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Finansów poda do wiadomoÊci szczegó∏owe warunki, w tym wartoÊç nominalnà
obligacji, które b´dà wczeÊniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia oraz termin 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 wartoÊç nominalnà obligacji, o której mowa
w ust. 2, Minister Finansów zastrzega sobie
prawo redukcji zleceƒ wynikajàcych z dyspozycji 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.”,

Poz. 1766 i 1767

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rachunek posiadacza obligacji, na który ma
byç przelana kwota z tytu∏u przedterminowego wykupu,”;
15) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Minister Finansów mo˝e uznaç, ˝e oÊwiadczenie woli sk∏adane w zwiàzku z dokonywanà czynnoÊcià zakupu, zamiany, wyp∏aty odsetek lub wykupu obligacji mo˝e byç wyra˝one przez nabywc´ obligacji za pomocà
systemów teleinformatycznych lub bankomatów. 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

1767
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´pujàce zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przetargach mogà braç udzia∏ banki, z którymi Minister Finansów zawar∏ umow´ przyznajàcà prawo do sk∏adania ofert na wszystkich rodzajach przetargów, okreÊlonych
w rozporzàdzeniu (Dealerzy Skarbowych Papierów WartoÊciowych), z zastrze˝eniem
ust. 1a.”,
———————
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.

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 obligacji 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. Obowiàzek 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 poÊrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Warto———————
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.

Dziennik Ustaw Nr 208

— 13237 —

Êciowych S.A. Zap∏ata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bie˝àcych banków
prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia przetargów obligacji odbywajà si´
w trybie i na zasadach okreÊlonych w umowie
pomi´dzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem Papierów WartoÊciowych S.A. Kwoty
niezb´dne do rozliczenia powinny zostaç zgromadzone na wskazanym rachunku bie˝àcym
w dniu zap∏aty nie póêniej ni˝ do godziny okreÊlonej w liÊcie emisyjnym.”;
4) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Narodowy Bank Polski wystawia nast´pnego
dnia po przetargu potwierdzenie przyj´cia bàdê
odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.”;
5) po § 12 dodaje si´ § 12a—12g w brzmieniu:
„§ 12a. 1. Minister Finansów, nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia po terminie przetargu,
mo˝e zaoferowaç do sprzeda˝y niesprzedanà lub dodatkowà liczb´ obligacji, wed∏ug Êredniej wa˝onej ceny przetargowej przyj´tych ofert na tym przetargu
(przetarg uzupe∏niajàcy).
2. WartoÊç nominalna obligacji oferowanych na przetargu uzupe∏niajàcym nie
mo˝e byç wi´ksza ni˝ 20% wartoÊci nominalnej obligacji oferowanych w dniu
przetargu.
§ 12b. Zakupu obligacji na przetargu uzupe∏niajàcym mogà dokonywaç jedynie uczestnicy
przetargu, którzy dokonali zakupu tych obligacji na przetargu.
§ 12c. 1. Minister Finansów podaje w dniu przetargu, po jego zakoƒczeniu, informacj´
zawierajàcà w szczególnoÊci:
1) dat´ przetargu uzupe∏niajàcego,
2) wartoÊç nominalnà obligacji oferowanych do sprzeda˝y,
3) cen´ obligacji,
4) nazw´ i kod obligacji,
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 do wiadomoÊci publicznej w sposób okreÊlony w § 8 ust. 2.
§ 12d. 1. Uczestnicy przetargu uzupe∏niajàcego
sk∏adajà oferty zakupu obligacji w dniu
tego przetargu, do godziny ustalonej
w informacji, o której mowa w § 12c
ust. 1.
2. Oferta zakupu obligacji powinna zawieraç w szczególnoÊci:

Poz. 1767
1) adres organizatora przetargu uzupe∏niajàcego,
2) kod oraz liczb´ obligacji w sztukach,
które zamierza nabyç uczestnik przetargu uzupe∏niajàcego,
3) numer konta depozytowego uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie
Papierów WartoÊciowych S.A., na które uczestnik nabywa obligacje,
4) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej,
5) 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 obligacji oferowanych na przetargu uzupe∏niajàcym.
§ 12e. 1. Uczestnicy przetargu uzupe∏niajàcego,
których oferty zosta∏y przyj´te, sà obowiàzani zap∏aciç cen´ zakupu za nabyte,
w wyniku przyj´cia oferty, obligacje o danym terminie wykupu.
2. Termin zap∏aty za obligacje nabyte na
przetargu uzupe∏niajàcym jest taki sam,
jak termin zap∏aty za obligacje nabyte na
przetargu.
3. Przepisy § 10 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 4—6
stosuje si´ odpowiednio.
§ 12f. 1. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç ofert
zakupu obligacji przekracza wartoÊç nominalnà obligacji oferowanych na przetargu uzupe∏niajàcym, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji ofert
zakupu obligacji na przetargu uzupe∏niajàcym.
2. W wyniku redukcji przydzia∏ obligacji odbywa si´ proporcjonalnie do wartoÊci
z∏o˝onych ofert na przetargu uzupe∏niajàcym.
3. Nie przydziela si´ u∏amkowych cz´Êci
obligacji.
4. Uczestnicy przetargu uzupe∏niajàcego
informowani sà przez Narodowy Bank
Polski o przyj´ciu bàdê odrzuceniu ich
oferty, za pomocà jednego z dost´pnych
systemów przekazywania informacji,
w dniu, w którym odby∏ si´ przetarg uzupe∏niajàcy.
5. Narodowy Bank Polski wystawia nast´pnego dnia po przetargu uzupe∏niajàcym
potwierdzenie przyj´cia bàdê odrzucenia
oferty przez Ministra Finansów.
§ 12g. 1. Po przetargu uzupe∏niajàcym Minister
Finansów sporzàdza i podaje do publicznej wiadomoÊci, w sposób okreÊlony
w § 8 ust. 2, informacj´ o wynikach przetargu uzupe∏niajàcego.
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2. Informacja o wynikach przetargu uzupe∏niajàcego powinna zwieraç w szczególnoÊci:
1) wartoÊç nominalnà obligacji oferowanych do sprzeda˝y,
2) wartoÊç nominalnà obligacji, na które
otrzymano ofert´ zakupu,
3) wartoÊç nominalnà obligacji, których
oferty zakupu przyj´to,
4) stop´ redukcji ofert.”;
6) w § 13:
a) uchyla si´ ust. 1—3,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. WysokoÊç odsetek liczona jest od kwoty wynikajàcej z ró˝nicy mi´dzy cenà zakupu obligacji a kwotà umo˝liwiajàcà rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczà transakcj´ rozumie si´ zakup obligacji przez uczestnika przetargu lub przetargu uzupe∏niajàcego, który z∏o˝y∏ ofert´ na okreÊlonà liczb´ obligacji po danej cenie na jedno konto depozytowe, prowadzone przez Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych S.A.”;
7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Je˝eli cena zakupu obligacji, powi´kszona
o nale˝ne odsetki, o których mowa w § 13
ust. 4, nie zostanie zap∏acona najpóêniej
trzeciego dnia nast´pujàcego po dniu zap∏aty (dzieƒ rozliczenia), uwa˝a si´, ˝e odstàpiono od nabycia obligacji.”;
8) § 14b otrzymuje brzmienie:
„§ 14b. Uczestnicy przetargu zamiany sk∏adajà
oferty sprzeda˝y oraz zakupu obligacji,
zwane dalej „ofertà przetargowà”, w imieniu w∏asnym i na w∏asny rachunek.”;
9) w § 14d ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minimalnà oraz maksymalnà wartoÊç nominalnà oferty przetargowej sk∏adanej przez uczestnika przetargu zamiany okreÊla si´ w liÊcie emisyjnym.”;
10) w § 14f ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Narodowy Bank Polski wystawia nast´pnego
dnia po przetargu zamiany potwierdzenie przyj´cia bàdê odrzucenia oferty przetargowej przez
Ministra Finansów.”;
11) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Uczestnicy przetargu odkupu sk∏adajà oferty
sprzeda˝y obligacji w imieniu w∏asnym i na
w∏asny rachunek.”;

Poz. 1767
j´cia bàdê odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.”;

13) w § 24a:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku
papierów wartoÊciowych w dniu rozliczenia,
uczestnik przetargu odkupu uiszcza odst´pne w wysokoÊci stanowiàcej dwukrotnoÊç
oprocentowania kredytu lombardowego,
naliczane od kwoty stanowiàcej iloczyn ceny
odkupu i liczby brakujàcych obligacji, za
okres od dnia przetargu odkupu do dnia,
w którym powinno nastàpiç jego rozliczenie.
Odst´pne jest pobieranie w dniu nast´pujàcym po dniu, w którym powinno nastàpiç
rozliczenie przetargu odkupu.
2. W przypadku braku na koncie depozytowym
lub rachunku papierów wartoÊciowych
wskazanym przez uczestnika przetargu, obligacji b´dàcych przedmiotem transakcji zbycia uznaje si´, ˝e uczestnik odstàpi∏ od realizacji transakcji.”;
b) uchyla si´ ust. 3;
14) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zap∏ata ceny odkupu nast´puje za poÊrednictwem Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. w sposób okreÊlony w § 10
ust. 3.”;
15) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uczestnicy przetargu przedk∏adajà w Narodowym Banku Polskim obligacje do przedterminowego wykupu obligacji w imieniu w∏asnym
i na w∏asny rachunek.”;
16) w § 27 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Uczestnicy przetargu sk∏adajà w Narodowym
Banku Polskim dyspozycje przedterminowego
wykupu obligacji w imieniu w∏asnym i na w∏asny rachunek.
3. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç obligacji
przedstawionych do przedterminowego wykupu przekracza wartoÊç nominalnà obligacji,
o której mowa w ust. 1, Minister Finansów ma
prawo dokonaç redukcji zleceƒ wynikajàcych
z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest podawana
do wiadomoÊci w sposób okreÊlony w § 8
ust. 2, nie póêniej ni˝ w dniu okreÊlonym w liÊcie emisyjnym, po up∏ywie terminu sk∏adania
dyspozycji.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

12) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Narodowy Bank Polski wystawia nast´pnego
dnia po przetargu odkupu potwierdzenie przy-

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

