt 5, który w stosunku do
osób wpisanych przed dniem jej wej-

Êcia w ˝ycie na listy maklerów papie-
rów wartoÊciowych lub doradców
w zakresie publicznego obrotu papie-
rami wartoÊciowymi wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 2 lat od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

4) art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmia-
nie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 702), które stanowià:

„Art. 8. Do obligacji wyemitowanych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 9. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
do dzia∏alnoÊci Centralnej Tabeli Ofert S.A.
nie stosuje si´ art. 111 ust. 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 5.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 633 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), który
stanowi:

„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.” 
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1300)

USTAWA

z dnia 29 czerwca 1995 r.

o obligacjach.

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady emisji, zbywania, na-
bywania i wykupu obligacji.

Art. 2.1) Obligacje mogà emitowaç:

1)2) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà,
posiadajàce osobowoÊç prawnà, a tak˝e spó∏ki ko-
mandytowo-akcyjne,

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 702), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 27 sierpnia 2000 r.

———————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 603 pkt 1 ustawy z dnia

15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.



2) gminy, powiaty, województwa, zwane dalej „jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego”, a tak˝e zwiàz-
ki tych jednostek oraz miasto sto∏eczne Warszawa,

3) inne podmioty posiadajàce osobowoÊç prawnà,
upowa˝nione do emisji obligacji na podstawie in-
nych ustaw,

4) instytucje finansowe, których cz∏onkiem jest Rzecz-
pospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub
przynajmniej jedno z paƒstw nale˝àcych do Organi-
zacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
lub bank centralny takiego paƒstwa, lub instytucje,
z którymi Rzeczpospolita Polska zawar∏a umowy re-
gulujàce dzia∏alnoÊç takich instytucji na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej i zawierajàce stosowne po-
stanowienia dotyczàce emisji obligacji

— zwane dalej „emitentami”.

Art. 3. Przepisy ustawy nie majà zastosowania do
obligacji emitowanych przez:

1) Skarb Paƒstwa,

2) Narodowy Bank Polski.

Art. 4. 1.3) Obligacja jest papierem wartoÊciowym
emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, ˝e
jest d∏u˝nikiem w∏aÊciciela obligacji (obligatariusza)
i zobowiàzuje si´ wobec niego do spe∏nienia okreÊlo-
nego Êwiadczenia.

1a.4) Przez papiery wartoÊciowe emitowane w serii
rozumie si´ papiery wartoÊciowe reprezentujàce pra-
wa majàtkowe podzielone na okreÊlonà liczb´ równych
jednostek.

2.5) Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
mieç charakter pieni´˝ny lub niepieni´˝ny.

3. (skreÊlony).6)

4. (skreÊlony).6)

Art. 5. 1. Obligacja powinna zawieraç w szczegól-
noÊci:

1) powo∏anie podstawy prawnej emisji,

2)7) nazw´ (firm´) i siedzib´ emitenta, miejsce i numer
wpisu do w∏aÊciwego rejestru albo wskazanie jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, zwiàzku tych jed-
nostek lub miasta sto∏ecznego Warszawy, b´dà-
cych emitentem,

3)8) nazw´ obligacji i cel jej wyemitowania, je˝eli jest
okreÊlony,

4)9) wartoÊç nominalnà i numer kolejny obligacji,

4a)10) opis Êwiadczeƒ emitenta, ze wskazaniem
w szczególnoÊci wysokoÊci tych Êwiadczeƒ lub
sposobu ich ustalania, terminów, sposobów
i miejsc ich spe∏niania,

5) oznaczenie obligatariusza — przy obligacji imien-
nej,

6) ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obli-
gacji imiennej,

7) dat´, od której nalicza si´ oprocentowanie, wyso-
koÊç oprocentowania, terminy jego wyp∏aty i miej-
sce p∏atnoÊci — je˝eli warunki emisji przewidujà
oprocentowanie, oraz warunki wykupu,

8) (skreÊlony),11)

9) zakres i form´ zabezpieczenia albo informacj´ o je-
go braku,

10)12) miejsce i dat´ wystawienia obligacji,

11) podpisy osób uprawnionych do zaciàgania zobo-
wiàzaƒ w imieniu emitenta, przy czym podpisy te
mogà byç odtwarzane sposobem mechanicznym.

2. (skreÊlony).13)

3. (skreÊlony).13)

4. Do obligacji do∏àcza si´ arkusz kuponowy opro-
centowania, jeÊli warunki emisji to przewidujà, oraz ar-
kusz wykupu obligacji.

Art. 5a.14) 1. Obligacje mogà nie mieç formy doku-
mentu, w przypadku gdy emitent tak postanowi.

2. Prawa z obligacji niemajàcych formy dokumentu
powstajà z chwilà dokonania zapisu w ewidencji i przy-
s∏ugujà osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych
obligacji.

3. Podmiotami upowa˝nionymi do prowadzenia
ewidencji, o której mowa w ust. 2, sà:

1) Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA,

2) dom maklerski, 

3) bank.

4. Umowa zobowiàzujàca do przeniesienia praw
z obligacji niemajàcych formy dokumentu przenosi te
prawa z chwilà dokonania w ewidencji zapisu wskazu-
jàcego osob´ nabywcy i liczb´ nabytych obligacji.

5. W przypadku, gdy nabycie obligacji niemajàcych
formy dokumentu nastàpi∏o w wyniku zdarzenia powo-
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———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1. 
4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
5) Z uwzgl´dnieniem pkt 4 obwieszczenia Prezesa Rady Mi-

nistrów z dnia 6 paêdziernika 1995 r. o sprostowaniu b∏´-
dów (Dz. U. Nr 118, poz. 574).

6) Przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret pierw-

sze ustawy wymienionej w przypisie 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret dru-

gie ustawy wymienionej w przypisie 1.

