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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania
bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ § 7;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. W przetargach mogà braç udzia∏ banki,

z którymi Minister Finansów zawar∏ umo-
w´ przyznajàcà prawo do sk∏adania ofert
na wszystkich rodzajach przetargów, okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu (Dealerzy Skar-
bowych Papierów WartoÊciowych), z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. W przetargach bonów skarbowych mogà
braç udzia∏ banki paƒstwowe w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.2)), nieposiadajàce sta-
tusu Dealera Skarbowych Papierów Warto-

Êciowych. Szczegó∏owe warunki i tryb na-
bywania bonów skarbowych przez te ban-
ki zostanà okreÊlone w umowie z Mini-
strem Finansów.

3. Uczestnikami przetargów mogà byç wy-
∏àcznie podmioty, o których mowa w ust. 1
i 2.”;

3) uchyla si´ § 10;

4) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. List emisyjny jest podawany przez Ministra Fi-

nansów do wiadomoÊci publicznej w prasie
o zasi´gu ogólnokrajowym lub za pomocà in-
nych Êrodków przekazu, w szczególnoÊci ban-
kowych systemów informacji.”;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed ka˝dym przetargiem Minister Finansów

podaje informacj´ zawierajàcà w szczególno-
Êci:
1) dat´ przetargu,
2) kody bonów skarbowych,
3) przewidywanà wartoÊç nominalnà bonów

skarbowych o danym terminie wykupu ofe-
rowanych do sprzeda˝y na przetargu,

4) okresy, na jakie bony sà emitowane.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Oferty zakupu bonów skarbowych sk∏ada-

jà uczestnicy przetargu w imieniu w∏a-
snym i na w∏asny rachunek.

2. W ofercie zakupu bonów skarbowych
uczestnicy przetargu okreÊlajà liczb´ bo-
nów skarbowych, które chcà nabyç, oraz
podajà cen´ z dok∏adnoÊcià do jednego
grosza, którà gotowi sà zap∏aciç za ka˝dy
bon  skarbowy, zwanà dalej „cenà prze-
targowà”.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200,
poz. 1685.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1385 i 1387.
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3. WartoÊç nominalna oferty z danà cenà
przetargowà, przedstawiona przez jedne-
go uczestnika przetargu, nie mo˝e byç
mniejsza od okreÊlonej w liÊcie emisyj-
nym.”;

7) w § 15:
a) uchyla si´ ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oferta zakupu bonów skarbowych powinna
zawieraç w szczególnoÊci:
1) adres organizatora przetargu,
2) termin wykupu bonów skarbowych,
3) okres, na jaki bony skarbowe sà emitowa-

ne,
4) liczb´ bonów skarbowych w sztukach,
5) cen´ przetargowà,
6) numer telefonu, faksu lub adres poczty

elektronicznej uczestnika przetargu,
7) upowa˝nienie do obcià˝enia rachunku

bankowego w Narodowym Banku Pol-
skim, wraz z podaniem jego numeru, kwo-
tà wynikajàcà z ceny zakupu, o której mo-
wa w § 20 ust. 1, uwzgl´dniajàcà liczb´ bo-
nów skarbowych i zaoferowanà cen´ prze-
targowà, wraz z naliczonymi odsetkami za
ka˝dy dzieƒ opóênienia — w sytuacji,
o której mowa w § 23,

8) numer rachunku bonów skarbowych
w Rejestrze, na którym nabyte przez
uczestnika przetargu bony skarbowe zo-
stanà zarejestrowane,

9) piecz´ç i podpisy osób reprezentujàcych
uczestnika przetargu.”;

8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Agent emisji wystawia w terminie dwóch dni

od dnia przetargu potwierdzenie przyj´cia lub
odrzucenia oferty przez Ministra Finansów, z za-
strze˝eniem § 20 ust. 3.”;

9) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po ka˝dym przetargu Minister Finansów spo-

rzàdza i podaje do wiadomoÊci publicznej,
w sposób okreÊlony w § 12 ust. 4, informacje
o wynikach przetargu.”;

10) po rozdziale 3 dodaje si´ rozdzia∏ 3a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3a

Przetarg uzupe∏niajàcy

§ 18a. 1. Minister Finansów, nie póêniej ni˝ nast´p-
nego dnia po terminie przetargu, mo˝e za-
oferowaç do sprzeda˝y niesprzedanà lub
dodatkowà liczb´ bonów skarbowych,
wed∏ug Êredniej wa˝onej ceny przetargo-
wej przyj´tych ofert na tym przetargu
(przetarg uzupe∏niajàcy).

2. WartoÊç nominalna bonów skarbowych
oferowanych na przetargu uzupe∏niajà-
cym nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 20% warto-
Êci nominalnej bonów skarbowych ofero-
wanych w dniu przetargu.

§ 18b. Zakupu bonów skarbowych na przetargu
uzupe∏niajàcym mogà dokonywaç jedynie
uczestnicy przetargu, którzy dokonali zaku-
pu bonów skarbowych w dniu przetargu.

§ 18c. 1. Minister Finansów podaje w dniu przetar-
gu, po jego zakoƒczeniu, informacj´ za-
wierajàcà w szczególnoÊci:
1) dat´ przetargu uzupe∏niajàcego,
2) wartoÊç nominalnà bonów skarbowych

oferowanych do sprzeda˝y,
3) cen´ bonów skarbowych o danym ter-

minie wykupu,
4) termin wykupu i kod bonów skarbo-

wych,
5) minimalnà wartoÊç nominalnà oferty

sk∏adanej przez uczestnika przetargu
uzupe∏niajàcego,

6) termin sk∏adania ofert (dzieƒ, godzina).
2. Informacja o przetargu uzupe∏niajàcym

jest podawana przez Ministra Finansów
do wiadomoÊci publicznej w sposób okre-
Êlony w § 12 ust. 4.

§ 18d. 1. Uczestnicy przetargu uzupe∏niajàcego
sk∏adajà oferty zakupu bonów skarbo-
wych w dniu tego przetargu, do godziny
ustalonej w informacji, o której mowa
w § 18c.

2. Oferta zakupu bonów skarbowych powin-
na zawieraç w szczególnoÊci:
1) adres organizatora przetargu uzupe∏-

niajàcego,
2) kod oraz liczb´ bonów skarbowych

o danym terminie wykupu w sztukach,
które zamierza nabyç uczestnik przetar-
gu uzupe∏niajàcego,

3) numer rachunku bonów skarbowych
uczestnika przetargu uzupe∏niajàcego
w Rejestrze, na który uczestnik nabywa
bony skarbowe,

4) upowa˝nienie do obcià˝enia rachunku
bankowego w Narodowym Banku Pol-
skim, wraz z podaniem jego numeru,
kwotà wynikajàcà z ceny zakupu, o któ-
rej mowa w § 20 ust. 1, uwzgl´dniajàcà
liczb´ bonów skarbowych i zaoferowa-
nà cen´ przetargowà, wraz z naliczony-
mi odsetkami za ka˝dy dzieƒ opóênie-
nia — w sytuacji, o której mowa w § 23,

5) numer telefonu, faksu lub adres poczty
elektronicznej,

6) stempel firmowy i podpis oferenta.
3. WartoÊç oferty z∏o˝onej przez jednego

uczestnika przetargu uzupe∏niajàcego nie
mo˝e byç wi´ksza ni˝ wartoÊç nominalna
bonów skarbowych oferowanych na prze-
targu uzupe∏niajàcym.

§ 18e. 1. Uczestnicy przetargów uzupe∏niajàcych,
których oferty zosta∏y przyj´te, sà obowià-
zani zap∏aciç cen´ zakupu za nabyte,
w wyniku przyj´cia oferty, bony skarbowe
o danym terminie wykupu.
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2. Termin zap∏aty za bony skarbowe nabyte
na przetargu uzupe∏niajàcym jest taki sam
jak termin zap∏aty za bony skarbowe na-
byte na przetargu, chyba ˝e zap∏ata za bo-
ny skarbowe nabyte na przetargu nast´-
puje w dniu, o którym mowa w § 20 ust. 3.
W takim przypadku zap∏ata za bony skar-
bowe nabyte na przetargu uzupe∏niajà-
cym nast´puje w pierwszym dniu po prze-
targu uzupe∏niajàcym.

3. Zap∏ata ceny zakupu nast´puje przez ob-
cià˝enie rachunku, o którym mowa w § 15
ust. 2 pkt 7.

§ 18f. 1. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç ofert za-
kupu bonów skarbowych przekracza war-
toÊç nominalnà bonów skarbowych ofe-
rowanych na przetargu uzupe∏niajàcym,
Minister Finansów ma prawo zastrzec so-
bie prawo redukcji zleceƒ wynikajàcych
z ofert zakupu bonów skarbowych na
przetargu uzupe∏niajàcym.

2. W wyniku redukcji przydzia∏ bonów skar-
bowych odbywa si´ proporcjonalnie do
wartoÊci z∏o˝onych ofert na przetargu
uzupe∏niajàcym.

3. Nie przydziela si´ u∏amkowych cz´Êci bo-
nów skarbowych.

4. Uczestnicy przetargu informowani sà
przez Agenta emisji o przyj´ciu bàdê od-
rzuceniu ich oferty, za pomocà jednego
z dost´pnych systemów przekazywania
informacji, w dniu, w którym odby∏ si´
przetarg uzupe∏niajàcy.

5. Agent emisji wystawia nast´pnego dnia
po przetargu uzupe∏niajàcym potwierdze-
nie przyj´cia bàdê odrzucenia oferty przez
Ministra Finansów.

§ 18g. 1. Po przetargu uzupe∏niajàcym Minister Fi-
nansów sporzàdza i podaje do publicznej
wiadomoÊci, w sposób okreÊlony w § 12
ust. 4, informacj´ o wynikach przetargu
uzupe∏niajàcego.

2. Informacja o wynikach przetargu uzupe∏-
niajàcego powinna zawieraç w szczegól-
noÊci:
1) wartoÊç nominalnà bonów skarbowych

oferowanych do sprzeda˝y,
2) wartoÊç nominalnà bonów skarbowych,

na które otrzymano ofert´ zakupu,
3) wartoÊç nominalnà bonów skarbo-

wych, których oferty zakupu przyj´to,
4) stop´ redukcji ofert.

§ 18h. Do uczestników przetargu uzupe∏niajàcego
stosuje si´ odpowiednio przepisy rozdzia∏ów
4—6 dotyczàce uczestników przetargu.”;

11) w § 19 uchyla si´ ust. 2;

12) w § 20 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Zap∏ata ceny zakupu nast´puje przez obcià˝e-

nie rachunku, o którym mowa w § 15 ust. 2
pkt 7. Termin zap∏aty za bony skarbowe nabyte
na przetargu jest podawany w liÊcie emisyj-

nym. Zap∏ata ceny zakupu nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ drugiego dnia po przetargu, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Minister Finansów mo˝e postanowiç, ˝e zap∏a-
ta ceny zakupu nast´puje w pierwszym dniu po
przetargu. Wówczas zawiadomienie o przyj´ciu
bàdê odrzuceniu ofert oraz potwierdzenie na-
st´puje w dniu przetargu.”;

13) uchyla si´ § 21;
14) § 22 i 23 otrzymujà brzmienie:

„§ 22. 1. Je˝eli zap∏ata ceny zakupu za bony skar-
bowe nie zostanie dokonana w terminie,
o którym mowa w § 20 ust. 2 lub 3, oraz
w wysokoÊci wynikajàcej z ceny zakupu,
uczestnik przetargu jest obowiàzany do
zap∏aty ceny zakupu oraz odsetek od tej
kwoty za ka˝dy dzieƒ uchybienia termino-
wi, w wysokoÊci stanowiàcej dwukrot-
noÊç oprocentowania kredytu refinanso-
wego udzielanego przez Narodowy Bank
Polski pod zastaw papierów wartoÊcio-
wych (kredyt lombardowy) — nie póêniej
jednak ni˝ trzeciego dnia po dniu, o któ-
rym mowa w § 20 ust. 2 lub 3.

2. WysokoÊç odsetek jest liczona od kwoty
wynikajàcej z ró˝nicy mi´dzy cenà zakupu
a kwotà, jakà zap∏aci∏ uczestnik przetargu,
dokonujàc zap∏aty za bony skarbowe.

§ 23. Je˝eli zap∏ata ceny zakupu za bony skarbo-
we nie zostanie dokonana w terminie trzech
dni po dniu, o którym mowa w § 20 ust. 2 lub
3, oraz w wysokoÊci wynikajàcej z ceny zaku-
pu powi´kszonej o odsetki za ka˝dy dzieƒ
opóênienia, uwa˝a si´, ˝e odstàpiono od na-
bycia bonów skarbowych.”;

15) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacje o przetargu odkupu Minister Finan-

sów podaje do wiadomoÊci publicznej, w spo-
sób okreÊlony w § 12 ust. 4.”;

16) w § 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oferta sprzeda˝y bonów skarbowych powin-
na zawieraç w szczególnoÊci:
1) adres organizatora przetargu odkupu,
2) termin wykupu bonów skarbowych,
3) liczb´ bonów skarbowych w sztukach,
4) cen´ przetargowà,
5) numery telefonu, faksu lub adres poczty

elektronicznej oferenta,
6) numer rachunku bankowego uczestnika

przetargu w Narodowym Banku Polskim,
który ma zostaç uznany kwotà wynikajàcà
z ceny odkupu, uwzgl´dniajàcà wartoÊç
nominalnà bonów skarbowych i zaofero-
wanà cen´ przetargowà,

7) numer rachunku bonów skarbowych
uczestnika przetargu w Rejestrze, na któ-
rym sà zarejestrowane bony skarbowe ob-
j´te ofertà sprzeda˝y,

8) piecz´ç i podpisy osób reprezentujàcych
uczestnika przetargu.”,
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przedmiotem ofert mogà byç wy∏àcznie bo-

ny skarbowe, które sà zarejestrowane w Re-
jestrze na rachunkach bonów skarbowych
uczestnika przetargu w dniu przetargu odku-
pu i by∏y na nich zarejestrowane najpóêniej
na dzieƒ przed dniem przetargu odkupu.”;

17) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. 1. W przetargach odkupu mogà braç udzia∏

uczestnicy przetargu.
2. Uczestnicy przetargu sk∏adajà oferty

sprzeda˝y bonów skarbowych w imie-
niu w∏asnym i na w∏asny rachunek.

3. WartoÊç nominalna ofert z cenà prze-
targowà przedstawionà przez uczestni-
ka przetargu nie mo˝e byç mniejsza od
okreÊlonej w liÊcie emisyjnym.”;

18) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Agent emisji wystawia w terminie dwóch dni

od dnia przetargu potwierdzenie przyj´cia lub

odrzucenia oferty sprzeda˝y przez Ministra Fi-
nansów.”;

19) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po ka˝dym przetargu odkupu Minister Finan-

sów sporzàdza i podaje do wiadomoÊci publicz-
nej, w sposób okreÊlony w § 12 ust. 4, informa-
cje o wynikach przetargu.”.

§ 2. Podmioty, które naby∏y status uczestnika prze-
targu bonów skarbowych do dnia 31 grudnia 2002 r.,
oraz podmioty, o których mowa w § 9 rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków emitowania bonów skarbowych w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, majà pra-
wo do nabywania do dnia 31 marca 2003 r. bonów
skarbowych na przetargach w imieniu w∏asnym i na
w∏asny lub cudzy rachunek.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski


