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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 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania
obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeda˝y
detalicznej (Dz. U. Nr 38, poz. 369, z 2000 r. Nr 92,
poz. 1019 oraz z 2001 r. Nr 79, poz. 846) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Warunkiem dojÊcia emisji do skutku jest poda-

nie listu emisyjnego do wiadomoÊci publicznej
w prasie o zasi´gu ogólnokrajowym lub innych
Êrodkach przekazu, w szczególnoÊci za pomocà
elektronicznych systemów informacji. Emisja
nast´puje z dniem rozliczenia pieni´˝nego
sprzeda˝y.”;

2) w § 2:
a) w pkt 3 wyrazy „(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141,

poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113,
poz. 715)” zast´puje si´ wyrazami „(Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447)”,

b) dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) rachunek — rozumie si´ przez to zarówno ra-

chunek bankowy, jak i rachunek pieni´˝ny
prowadzony dla obs∏ugi rachunku papierów
wartoÊciowych na podstawie art. 34 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊcio-
wymi.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Obligacje sà oferowane przez agenta emisji

lub podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1,
w szczególnoÊci przez:
1) subskrypcj´,
2) zamian´ — na kolejne emisje obligacji,

okreÊlone w liÊcie emisyjnym, posiada-
czom obligacji podlegajàcych wykupowi,

3) sprzeda˝ w punktach obs∏ugi klienta lub za
pomocà systemów teleinformatycznych,
w szczególnoÊci Internetu — wy∏àcznie
osobom fizycznym,

4) sprzeda˝ w bankomatach — wy∏àcznie
osobom fizycznym.”;

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
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci
sprzeda˝y detalicznej.

———————
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.
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4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister Finansów mo˝e zawrzeç umow´

z podmiotami, w której przyzna wy∏àczne pra-
wo sk∏adania ofert zakupu na obligacje lub wy-
∏àczne prawo do sk∏adania ofert zakupu na
okreÊlone emisje lub serie. Informacje o zawar-
ciu umowy Minister Finansów podaje do wia-
domoÊci publicznej w sposób okreÊlony w § 1
ust. 6, co najmniej na dwa dni przed emisjà da-
nej obligacji.”;

5) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Finansów, przed rozpocz´ciem sub-
skrypcji obligacji, og∏asza, w sposób okreÊlo-
ny w § 1 ust. 6, zapisy na obligacje.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rachunek subskrybenta, na który ma byç

przelana kwota z tytu∏u redukcji zleceƒ, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 2,”;

6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç subskrybowa-

nych obligacji przekracza wartoÊç obligacji ofe-
rowanych do sprzeda˝y w drodze subskrypcji,
Minister Finansów zastrzega sobie prawo re-
dukcji zleceƒ wynikajàcych z deklaracji zakupu.
Stopa redukcji jest podawana do wiadomoÊci
w sposób okreÊlony w § 1 ust. 6, nie póêniej ni˝
w terminie okreÊlonym w liÊcie emisyjnym. Nie
przydziela si´ u∏amkowych cz´Êci obligacji.”;

7) w § 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kwot´ ró˝nicy, okreÊlonà zgodnie z § 14 ust. 4,

oraz numer rachunku posiadacza obligacji, na
który ma zostaç przelana ta kwota,”;

8) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WartoÊç nominalna obligacji o danym terminie

wykupu, oferowanych w drodze zamiany, oraz
cena zamiany obligacji, ustalana przez Ministra
Finansów, sà podawane do publicznej wiado-
moÊci najpóêniej na jeden dzieƒ przed rozpo-
cz´ciem zamiany na obligacje o danym termi-
nie wykupu, w sposób okreÊlony w § 1 ust. 6,
oraz za poÊrednictwem podmiotów, o których
mowa w § 11. Cena zamiany mo˝e byç równa,
wy˝sza lub ni˝sza od wartoÊci nominalnej obli-
gacji.”;

9) § 15 i 16 otrzymujà brzmienie:
„§ 15. Sprzeda˝ w punktach obs∏ugi klienta, za po-

mocà systemów teleinformatycznych lub
w bankomatach, dla obligacji o danym ter-
minie wykupu, rozpoczyna si´ w terminie
okreÊlonym w liÊcie emisyjnym.

§ 16. 1. Nabywca, dokonujàcy zakupu obligacji
w ramach sprzeda˝y w punktach obs∏ugi
klienta, za pomocà systemów teleinfor-
matycznych lub w bankomatach, kupuje
je po dziennej cenie sprzeda˝y, obliczanej
w sposób okreÊlony w liÊcie emisyjnym,
odpowiadajàcej:
1) cenie emisyjnej obligacji powi´kszonej

o wartoÊç:

a) odsetek naliczonych od dnia rozpo-
cz´cia pierwszego okresu odsetko-
wego do dnia zakupu obligacji —
w przypadku obligacji, których nale˝-
noÊcià ubocznà sà odsetki, lub

b) zmiany dyskonta od dnia sprzeda˝y
do dnia zakupu albo

2) wartoÊci nominalnej obligacji.
2. Cena emisyjna obligacji o danym termi-

nie wykupu, ustalana przez Ministra Fi-
nansów, mo˝e byç równa, wy˝sza lub ni˝-
sza od wartoÊci nominalnej obligacji. Ce-
na ta jest podawana do wiadomoÊci przed
rozpocz´ciem sprzeda˝y przez agenta
emisji lub podmioty, o których mowa
w § 7 ust. 1, w sposób okreÊlony w § 1
ust. 6, oraz w punktach obs∏ugi klienta.
Cena emisyjna nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ ce-
na zamiany lub cena subskrypcyjna obli-
gacji o danym terminie wykupu.

3. WysokoÊç dziennej ceny sprzeda˝y usta-
lonej zgodnie z zasadami, o których mo-
wa w ust. 1, jest okreÊlana z dok∏adnoÊcià
do jednego grosza.

4. Nabywca obligacji, dokonujàcy zakupu
w punktach obs∏ugi klienta, za pomocà
systemów teleinformatycznych lub
w bankomatach, otrzymuje potwierdze-
nie nabycia obligacji.”;

10) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stopa procentowa dla obligacji o danym termi-

nie wykupu jest podawana przez Ministra Fi-
nansów do wiadomoÊci publicznej w sposób
okreÊlony w § 1 ust. 6.”;

11) w § 21 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przelewem — na rachunek bankowy posiada-

cza obligacji, pod warunkiem z∏o˝enia przez
niego, w terminie okreÊlonym w liÊcie emisyj-
nym, odpowiedniej dyspozycji przelewu
w punkcie obs∏ugi klienta albo — w przypadku
obligacji zdeponowanych na rachunku papie-
rów wartoÊciowych — na s∏u˝àcy do jego ob-
s∏ugi rachunek pieni´˝ny,”;

12) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Finansów, przed terminem wykupu

obligacji serii o danym terminie wykupu, poda-
je, w sposób okreÊlony w § 1 ust. 6, informacje
o obligacjach kolejnych emisji, za które ich na-
bywcy mogà dokonaç zap∏aty w sposób okre-
Êlony w ust. 1.”;

13) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. 1. Minister Finansów mo˝e, w sposób okre-

Êlony w § 1 ust. 6, wezwaç posiadaczy ob-
ligacji do przed∏o˝enia obligacji do wcze-
Êniejszego wykupu, wyznaczajàc im
w tym celu odpowiedni termin. Obligacje
nie podlegajà oprocentowaniu od dnia
wymagalnoÊci z tytu∏u wczeÊniejszego
wykupu obligacji.

2. Cena wczeÊniejszego wykupu obligacji
mo˝e byç równa, wy˝sza lub ni˝sza od
wartoÊci nominalnej obligacji. Minister
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Finansów poda do wiadomoÊci szczegó-
∏owe warunki, w tym wartoÊç nominalnà
obligacji, które b´dà wczeÊniej wykupy-
wane, lub sposób jej ustalenia oraz ter-
min wczeÊniejszego wykupu w sposób
okreÊlony w § 1 ust. 6.”;

14) w § 24:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç obligacji
przedstawionych do wykupu przekracza war-
toÊç nominalnà obligacji, o której mowa
w ust. 2, Minister Finansów zastrzega sobie
prawo redukcji zleceƒ wynikajàcych z dyspo-
zycji przedstawienia do przedterminowego
wykupu. Stopa redukcji jest podawana do
wiadomoÊci w sposób okreÊlony w § 1 ust. 6,
nie póêniej ni˝ w dniu okreÊlonym w liÊcie
emisyjnym, po up∏ywie terminu sk∏adania
deklaracji.”,

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rachunek posiadacza obligacji, na który ma

byç przelana kwota z tytu∏u przedterminowe-
go wykupu,”;

15) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Minister Finansów mo˝e uznaç, ˝e oÊwiad-

czenie woli sk∏adane w zwiàzku z dokonywa-
nà czynnoÊcià zakupu, zamiany, wyp∏aty od-
setek lub wykupu obligacji mo˝e byç wyra-
˝one przez nabywc´ obligacji za pomocà
systemów teleinformatycznych lub banko-
matów. Sposób sk∏adania oÊwiadczeƒ woli
przez nabywc´ okreÊli list emisyjny.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych 
na przetargach.

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 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania
obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
(Dz. U. Nr 38, poz. 368, z 2000 r. Nr 92, poz. 1020 oraz
z 2001 r. Nr 125, poz. 1376) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przetargach mogà braç udzia∏ banki, z któ-
rymi Minister Finansów zawar∏ umow´ przy-
znajàcà prawo do sk∏adania ofert na wszyst-
kich rodzajach przetargów, okreÊlonych
w rozporzàdzeniu (Dealerzy Skarbowych Pa-
pierów WartoÊciowych), z zastrze˝eniem
ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przetargach obligacji mogà braç udzia∏
banki paƒstwowe w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.2)), nieposiadajàce statusu Dealera
Skarbowych Papierów WartoÊciowych.
Szczegó∏owe warunki i tryb nabywania ob-
ligacji przez te banki zostanà okreÊlone
w umowie z Ministrem Finansów.

1b. Uczestnikami przetargów mogà byç wy-
∏àcznie podmioty, o których mowa w ust. 1
i 1a.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczestnicy przetargu nabywajà obligacje we
w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek. Obo-
wiàzek zap∏acenia ceny zakupu cià˝y na
uczestniku przetargu.”;

2) w § 9 w ust. 3 uchyla si´ pkt 4 i 6;

3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zap∏ata ceny zakupu nast´puje za poÊrednic-
twem Krajowego Depozytu Papierów Warto-

———————
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.