———————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret trze-

cie ustawy wymienionej w przypisie 1.
10) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret czwarte ustawy wy-

mienionej w przypisie 1. 
11) Przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret piàte ustawy wymienionej

w przypisie 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret szóste

ustawy wymienionej w przypisie 1.
13) Przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
14) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.



dujàcego z mocy prawa przeniesienie praw z tych obli-
gacji, zapis w ewidencji jest dokonywany na ˝àdanie
nabywcy.

Art. 5b.14) W przypadku obligacji niemajàcych for-
my dokumentu, prawa i obowiàzki emitenta i obligata-
riuszy sà okreÊlone w warunkach emisji.

Art. 5c.14) 1. Do emisji obligacji, w której wartoÊç
nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza ni˝ równo-
wartoÊç 40 000 EURO, ustalona przy zastosowaniu
Êredniego kursu walut obcych og∏aszanego przez Na-
rodowy Bank Polski, nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obro-
cie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113,
poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703,
Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191,
Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189), zwanej dalej „ustawà — Prawo
o publicznym obrocie”, pod warunkiem, ˝e emitent
w terminie 7 dni przed dniem rozpocz´cia emisji zawia-
domi Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.

2. WartoÊç nominalnà obligacji, o której mowa
w ust. 1, przelicza si´ na z∏ote polskie i EURO wed∏ug
Êredniego kursu og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski na dzieƒ podj´cia uchwa∏y o emisji obligacji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzór zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 1, zawierajàcego pod-
stawowe informacje o emitencie oraz obligacjach i try-
bie ich zbywania.

Art. 6.15) 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego
oraz miasto sto∏eczne Warszawa mogà por´czaç zobo-
wiàzania wynikajàce z obligacji emitowanych przez:

1) inne jednostki samorzàdu terytorialnego, zwiàzki
tych jednostek oraz miasto sto∏eczne Warszaw´,

2) spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià albo spó∏-
ki akcyjne, w których dana jednostka samorzàdu te-
rytorialnego lub miasto sto∏eczne Warszawa dys-
ponuje odpowiednio ponad 50% g∏osów na zgro-
madzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,

3) przedsi´biorstwa, dla których organem za∏o˝yciel-
skim jest jednostka samorzàdu terytorialnego lub
miasto sto∏eczne Warszawa

— do wysokoÊci 15% dochodów jednostki samorzàdu
terytorialnego planowanych w roku, w którym nast´-
puje udzielenie por´czenia.

2. Udzielenie por´czenia wymaga uchwa∏y odpo-
wiednio organu stanowiàcego jednostki samorzàdu te-
rytorialnego lub Rady miasta sto∏ecznego Warszawy.

Art. 7. 1.16) Do ustanowienia hipoteki stanowiàcej
zabezpieczenie roszczeƒ obligatariuszy wystarcza
oÊwiadczenie woli w∏aÊciciela nieruchomoÊci. Wpis

w ksi´dze wieczystej powinien wskazywaç w szczegól-
noÊci:

1) uchwa∏´ lub oÊwiadczenie emitenta o emisji obli-
gacji i jej dat´,

2) sum´, na którà ustanawia si´ hipotek´,

3)17) liczb´, numery i wartoÊç nominalnà obligacji,

4) sposób i wysokoÊç oprocentowania obligacji, o ile
jest ono przewidziane,

5) terminy i sposób wykupu obligacji.

Obligatariuszy imiennie si´ nie oznacza.

2. Protokó∏ umorzenia wykupionych obligacji, spo-
rzàdzony przez notariusza, jest tytu∏em do wykreÊlenia
hipoteki, ustanowionej w celu zabezpieczenia wierzy-
telnoÊci obligatariuszy.

3. Do przeniesienia obligacji zabezpieczonej hipote-
kà przepisu art. 2451 Kodeksu cywilnego nie stosuje si´.

Art. 8.18) 1. Emitent odpowiada ca∏ym swoim ma-
jàtkiem za zobowiàzania wynikajàce z obligacji, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Emitent mo˝e ograniczyç w treÊci obligacji swo-
jà odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania wynikajàce
z tych obligacji do kwoty przychodów lub wartoÊci ma-
jàtku przedsi´wzi´cia, do których obligatariuszowi s∏u-
˝y prawo pierwszeƒstwa na zasadach okreÊlonych
w art. 23a (obligacje przychodowe).

Art. 9.18) Emisja obligacji mo˝e nastàpiç przez:

1) proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 2
ust. 1 ustawy — Prawo o publicznym obrocie i sta-
nowiàcy publiczny obrót papierami wartoÊciowy-
mi w rozumieniu tej ustawy,

2) proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 2
ust. 1 ustawy — Prawo o publicznym obrocie, obli-
gacji:

a) o terminie realizacji praw krótszym ni˝ rok, opie-
wajàcych wy∏àcznie na wierzytelnoÊci pieni´˝ne,

b) o których mowa w art. 5c ust. 1

— do których nie stosuje si´ przepisów ustawy —
Prawo o publicznym obrocie, pod warunkiem ˝e
emitent w terminie 7 dni przed dniem rozpocz´cia
emisji zawiadomi Komisj´ Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d,

3) proponowanie nabycia obligacji w inny sposób ni˝
okreÊlony w pkt 1 i 2.

Art. 10. 1.19) Propozycja nabycia, o której mowa
w art. 9 pkt 2 i 3, zawiera dane, które stosownie do ro-
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15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.

———————
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret pierw-

sze ustawy wymienionej w przypisie 1.



dzaju emitenta i obligacji pozwalajà na ocen´ sytuacji
finansowej emitenta. Emitent zobowiàzany jest do udo-
st´pnienia informacji dotyczàcych w szczególnoÊci:

1)20) celów emisji, je˝eli sà okreÊlone,

2) wielkoÊci emisji,

3)21) wartoÊci nominalnej i ceny emisyjnej obligacji
lub sposobu jej ustalenia,

4) warunków wykupu,

5) warunków wyp∏aty oprocentowania,

6) wysokoÊci i formy ewentualnego zabezpieczenia
i oznaczenia podmiotu udzielajàcego zabezpiecze-
nia,

7)22) wartoÊci zaciàgni´tych zobowiàzaƒ na ostatni
dzieƒ kwarta∏u poprzedzajàcego udost´pnienie
propozycji nabycia oraz perspektywy kszta∏towa-
nia zobowiàzaƒ emitenta do czasu ca∏kowitego wy-
kupu obligacji proponowanych do nabycia,

8)23) danych umo˝liwiajàcych potencjalnym nabyw-
com obligacji orientacj´ w efektach przedsi´wzi´-
cia, które ma byç sfinansowane z emisji obligacji,
oraz zdolnoÊci emitenta do wywiàzania si´ z zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z obligacji, je˝eli przedsi´-
wzi´cie jest okreÊlone,

9)5) zasad przeliczania wartoÊci Êwiadczenia niepie-
ni´˝nego na Êwiadczenie pieni´˝ne.

2. W przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki
jako zabezpieczenia wierzytelnoÊci wynikajàcych z ob-
ligacji, emitent zobowiàzany jest poddaç przedmiot za-
stawu lub hipoteki wycenie przez uprawnionego bie-
g∏ego. Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki po-
winna byç udost´pniona wraz z danymi, o których mo-
wa w ust. 1.

3.24) W przypadkach, o których mowa w art. 9 pkt 2
i 3, emitent prowadzàcy dzia∏alnoÊç d∏u˝ej ni˝ rok jest
obowiàzany udost´pniç sprawozdanie finansowe, spo-
rzàdzone na dzieƒ bilansowy przypadajàcy nie wcze-
Êniej ni˝ 15 miesi´cy przed datà publikacji warunków
emisji, wraz z opinià bieg∏ego rewidenta.

4.25) Emitent zobowiàzany jest do udost´pniania
obligatariuszom rocznych sprawozdaƒ finansowych
wraz z opinià bieg∏ego rewidenta w okresie od dokona-
nia emisji do czasu ca∏kowitego wykupu obligacji.

5.26) W przypadku emisji obligacji przez jednostki
samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki oraz miasto sto-
∏eczne Warszaw´, wymagania okreÊlone w ust. 3 i 4
uwa˝a si´ za spe∏nione poprzez udost´pnianie ostat-
niego rocznego sprawozdania z wykonania bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego wraz z opinià re-
gionalnej izby obrachunkowej oraz odpowiednio kolej-
nych rocznych sprawozdaƒ wraz z opiniami regional-
nej izby obrachunkowej.

6.27) W przypadku emisji obligacji przez instytucje
finansowe, o których mowa w art. 2 pkt 4, wymagania
okreÊlone w ust. 3 i 4 uwa˝a si´ za spe∏nione poprzez
udost´pnianie ostatniego rocznego sprawozdania fi-
nansowego wraz z opinià bieg∏ego rewidenta.

Art. 11.28) W przypadku emisji obligacji w sposób,
o którym mowa w art. 9 pkt 2, emitent zamieszcza
w warunkach emisji og∏aszanych w dzienniku ogólno-
polskim informacje okreÊlone w art. 10.

Art. 12. 1.29) Termin do zapisywania si´ na obliga-
cje nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce od dnia rozpo-
cz´cia emisji w sposób, o którym mowa w art. 9 pkt 1
lub 2.

2. W ciàgu dwóch tygodni od dnia zamkni´cia pu-
blicznej subskrypcji emitent dokona przydzia∏u obliga-
cji, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w warunkach emi-
sji.

3.30) W przypadku emisji, o której mowa w art. 9
pkt 3:

1) termin na przyj´cie propozycji nabycia wynosi 3 ty-
godnie od dnia jej otrzymania, chyba ˝e emitent
okreÊli inny termin,

2) termin sk∏adania kolejnych propozycji nabycia ob-
ligacji nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 6 tygodni od dnia
z∏o˝enia pierwszej propozycji,

3) termin dokonania przydzia∏u obligacji wynosi 6 ty-
godni od dnia z∏o˝enia ostatniej propozycji naby-
cia, chyba ˝e emitent okreÊli w warunkach emisji
krótszy termin.

Art. 13.31) 1. Emitent mo˝e okreÊliç w warunkach
emisji minimalnà liczb´ obligacji, których subskrybo-
wanie jest wymagane dla dojÊcia emisji do skutku
(próg emisji), a gdy emitent jest spó∏kà akcyjnà albo
spó∏kà z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, próg ten
okreÊla tak˝e w uchwale o emisji obligacji.
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20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret dru-

gie ustawy wymienionej w przypisie 1.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret trze-

cie ustawy wymienionej w przypisie 1.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret czwar-

te ustawy wymienionej w przypisie 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret piàte

ustawy wymienionej w przypisie 1.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.

——————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
27) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. e) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.



2. Je˝eli w terminie wyznaczonym do zapisywania
si´ na obligacje nie zostanie subskrybowana co naj-
mniej taka liczba obligacji, która spowoduje osiàgni´-
cie progu emisji, uwa˝a si´, ˝e emisja nie dosz∏a do
skutku.

3. O niedojÊciu emisji do skutku emitent jest obo-
wiàzany, w terminie dwóch tygodni od ustalonego ter-
minu przydzia∏u, zawiadomiç w dwóch dziennikach,
w tym jednym regionalnym, lub listami poleconymi
wszystkich subskrybentów, wzywajàc ich jednoczeÊnie
do odbioru — poczàwszy od dnia og∏oszenia lub wy-
s∏ania listu poleconego — wp∏aconych kwot. Emitent
zapewnia mo˝liwoÊç odbioru wp∏aconych kwot
w miejscu ich wp∏aty. Obowiàzek emitenta zapewnie-
nia mo˝liwoÊci odbioru wp∏aconych kwot w miejscu
ich wp∏aty ustaje po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
rozpocz´cia wyp∏at.

Art. 14. Obligacje mogà byç imienne lub na okazi-
ciela.

Art. 15. Obligacje nie mogà byç wydawane przed
ustanowieniem zabezpieczeƒ przewidzianych w wa-
runkach emisji.

Art. 16. 1. Obligacj´ mo˝na zbyç jedynie bezwarun-
kowo.

2. Emitent mo˝e, w warunkach emisji, wprowadziç
zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennych.

Art. 17. (skreÊlony).32)

Art. 18. Do oprocentowania obligacji nie stosuje si´
przepisów o odsetkach maksymalnych.

Art. 19.33) 1. Je˝eli obligacja przyznaje obligatariu-
szowi prawo do udzia∏u w zysku emitenta, szczegó∏o-
we warunki i zasady udzia∏u powinny byç okreÊlone
w warunkach emisji, a tekst tych warunków powinien
byç z∏o˝ony w sàdzie rejestrowym w∏aÊciwym dla emi-
tenta.

2. Je˝eli emitentem jest spó∏ka akcyjna albo spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, wzmianka o prawie
obligatariuszy do udzia∏u w zysku podlega wpisaniu do
rejestru handlowego34).

3. Rozporzàdzanie przez emitenta zyskiem w spo-
sób sprzeczny z warunkami emisji jest bezskuteczne
wobec obligatariuszy.

Art. 20. 1.35) O ile statut spó∏ki tak stanowi, spó∏ka
mo˝e emitowaç obligacje uprawniajàce do obj´cia ak-
cji emitowanych przez spó∏k´ w zamian za te obligacje,
zwane dalej „obligacjami zamiennymi”.

2. Obligacje zamienne nie mogà byç emitowane
poni˝ej wartoÊci nominalnej i nie mogà byç wydawa-
ne przed pe∏nà wp∏atà.

3.36) Uchwa∏a o emisji obligacji zamiennych i akcji
wydawanych w zamian za te obligacje podlega zg∏o-
szeniu do rejestru handlowego34). Wzmianka o uchwa-
le wskazujàca maksymalnà wysokoÊç podwy˝szenia
kapita∏u akcyjnego podlega wpisowi do rejestru. Data
przydzia∏u i wydania obligacji nie mo˝e byç wczeÊniej-
sza ni˝ data wpisu.

4. Uchwa∏a o emisji obligacji zamiennych powinna
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego re-
alizacji, w tym rodzaj akcji wydawanych w zamian
za obligacje,

2) sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym jednak,
˝e na ka˝dy jeden z∏oty wartoÊci nominalnej obli-
gacji mo˝e przypadaç najwy˝ej jeden z∏oty warto-
Êci nominalnej akcji,

3) maksymalnà wysokoÊç podwy˝szenia kapita∏u ak-
cyjnego w drodze zamiany obligacji na akcje.

5. Termin zamiany obligacji na akcje nie mo˝e byç
d∏u˝szy ni˝ termin wykupu obligacji. Uchwa∏a o emisji
obligacji mo˝e okreÊliç krótszy termin.

6. Emitent obligacji zamiennych obowiàzany jest
w warunkach emisji okreÊliç szczegó∏owo:

1) termin, w jakim zamiana b´dzie dopuszczalna,

2) sposób przeliczenia obligacji na akcje,

3) sposób post´powania w przypadku przekszta∏cenia
lub likwidacji emitenta lub zmiany wartoÊci nomi-
nalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamia-
ny stanie si´ wymagalne,

4)37) informacj´ o obowiàzku zg∏oszenia przez obliga-
tariuszy Prezesowi Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz innym organom zamiaru na-
bycia akcji w drodze zamiany obligacji na akcje
oraz o skutkach jego niedope∏nienia, wynikajàcych
z w∏aÊciwych przepisów prawa.

7.38) OÊwiadczenie obligatariusza o zamianie obli-
gacji na akcje wymaga formy pisemnej i powinno zo-
staç z∏o˝one spó∏ce. W tym przypadku nie stosuje si´
art. 322 § 1 Kodeksu handlowego39).

8. (skreÊlony).40)
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32) Przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
34) Obecnie: Krajowego Rejestru Sàdowego, stosownie do

art. 86 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

———————
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
39) Obecnie: w∏aÊciwe przepisy ustawy wymienionej w przy-

pisie 2, stosownie do art. 629 tej ustawy.
40) Dodany przez art. 183 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami war-
toÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 4 stycznia 1998 r., a nast´pnie skreÊlony przez
art. 1 pkt 14 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1.



Art. 21. (skreÊlony).41)

Art. 22.42) 1. Spó∏ka mo˝e emitowaç obligacje
uprawniajàce obligatariuszy — oprócz innych Êwiad-
czeƒ — do subskrybowania akcji spó∏ki z pierwszeƒ-
stwem przed jej akcjonariuszami, zwane dalej „obliga-
cjami z prawem pierwszeƒstwa”.

2. Uchwa∏a o emisji obligacji z prawem pierwszeƒ-
stwa powinna okreÊlaç liczb´ akcji przypadajàcych na
jednà obligacj´ oraz cen´ emisyjnà akcji lub sposób jej
ustalenia.

3. Uchwa∏a o emisji obligacji okreÊla termin wyga-
Êni´cia uprawnieƒ obligatariuszy wynikajàcych z przy-
znanego prawa pierwszeƒstwa.

Art. 23.42) Je˝eli akcjonariuszom s∏u˝y prawo pobo-
ru do obj´cia nowych akcji, uchwa∏a o emisji obligacji
zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeƒstwa po-
winna prawo to wy∏àczyç, z zachowaniem odr´bnych
przepisów, w zakresie niezb´dnym do wykonania
uprawnieƒ obligatariuszy.

Art. 23a.43) 1. Obligacje przychodowe mogà przy-
znawaç obligatariuszowi prawo do zaspokojenia swo-
ich roszczeƒ z pierwszeƒstwem przed innymi wierzy-
cielami emitenta:

1) z ca∏oÊci albo z cz´Êci przychodów lub z ca∏oÊci al-
bo cz´Êci majàtku przedsi´wzi´ç, które zosta∏y sfi-
nansowane ze Êrodków uzyskanych z emisji obli-
gacji, lub

2) z ca∏oÊci albo z cz´Êci przychodów z innych przed-
si´wzi´ç okreÊlonych przez emitenta.

2. Emitentami obligacji przychodowych mogà byç:

1) jednostka samorzàdu terytorialnego, zwiàzek jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, miasto sto∏ecz-
ne Warszawa,

2) spó∏ka akcyjna albo spó∏ka z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià, w których podmiot, o którym mowa
w pkt 1, posiada takà liczb´ akcji albo udzia∏ów, któ-
ra zapewnia mu wi´cej ni˝ 50% ogólnej liczby g∏o-
sów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników, o ile jedynym przedmiotem dzia∏alno-
Êci spó∏ki jest zaspokajanie potrzeb spo∏ecznoÊci
lokalnych lub wykonywanie zadaƒ z zakresu u˝y-
tecznoÊci publicznej,

3) spó∏ka akcyjna albo spó∏ka z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià, której jedynym przedmiotem dzia∏al-
noÊci jest wykonywanie zadaƒ z zakresu u˝yteczno-
Êci publicznej na podstawie umowy zawartej z jed-
nostkà samorzàdu terytorialnego, zwiàzkiem jed-
nostek samorzàdu terytorialnego lub miastem sto-
∏ecznym Warszawa i która zadania te b´dzie wyko-

nywaç co najmniej przez okres równy okresowi za-
padalnoÊci obligacji,

4) spó∏ka akcyjna, która na podstawie upowa˝nienia
ustawowego lub na podstawie koncesji albo ze-
zwolenia wykonywaç b´dzie zadania z zakresu u˝y-
tecznoÊci publicznej albo Êwiadczyç us∏ugi w zakre-
sie transportu lub komunikacji oraz utrzymania
i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub trans-
portowej co najmniej przez okres równy okresowi
zapadalnoÊci obligacji.

3. Uchwa∏a o emisji obligacji przychodowych po-
winna okreÊlaç rodzaj i cel przedsi´wzi´cia, sposób ob-
liczenia przychodów z przedsi´wzi´cia, a tak˝e wskazy-
waç, do jakiej cz´Êci przychodów z przedsi´wzi´cia lub
majàtku z przedsi´wzi´cia s∏u˝y obligatariuszom pra-
wo pierwszeƒstwa, o którym mowa w ust. 1. Uchwa∏a
o emisji obligacji mo˝e wskazywaç na wi´cej ni˝ jedno
przedsi´wzi´cie.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, powinny byç
umieszczone w treÊci obligacji przychodowej.

5. Emitent obligacji przychodowych, poza obowiàz-
kami okreÊlonymi w art. 10, udost´pnia dodatkowo ob-
ligatariuszom co najmniej na dwa tygodnie przed ka˝-
dym terminem wyp∏aty Êwiadczeƒ z obligacji, jednak-
˝e nie rzadziej ni˝ raz w roku, sprawozdanie zawierajà-
ce dane o sumie przychodów z przedsi´wzi´cia, które
wp∏yn´∏y na rachunek, o którym mowa w art. 23b
ust. 1, oraz o kwotach wyp∏aconych obligatariuszom
oraz emitentowi z tego rachunku w okresie od poprzed-
niej wyp∏aty Êwiadczeƒ, a tak˝e omówienie struktury
przychodów z przedsi´wzi´cia oraz struktury kosztów
ponoszonych przez emitenta na utrzymanie przedsi´-
wzi´cia w tym okresie.

6. Po wyemitowaniu obligacji przychodowych emi-
tent obowiàzany jest og∏osiç w dwóch dziennikach,
w tym co najmniej jednym ogólnopolskim, ∏àcznà wy-
sokoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u tych obligacji oraz wskazaç
przedsi´wzi´cie, o którym mowa w ust. 1.

7. Emitent obligacji przychodowych nie mo˝e zby-
waç ani obcià˝aç sk∏adników majàtkowych przedsi´-
wzi´cia, z wyjàtkiem sytuacji, gdy dokonuje zbycia
w ramach prawid∏owej gospodarki, nie powodujàc
istotnego zmniejszenia wartoÊci tego przedsi´wzi´cia.

8. WierzytelnoÊci tworzàce przychody, do których
pierwszeƒstwo przys∏uguje obligatariuszom obligacji
przychodowych, nie mogà byç przedmiotem zabezpie-
czenia zastawem ani te˝ przedmiotem cesji.

Art. 23b.43) 1. W przypadku przyznania obligatariu-
szom, zgodnie z art. 23a ust. 1, prawa do zaspokojenia
swoich roszczeƒ z przychodów z okreÊlonego przedsi´-
wzi´cia, wszystkie przychody z takiego przedsi´wzi´cia
powinny wp∏ywaç na rachunek bankowy, przeznaczo-
ny wy∏àcznie do ich gromadzenia i dokonywania wy-
p∏at, zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Emitent nie mo˝e dokonywaç wyp∏at Êrodków
z tego rachunku dla celów innych ni˝ zaspokojenie
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roszczeƒ obligatariuszy, z zastrze˝eniem ust. 3. W od-
niesieniu do Êrodków znajdujàcych si´ na rachunku
bankowym, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje
prawo potràcenia.

3. Emitent mo˝e dokonywaç wyp∏at z rachunku
bankowego, o którym mowa w ust. 1, w innych celach
ni˝ zaspokojenie roszczeƒ obligatariuszy wy∏àcznie
kwot przewy˝szajàcych kwot´ wystarczajàcà do zaspo-
kojenia ich roszczeƒ wynikajàcych z obligacji w okresie
nast´pnych 12 miesi´cy, o ile mo˝liwoÊç takà przewi-
dziano w warunkach emisji.

4. Ârodki zgromadzone na rachunku, o którym mo-
wa w ust. 1, nie podlegajà egzekucji prowadzonej z ra-
chunku emitenta do wysokoÊci kwoty zobowiàzania
emitenta wobec obligatariuszy.

5. W przypadku egzekucji przeprowadzanej ze
sk∏adników majàtkowych przedsi´wzi´cia, zaj´ciu nie
podlega kwota w wysokoÊci niezb´dnej do zaspokoje-
nia roszczeƒ obligatariuszy. Kwota ta przekazywana
jest na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1,
i nie mo˝e byç wyp∏acana na inne cele ni˝ zaspokoje-
nie roszczeƒ obligatariuszy.

6. W przypadku egzekucji wszcz´tej celem zaspoko-
jenia roszczeƒ z obligacji przychodowych, ust. 5 nie
stosuje si´.

7. Ârodków, o których mowa w ust. 2, oraz Êwiad-
czeƒ emitenta nale˝nych obligatariuszom od emitenta
obligacji w wykonaniu zobowiàzaƒ wynikajàcych
z tych obligacji nie uwzgl´dnia si´ przy ustalaniu ogra-
niczeƒ zad∏u˝enia jednostek samorzàdu terytorialne-
go, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082 i Nr 102, poz. 1116).

Art. 23c.43) 1. Ârodki zgromadzone na rachunku
bankowym, o którym mowa w art. 23b ust. 1, sà wy∏à-
czone z masy upad∏oÊci emitentów, o których mowa
w art. 23a ust. 2 pkt 2—4.

2. Z chwilà otwarcia post´powania upad∏oÊciowe-
go lub likwidacyjnego podmiotu b´dàcego emitentem
obligacji przychodowych zobowiàzania z tytu∏u obliga-
cji przychodowych stajà si´ natychmiast wymagalne.

3. W przypadku podj´cia, w trybie wskazanym w∏a-
Êciwymi przepisami, decyzji o podziale jednostek sa-
morzàdu terytorialnego b´dàcych emitentami, zobo-
wiàzania z tytu∏u obligacji przychodowych stajà si´ na-
tychmiast wymagalne.

4. Zaspokojenia roszczeƒ posiadaczy obligacji przy-
chodowych dokonuje si´ ze sk∏adników majàtku przed-
si´wzi´cia, z pierwszeƒstwem przed innymi wierzycie-
lami upad∏ego.

Art. 24. 1. Z chwilà wykupu obligacje podlegajà
umorzeniu.

2.44) Je˝eli emitent nie wype∏ni w terminie, w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci, zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji,
obligacje podlegajà, na ̋ àdanie obligatariusza, natych-
miastowemu wykupowi w cz´Êci, w jakiej przewidujà
Êwiadczenie pieni´˝ne.

3.44) W razie likwidacji emitenta obligacje podlega-
jà natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia li-
kwidacji, chocia˝by termin ich wykupu jeszcze nie na-
stàpi∏. W przypadku zniesienia lub podzia∏u jednostki
samorzàdu terytorialnego, zwiàzku tych jednostek lub
miasta sto∏ecznego Warszawy, b´dàcych emitentami
obligacji, odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania wynikajà-
ce z emisji obligacji ponoszà solidarnie jednostki sa-
morzàdu terytorialnego lub ich zwiàzki, które przej´∏y
mienie emitenta.

4.44) Je˝eli emitent zobowiàza∏ si´ do spe∏nienia
Êwiadczenia niepieni´˝nego, w razie opóênienia w je-
go spe∏nieniu, na ˝àdanie obligatariusza nast´puje
przekszta∏cenie tego Êwiadczenia w Êwiadczenie pie-
ni´˝ne, do którego stosuje si´ odpowiednio przepis
ust. 2. Zasady przeliczania wartoÊci takiego Êwiadcze-
nia niepieni´˝nego okreÊlajà warunki emisji.

Art. 25. 1. Emitent mo˝e nabywaç w∏asne obligacje
jedynie w celu ich umorzenia.

2. Emitent nie mo˝e nabywaç w∏asnych obligacji
po up∏ywie terminu do spe∏nienia wszystkich zobowià-
zaƒ z obligacji, okreÊlonego w warunkach emisji.

3.45) Emitent b´dàcy w zw∏oce z realizacjà zobowià-
zaƒ z obligacji nie mo˝e nabywaç w∏asnych obligacji.

Art. 26. W razie utraty obligacji imiennej, podlega
ona odtworzeniu przez sàd, w trybie w∏aÊciwym dla
umarzania utraconych dokumentów.

Art. 27. (skreÊlony).46)

Art. 28.47) 1. Emitent, b´dàcy jednostkà samorzàdu
terytorialnego, zwiàzkiem tych jednostek lub miastem
sto∏ecznym Warszawa, jest obowiàzany oznaczyç cel
emisji i nie mo˝e przeznaczyç Êrodków pochodzàcych
z emisji obligacji na inne cele.

2. Emitenci inni ni˝ okreÊleni w ust. 1 nie mogà
przeznaczyç Êrodków pochodzàcych z emisji obligacji
na inny cel, je˝eli cel emisji zosta∏ okreÊlony.

Art. 29.47) Emitent mo˝e, a w przypadku zabezpie-
czenia emisji por´czeniem Skarbu Paƒstwa powinien,
przed rozpocz´ciem emisji obligacji, zawrzeç z ban-
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kiem umow´ o reprezentacj´ obligatariuszy wobec
emitenta, zwanà dalej „umowà o reprezentacj´”.

Art. 30. 1.48) Bank, o którym mowa w art. 29, zwany
dalej „bankiem-reprezentantem”, pe∏ni funkcj´ przed-
stawiciela ustawowego obligatariuszy na zasadach
okreÊlonych w ustawie oraz w umowie o reprezenta-
cj´.

2. Przy wykonywaniu obowiàzków wobec obligata-
riuszy bank-reprezentant powinien dzia∏aç z zachowa-
niem najwy˝szej starannoÊci zawodowej.

Art. 31. 1. Funkcj´ banku-reprezentanta mo˝e pe∏-
niç wy∏àcznie bank posiadajàcy kapita∏ w∏asny w wyso-
koÊci nie ni˝szej ni˝ równowartoÊç 10 000 000 EURO49)

w walucie polskiej, utworzony w formie spó∏ki akcyj-
nej, lub bank paƒstwowy.

2. Bankiem-reprezentantem w ramach danej emisji
obligacji nie mo˝e byç bank:

1) którego cz∏onkowie organów nadzoru lub zarzàdu
sà d∏u˝nikami emitenta,

2)50) b´dàcy w stosunku do emitenta wprowadzajà-
cym papiery wartoÊciowe do publicznego obrotu
w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy — Prawo o pu-
blicznym obrocie, lub oferujàcym w publicznym
obrocie papiery wartoÊciowe tego emitenta,

3) którego wi´cej ni˝ 20% cz∏onków organów nadzoru
lub zarzàdu pe∏ni jednoczeÊnie funkcje cz∏onka or-
ganu stanowiàcego, nadzoru lub zarzàdu emitenta,

4) posiadajàcy wi´cej ni˝ 10% akcji lub udzia∏ów emi-
tenta lub podmiotu dominujàcego lub zale˝nego
w stosunku do emitenta,

5) którego wi´cej ni˝ 10% akcji lub udzia∏ów jest ∏àcz-
nie w posiadaniu emitenta, cz∏onków jego orga-
nów stanowiàcych, nadzoru lub zarzàdu oraz które-
gokolwiek z w∏aÊcicieli emitenta, albo gdy wi´cej
ni˝ 10% akcji lub udzia∏ów podmiotu dominujàce-
go lub zale˝nego w stosunku do banku znajduje si´
w posiadaniu tych podmiotów lub osób.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie
majà zastosowania do posiadanych przez Skarb Paƒ-
stwa akcji lub udzia∏ów:

1) emitenta,

2) banku-reprezentanta,

3) podmiotu dominujàcego lub zale˝nego w stosunku
do podmiotów okreÊlonych w pkt 1 i 2.

4. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 2, bank-reprezentant zobowiàzany jest,
w terminie 30 dni od ich wystàpienia, do usuni´cia po-
wsta∏ych przeszkód. Je˝eli usuni´cie tych przeszkód
nie jest mo˝liwe, emitent powinien rozwiàzaç umow´
o reprezentacj´ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ kolejne
60 dni, nie wczeÊniej jednak ni˝ przed zawarciem umo-
wy o reprezentacj´ z nowym bankiem.

5. W terminie 60 dni od zawieszenia dzia∏alnoÊci
banku-reprezentanta lub otwarcia jego likwidacji emi-
tent zobowiàzany jest do zawarcia umowy o reprezen-
tacj´ z nowym bankiem. Do chwili zawarcia nowej
umowy obowiàzki reprezentanta obligatariuszy pe∏ni
bank dotychczasowy.

Art. 32. 1. Umowa o reprezentacj´ powinna okre-
Êlaç szczegó∏owo uprawnienia i obowiàzki banku-re-
prezentanta wobec emitenta oraz obowiàzki wobec ob-
ligatariuszy, jak równie˝ obowiàzki emitenta wobec
banku-reprezentanta.

2. Istotne postanowienia umowy z bankiem-repre-
zentantem powinny byç zamieszczone w prospekcie
emisyjnym lub memorandum informacyjnym danej
emisji obligacji.

Art. 33. Emitent zobowiàzany jest do:

1)51) przekazywania bankowi-reprezentantowi infor-
macji bie˝àcych i okresowych przygotowanych
zgodnie z art. 81 ustawy — Prawo o publicznym ob-
rocie,

2) sk∏adania bankowi-reprezentantowi, w odst´pach
czasu nie d∏u˝szych ni˝ trzy miesiàce, okresowego
sprawozdania z wype∏nienia obowiàzków wynika-
jàcych z warunków emisji,

3) zawiadamiania banku-reprezentanta — w przypad-
ku ustanowienia zabezpieczenia emisji — o wszel-
kich zmianach dotyczàcych ustanowionych zabez-
pieczeƒ, w tym tak˝e o istotnych zmianach warto-
Êci rzeczy lub praw stanowiàcych podstaw´ zabez-
pieczenia.

Art. 34. Do obowiàzków banku-reprezentanta wo-
bec obligatariuszy nale˝y w szczególnoÊci:

1) okresowa analiza sytuacji finansowej emitenta
z punktu widzenia jego zdolnoÊci do wykonywania
obowiàzków wynikajàcych z warunków emisji,

2) udzielanie odpowiedzi na pytania obligatariuszy
dotyczàce emisji,

3) sk∏adanie obligatariuszom, nie rzadziej ni˝ raz na
szeÊç miesi´cy, oÊwiadczenia o braku okolicznoÊci,
o których mowa w art. 31 ust. 2,

4) niezw∏oczne zawiadamianie obligatariuszy o sytu-
acji finansowej emitenta — przed wystàpieniem
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okolicznoÊci stanowiàcych naruszenie obowiàz-
ków emitenta cià˝àcych na nim w ramach emisji —
o ile zdaniem banku-reprezentanta sytuacja ta
stwarza realne zagro˝enie dla zdolnoÊci wykony-
wania tych obowiàzków przez emitenta.

Art. 35. 1. Do obowiàzków banku-reprezentanta, po
stwierdzeniu naruszenia przez emitenta obowiàzków
wynikajàcych z warunków emisji, nale˝y:

1) niezw∏oczne zawiadomienie obligatariuszy o zaist-
nieniu okolicznoÊci stanowiàcych naruszenie obo-
wiàzków emitenta wobec obligatariuszy,

2) zastosowanie Êrodków majàcych na celu ochron´
praw obligatariuszy danej emisji oraz niezw∏oczne
zawiadomienie obligatariuszy o zastosowanych
Êrodkach.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogà
obejmowaç w szczególnoÊci:

1) podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu ustanowienie
przez emitenta dodatkowych zabezpieczeƒ,

2) zawiadomienie emitenta o wymagalnoÊci ca∏ego
d∏ugu g∏ównego na wypadek opóênienia w sp∏acie
okreÊlonej cz´Êci tego d∏ugu lub raty odsetek, je˝e-
li sp∏at´ takà przewidujà warunki emisji, albo

3) wystàpienie z w∏aÊciwym powództwem przeciwko
emitentowi, albo

4) zg∏oszenie wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci emiten-
ta.

Art. 36. Udost´pnienie obligatariuszom przez bank-
-reprezentanta informacji wymaganych przez ustaw´
lub umow´ o reprezentacj´ obligatariuszy odbywa si´
w drodze publikacji w co najmniej 2 dziennikach, wska-
zanych w treÊci prospektu emisyjnego lub memoran-
dum informacyjnego.

Art. 37. WierzytelnoÊci banku-reprezentanta wobec
emitenta, w tym tak˝e roszczenie o wynagrodzenia
przewidziane w umowie o reprezentacj´, nie mogà zo-
staç zaspokojone w stopniu wy˝szym ni˝ ten, w którym
nast´puje zaspokojenie wierzytelnoÊci obligatariuszy
wobec emitenta.

Art. 37a.52) Roszczenia wynikajàce z obligacji
przedawniajà si´ z up∏ywem 10 lat.

Art. 38. 1.53) Kto dokonuje emisji obligacji nie b´-
dàc do tego uprawnionym lub przy emisji nie zachowu-
je warunków okreÊlonych w ustawie, 

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏ i karze pozbawie-
nia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto dzia∏ajàc w imieniu
lub w interesie osoby prawnej albo jednostki organiza-
cyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej dopuszcza
si´ czynu okreÊlonego w ust. 1.

Art. 39. 1.54) Kto, przy emisji obligacji, o której mo-
wa w art. 9 pkt 2 i 3, podaje nieprawdziwe lub zataja
prawdziwe dane, które mogà w istotny sposób wp∏y-
nàç na ocen´ zdolnoÊci emitenta do wywiàzania si´
z zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji,

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏ i karze pozbawie-
nia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu lub w intere-
sie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niepo-
siadajàcej osobowoÊci prawnej.

Art. 40. 1.55) Kto nie udost´pnia sprawozdaƒ finan-
sowych, o których mowa w art. 10 ust. 3—5, lub spra-
wozdaƒ, o których mowa w art. 23a ust. 5,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu lub w intere-
sie emitenta.

Art. 40a.56) Kto nie przechowuje Êrodków b´dàcych
przychodami z przedsi´wzi´cia na rachunku banko-
wym, zgodnie z art. 23b ust. 1, lub wyp∏aca zgromadzo-
ne Êrodki w sposób sprzeczny z art. 23b ust. 1—3, 

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏, karze pozbawie-
nia wolnoÊci do lat 2 albo obu tym karom ∏àcznie.

Art. 41.53) Kto przeznacza Êrodki pochodzàce z emi-
sji obligacji na inne cele ni˝ okreÊlone w warunkach
emisji,

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏ lub karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2 albo obu tym karom ∏àcz-
nie.

Art. 42. (skreÊlony).57)

Art. 43.53) Kto dzia∏ajàc w imieniu banku-reprezen-
tanta nie dope∏nia obowiàzków, o których mowa
w art. 35 ust. 1,

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏.
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Art. 43a.58) 1. Kto, dzia∏ajàc w imieniu lub na ra-
chunek emitenta, proponuje nabycie obligacji naby-
tych na podstawie art. 25, 

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏.

2. Kto nabywa obligacje z naruszeniem zakazów,
o których mowa w art. 25 ust. 2 lub 3, 

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏.

Art. 44. Do obligacji wyemitowanych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

Art. 45. Traci moc ustawa z dnia 27 wrzeÊnia 1988 r.
o obligacjach (Dz. U. Nr 34, poz. 254).

Art. 46. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesià-
ca od dnia og∏oszenia.59)
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Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa, tel. 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax 694-62-06

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl

e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo

WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

uprzejmie informuje o mo˝liwoÊci zaprenumerowania na 2002 rok nast´pujàcych wydawnictw:

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI”

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 z∏

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 1000,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 z∏

Instytucje, urz´dy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratà lub zakupem pojedynczych egzemplarzy proszone sà
o sk∏adanie zamówieƒ:
listownie pod adresem Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-22) 694-62-06

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym


