ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708)
zarządza siĊ, co nastĊpuje:
Rozdziaá 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie okreĞla warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach,
zwanych dalej "obligacjami", w szczególnoĞci:
1) jednostkową wartoĞü nominalną obligacji;
2) walutĊ, w której moĪe nastĊpowaü emisja;
3) zasady i tryb sprzedaĪy, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaĪy emitowanych
obligacji na rynku pierwotnym;
4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;
5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;
6) sposób realizacji ĞwiadczeĔ z tytuáu obligacji.
§ 2.
Ilekroü w rozporządzeniu jest mowa o:
1) agencie emisji – rozumie siĊ przez to podmiot odpowiedzialny za organizacjĊ przetargów
obligacji i utrzymanie elektronicznego systemu przetargowego przeznaczonego do ich obsáugi;
2) Krajowym Depozycie - rozumie siĊ przez to Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych S. A.;
3) komunikacie - rozumie siĊ przez to informacjĊ publikowaną, na podstawie rozporządzenia,
przez Ministra Finansów dotyczącą obligacji skarbowych oferowanych na przetargach;
4) liĞcie emisyjnym – rozumie siĊ przez to akt emisyjny wydawany przez Ministra Finansów na
podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zawierający
szczegóáowe warunki emisji obligacji;
5) narosáych odsetkach – rozumie siĊ przez to wartoĞü odsetek, stanowiących naleĪnoĞü uboczną
z tytuáu jednej obligacji, obliczoną na dzieĔ dokonywania kalkulacji;
6) wspóáczynniku indeksacji - rozumie siĊ przez to wartoĞü, w oparciu, o którą jest
waloryzowana wartoĞü nominalna obligacji indeksowanych, obliczoną na dzieĔ dokonywania
kalkulacji w sposób okreĞlony w liĞcie emisyjnym. W przypadku obligacji, których wartoĞü
nominalna nie podlega indeksacji wspóáczynnik ten w kaĪdym przypadku wynosi 1 (jeden);
7) cenie czystej - rozumie siĊ przez to cenĊ za wartoĞü nominalną jednej obligacji, wyraĪoną
z dokáadnoĞcią do dwóch miejsc po przecinku;

8) dniu ustalenia praw – rozumie siĊ przez to dzieĔ, na który ustala siĊ podmioty uprawnione do
otrzymania, w dniu wymagalnoĞci, ĞwiadczeĔ z tytuáu wykupu obligacji lub odsetek oraz
wielkoĞci tych ĞwiadczeĔ.
§ 3.
Obligacje mogą byü emitowane, w szczególnoĞci jako obligacje:
1) zerokuponowe;
2) o staáej stopie procentowej;
3) o zmiennej stopie procentowej;
4) indeksowane.
§ 4.
1. Obligacje są nabywane i zbywane na przetargach, z zastrzeĪeniem ust. 2.
2. W celu zarządzania dáugiem Skarbu PaĔstwa, Minister Finansów moĪe zawrzeü umowĊ z
wybranymi uczestnikami Krajowego Depozytu lub innymi podmiotami, w której przyzna
wyáączne prawo skáadania ofert nabycia obligacji lub wyáączne prawo skáadania ofert nabycia
okreĞlonych emisji.
3. Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2 Minister Finansów podaje do
wiadomoĞci publicznej, w sposób okreĞlony w § 8.
§ 5.
1. Obligacje są nominowane w walucie polskiej lub w euro.
2. WartoĞü nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) jednostek waluty okreĞlonej w
ust. 1 lub wielokrotnoĞü tej kwoty.
3. WalutĊ obligacji, wartoĞü nominalną jednej obligacji oraz áączną wartoĞü nominalną
emitowanych obligacji okreĞla list emisyjny.
§ 6.
1. Obligacje są papierami wartoĞciowymi na okaziciela.
2. Obligacje nie posiadają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów
wartoĞciowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.
§ 7.
1. Obligacje mogą byü nabywane przez rezydentów i nierezydentów, bĊdących osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub spóákami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej.
2. Obligacje mogą byü przedmiotem obrotu miĊdzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy
zachowaniu warunków okreĞlonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a takĪe obrót
instrumentami finansowymi, ofertĊ publiczną i warunki wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitaáowym.

§ 8.
Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów
pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych Ğrodkach masowego przekazu o zasiĊgu
ogólnopolskim, w szczególnoĞci w elektronicznych systemach informacyjnych
Rozdziaá 2
Uczestnicy przetargów
§ 9.
1. W przetargach mogą braü udziaá, z zastrzeĪeniem ust. 2, banki, instytucje kredytowe lub
instytucje finansowe, a takĪe ich odziaáy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póĨn. zm.1)), z którymi Minister Finansów zawará
umowĊ w sprawie peánienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów WartoĞciowych, przyznającą
im prawo do skáadania ofert na przetargach obligacji okreĞlonych w rozporządzeniu, zwani dalej
„uczestnikami przetargu”.
2. W przetargach obligacji mogą braü ponadto udziaá banki paĔstwowe w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe , nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów
WartoĞciowych. Szczegóáowe warunki i tryb nabywania obligacji przez te banki zostaną
okreĞlone w umowie z Ministrem Finansów.
§ 10.
Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we wáasnym imieniu i na wáasny rachunek. Obowiązek
zapáacenia ceny zakupu ciąĪy na uczestniku przetargu.
Rozdziaá 3
Przetargi obligacji
§ 11.
1. Przetargi obligacji są organizowane przez agenta emisji.
2. Agent emisji dziaáa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów
3. Minister Finansów moĪe odwoáaü lub uniewaĪniü, przed przyjĊciem ofert, przetarg obligacji
bez podawania przyczyn.
§ 12.
1. Uczestnicy przetargu skáadają oferty w postaci elektronicznej, za pomocą elektronicznego
systemu przetargowego.
2. W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu skáadają
oferty za pomocą Ğrodków bezpoĞredniego porozumiewania siĊ na odlegáoĞü (telefon, fax) na
adres wskazany przez agenta emisji.

3. Uczestnicy przetargu skáadają oferty w dniu przetargu, do godziny okreĞlonej w komunikacie o
przetargu.
4. Uczestnik przetargu moĪe odwoáaü záoĪoną ofertĊ przed upáywem terminu, o którym mowa w
ust. 3.
§ 13.
1. Umowa sprzedaĪy obligacji zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjĊcia przez Ministra
Finansów oferty záoĪonej przez uczestnika przetargu.
2. Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóĨniej drugiego roboczego dnia po
dniu, w którym odbyá siĊ przetarg, informacjĊ potwierdzającą przyjĊcie bądĨ odrzucenie oferty
przez Ministra Finansów.
3. Nie przydziela siĊ uáamkowych czĊĞci obligacji.
Rozdziaá 4
Przetarg sprzedaĪy
§ 14.
Obligacje są oferowane na przetargach sprzedaĪy, w terminach okreĞlonych w liĞcie emisyjnym.
§ 15.
NajpóĨniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem sprzedaĪy obligacji Minister Finansów
ogáasza komunikat o przetargu sprzedaĪy zawierający, w szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu oraz godzinĊ, o której upáywa termin skáadania ofert;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;
3) kod ISIN obligacji;
4) termin wykupu obligacji;
5) wartoĞü nominalną oferowanych obligacji;
6) minimalną wartoĞü nominalną oferty;
7) wartoĞü narosáych odsetek na dzieĔ rozliczenia przetargu.
§ 16.
Oferta zakupu obligacji na przetargu sprzedaĪy powinna zawieraü w szczególnoĞci:
1) adres agenta emisji;
2) kod ISIN obligacji;
3) termin wykupu obligacji;
4) cenĊ czystą obligacji bĊdących przedmiotem oferty;
5) liczbĊ oraz wartoĞü nominalną obligacji bĊdących przedmiotem oferty;
6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.
§ 17.
1. Po upáywie terminu skáadania ofert zakupu Minister Finansów okreĞla dla danego przetargu
sprzedaĪy najniĪszą przyjĊtą cenĊ czystą dla oferowanych obligacji.

2. Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyĪszą od najniĪszej przyjĊtej ceny czystej zostają
przyjĊte w caáoĞci. Oferty z ceną równą najniĪszej przyjĊtej cenie czystej mogą byü przyjĊte w
caáoĞci lub w czĊĞci przy zastosowaniu redukcji ofert. W przypadku redukcji ofert Minister
Finansów okreĞla stopĊ redukcji ofert w procentach z dokáadnoĞcią do dwóch miejsc po
przecinku.
§ 18.
Po przetargu sprzedaĪy Minister Finansów ogáasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaĪy
zawierający, w szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;
3) termin wykupu obligacji;
4) wartoĞü nominalną obligacji oferowanych do sprzedaĪy;
5) wartoĞü nominalną obligacji, na które otrzymano ofertĊ zakupu;
6) wartoĞü nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjĊto;
7) minimalną przyjĊtą cenĊ czystą i odpowiadającą jej rentownoĞü;
8) Ğrednią waĪoną cenĊ czystą i odpowiadającą jej rentownoĞü;
9) najwyĪszą przyjĊtą cenĊ czystą i odpowiadającą jej rentownoĞü;
10) stopĊ redukcji ofert.
Rozdziaá 5
Przetarg uzupeániający
§ 19.
1. Minister Finansów moĪe oferowaü obligacje na przetargu uzupeániającym.
2. Przetarg uzupeániający moĪe zostaü zorganizowany najpóĨniej nastĊpnego dnia po przetargu
sprzedaĪy.
3. SprzedaĪ obligacji na przetargu uzupeániającym odbywa siĊ wedáug Ğredniej waĪonej ceny
czystej ofert przyjĊtych na przetargu sprzedaĪy.
4. WartoĞü nominalna obligacji oferowanych na przetargu uzupeániającym nie moĪe byü wiĊksza
niĪ 20 % wartoĞci nominalnej obligacji oferowanych na przetargu sprzedaĪy.
§ 20.
Do zakupu obligacji na przetargu uzupeániającym są uprawnieni wyáącznie uczestnicy przetargu,
którzy dokonali zakupu obligacji na przetargu sprzedaĪy.
§ 21.
W przypadku podjĊcia decyzji o organizacji przetargu uzupeániającego, Minister Finansów
ogáasza w dniu przetargu sprzedaĪy komunikat o przetargu uzupeániającym zawierający, w
szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu oraz godzinĊ, o której upáywa termin skáadania ofert;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;
3) kod ISIN obligacji;

4) termin wykupu obligacji;
5) wartoĞü nominalną oferowanych na przetargu uzupeániającym obligacji;
6) Ğrednią waĪoną cenĊ czystą ofert przyjĊtych na przetargu sprzedaĪy, stanowiącą cenĊ czystą
obligacji na przetargu uzupeániającym;
7) wartoĞü narosáych odsetek na dzieĔ rozliczenia przetargu.
§ 22.
1. Oferta zakupu obligacji powinna zawieraü, w szczególnoĞci:
1) adres agenta emisji;
2) kod ISIN obligacji;
3) termin wykupu obligacji;
4) liczbĊ oraz wartoĞü nominalną obligacji bĊdących przedmiotem oferty;
5) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.
2. àączna wartoĞü nominalna ofert zakupu záoĪonych na przetargu uzupeániającym przez jednego
uczestnika przetargu nie moĪe byü wiĊksza od wartoĞci, o której mowa w § 21 pkt 5.
§ 23.
1. Na przetargu uzupeániającym zakup obligacji przez poszczególnych uczestników przetargu
nastĊpuje proporcjonalnie do wartoĞci obligacji nabytych przez nich na przetargu sprzedaĪy.
2. Proporcjonalny udziaá uczestnika przetargu uzupeániającego jest obliczany jako procentowy
udziaá uczestnika przetargu w zakupie ogóáem na danym przetargu sprzedaĪy, po wyáączeniu
zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udziaáu w przetargu
uzupeániającym.
3. W przypadku, gdy wartoĞü oferty zakupu záoĪonej na przetargu uzupeániającym przez
uczestnika przetargu jest niĪsza od wartoĞci bĊdącej iloczynem udziaáu proporcjonalnego
i wartoĞci, o której mowa § 21 pkt 5, nieprzydzielone mu obligacje o wartoĞci stanowiącej
róĪnicĊ pomiĊdzy tymi wielkoĞciami zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiĊdzy pozostaáych
uczestników przetargu. W tym przypadku przydziaá przedmiotowych obligacji nastąpi z
wykorzystaniem udziaáu proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wyáączeniu
zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, rezygnujących z zakupu obligacji o peánej
przysáugującej im wartoĞci.
4. W przypadku, gdy áączna wartoĞü nominalna ofert zakupu záoĪonych na przetargu
uzupeániającym jest niĪsza od wartoĞci, o której mowa w § 21 pkt 5, oferty poszczególnych
uczestników przetargu są realizowane w caáoĞci.
§ 24.
Po przetargu uzupeániającym Minister Finansów ogáasza komunikat o wynikach przetargu
uzupeániającego zawierający, w szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;
3) termin wykupu obligacji;
4) wartoĞü nominalną obligacji oferowanych do sprzedaĪy;
5) wartoĞü nominalną obligacji, na które otrzymano ofertĊ zakupu;
6) wartoĞü nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjĊto;
7) Ğrednią waĪoną cenĊ czystą przyjĊtych ofert.

Rozdziaá 6
Rozliczenie przetargu sprzedaĪy i przetargu uzupeániającego
§ 25.
1. Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu sprzedaĪy okreĞla zaáącznik
nr 2 do rozporządzenia.
2. Uczestnicy przetargu sprzedaĪy, których oferty zakupu zostaáy przyjĊte, są obowiązani
zapáaciü cenĊ zakupu w dniu rozliczenia przetargu sprzedaĪy do godziny okreĞlonej zgodnie z §
15 pkt 2.
3. Zapáata ceny zakupu nastĊpuje za poĞrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z
wykorzystaniem rachunków bieĪących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia przetargów obligacji odbywają siĊ w trybie i na zasadach okreĞlonych w umowie
pomiĊdzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.
4. ObciąĪenie rachunków, o których mowa w ust. 3, wykorzystywanych do dokonywania
rozliczeĔ oraz uznanie rachunku budĪetu paĔstwa odbywa siĊ na podstawie zlecenia Krajowego
Depozytu.
§ 26.
1. W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zapáaty, od nie zapáaconej kwoty bĊdą
naliczane, za kaĪdy dzieĔ uchybienia terminowi, odsetki w wysokoĞci stanowiącej dwukrotnoĞü
oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski.
2. WysokoĞü odsetek, o których mowa w ust. 1, liczona jest od kwoty wynikającej z róĪnicy
miĊdzy ceną zakupu a kwotą umoĪliwiającą rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczą
transakcjĊ rozumie siĊ zakup obligacji przez uczestnika przetargu, który záoĪyá ofertĊ na
okreĞloną liczbĊ obligacji po danej cenie czystej na jedno konto depozytowe, prowadzone przez
Krajowy Depozyt.
3. Nie moĪna dokonaü czĊĞciowego rozliczenia pojedynczej transakcji.
4. JeĪeli cena zakupu, powiĊkszona o odsetki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostanie
zapáacona najpóĨniej trzeciego dnia roboczego po dniu rozliczenia przetargu, uwaĪa siĊ, Īe
odstąpiono od nabycia obligacji, z tym, Īe do dni roboczych nie wlicza siĊ soboty.
§ 27.
W przypadku przetargu uzupeániającego przepisy § 25 i § 26 stosuje siĊ odpowiednio.
Rozdziaá 7
Przetarg zamiany obligacji
§ 28.
Minister Finansów moĪe oferowaü na przetargach obligacje w drodze sprzedaĪy w zamian za
odkupione od posiadaczy obligacje, których termin wykupu jeszcze nie upáynąá, poprzez
zaliczenie wierzytelnoĞci posiadaczom tych obligacji z tytuáu odkupu na poczet ceny
nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji (przetargi zamiany).

§ 29.
NajpóĨniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem zamiany Minister Finansów ogáasza
komunikat o przetargu zamiany zawierający, w szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu oraz godzinĊ, o której upáywa termin skáadania ofert;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;
3) kod ISIN obligacji;
4) termin wykupu odkupywanych obligacji;
5) termin wykupu oferowanych obligacji;
6) wartoĞü narosáych odsetek na dzieĔ rozliczenia przetargu dla obligacji, okreĞlonych w
pkt 4 i 5;
6) wykaz obligacji, których cenĊ czystą uczestnik przetargu jest obowiązany podaü w ofercie;
7) minimalną wartoĞü nominalną oferty.
§ 30.
NajpóĨniej w dniu przetargu zamiany Minister Finansów ogáasza komunikat o cenach na
przetargu zamiany zawierający, w szczególnoĞci:
1) cenĊ czystą odkupywanych obligacji albo;
2) cenĊ czystą oferowanych obligacji.
§ 31.
Oferta zamiany obligacji powinna zawieraü, w szczególnoĞci:
1) adres agenta emisji;
2) kod ISIN obligacji;
3) termin wykupu odkupywanych obligacji;
4) termin wykupu oferowanych obligacji;
5) liczbĊ oraz wartoĞü nominalną obligacji bĊdących przedmiotem oferty;
6) cenĊ czystą;
a) oferowanych obligacji w przypadku, o którym mowa w § 30 pkt 1 albo
b) odkupywanych obligacji w przypadku, o którym mowa § 30 pkt 2;
7) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa oraz na które
nabywa obligacje.
§ 32.
Sposób obliczenia ceny jednej obligacji odkupywanej, ceny jednej obligacji oferowanej do
sprzedaĪy oraz liczby obligacji nabywanych na przetargu zamiany okreĞla zaáącznik nr 3 do
rozporządzenia.
§ 33.
1. Po upáywie terminu skáadania ofert zamiany Minister Finansów okreĞla dla danego przetargu
zamiany przyjĊtą cenĊ czystą dla obligacji o danym terminie wykupu.
2. Liczba obligacji przyznanych w zamian za odkupione obligacje jest zaokrąglana do najbliĪszej
wartoĞci caákowitej, w dóá lub w górĊ, na zasadach ogólnych.

3. W terminie rozliczenia przetargu zamiany uczestnicy przetargu, których oferty zostaáy
przyjĊte, są obowiązani posiadaü, na koncie depozytowym lub rachunku papierów
wartoĞciowych obligacje bĊdące przedmiotem oferty.
4. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku
papierów wartoĞciowych w dniu rozliczenia przetargu zamiany, uczestnik przetargu uiszcza
odstĊpne w wysokoĞci stanowiącej dwukrotnoĞci oprocentowania kredytu lombardowego,
naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny okreĞlonej w zaáączniku 3 pkt 1 i liczby
brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu zamiany do dnia, w którym powinno nastąpiü
jego rozliczenie. OdstĊpne jest pobieranie w dniu nastĊpującym po dniu, w którym powinno
nastąpiü rozliczenie przetargu zamiany.
§ 34.
Obligacje odkupione przez Ministra Finansów na przetargu zamiany ulegają umorzeniu z chwilą
dokonania rozliczenia, z wyjątkiem obligacji nabywanych przez Skarb PaĔstwa w celu
zarządzania dáugiem Skarbu PaĔstwa.
§ 35.
Po przetargu zamiany Minister Finansów ogáasza komunikat o wynikach przetargu zamiany
zawierający, w szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;
3) termin wykupu odkupywanych obligacji;
4) termin wykupu oferowanych obligacji;
5) cenĊ okreĞloną w § 30;
6) wartoĞü nominalną obligacji, na które otrzymano ofertĊ przetargową;
7) wartoĞü nominalną przyjĊtych ofert przetargowych;
8) wartoĞü nominalną sprzedanych obligacji;
9) najniĪszą przyjĊtą cenĊ czystą przyjĊtych ofert i odpowiadającą jej rentownoĞü;
10) Ğrednią waĪoną cenĊ czystą przyjĊtych ofert i odpowiadającą jej rentownoĞü;
11) maksymalną przyjĊtą cenĊ czystą i odpowiadającą jej rentownoĞü.
Rozdziaá 8
Przetarg odkupu obligacji
§ 36.
Minister Finansów moĪe odkupywaü obligacje przed upáywem terminu, na jaki zostaáy
wyemitowane.
§ 37.
NajpóĨniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem odkupu Minister Finansów ogáasza
komunikat o przetargu odkupu zawierający, w szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu oraz godzinĊ, o której upáywa termin skáadania ofert;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;

3) kod ISIN obligacji;
4) termin wykupu obligacji;
5) wartoĞü nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;
6) minimalną wartoĞü nominalną oferty;
7) wartoĞü narosáych odsetek na dzieĔ rozliczenia przetargu.
§ 38.
Oferta sprzedaĪy obligacji na przetargu odkupu powinna zawieraü w szczególnoĞci:
1) adres agenta emisji;
2) kod ISIN obligacji;
3) termin wykupu obligacji;
4) cenĊ czystą obligacji bĊdących przedmiotem oferty;
5) liczbĊ oraz wartoĞü nominalną obligacji bĊdących przedmiotem oferty;
6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa obligacje;
7) numer rachunku bieĪącego banku prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, na który ma
byü przelana kwota z tytuáu odkupu.
§ 39.
1. Po upáywie terminu skáadania ofert sprzedaĪy Minister Finansów okreĞla dla danego przetargu
odkupu najwyĪszą przyjĊtą cenĊ czystą dla odkupywanych obligacji.
2. Wszystkie oferty sprzedaĪy z ceną niĪszą od najwyĪszej przyjĊtej ceny czystej zostają przyjĊte
w caáoĞci. Oferty z ceną równą najwyĪszej przyjĊtej cenie czystej mogą byü przyjĊte w caáoĞci
lub w czĊĞci przy zastosowaniu redukcji ofert. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów
okreĞla stopĊ redukcji ofert w procentach z dokáadnoĞcią do dwóch miejsc po przecinku.
§ 40.
Po przetargu odkupu Minister Finansów ogáasza komunikat o wynikach przetargu odkupu
zawierający, w szczególnoĞci:
1) datĊ przetargu;
2) datĊ i godzinĊ rozliczenia przetargu;
3) termin wykupu obligacji;
4) wartoĞü nominalną obligacji bĊdących przedmiotem oferty;
5) wartoĞü nominalną obligacji, objĊtych ofertami sprzedaĪy;
6) wartoĞü nominalną obligacji, których oferty sprzedaĪy przyjĊto;
7) najniĪszą przyjĊtą cenĊ czystą i odpowiadającą jej rentownoĞü;
8) Ğrednią waĪoną cenĊ czystą i odpowiadającą jej rentownoĞü;
9) najwyĪszą przyjĊtą cenĊ czystą i odpowiadającą jej rentownoĞü;
10) stopĊ redukcji ofert.
§ 41.
Sposób obliczenia ceny odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu okreĞla zaáącznik nr 4
do rozporządzenia.

§ 42.
W przypadku przetargu odkupu przepisy § 33 ust. 3 i 4 oraz § 34 stosuje siĊ odpowiednio.
§ 43.
1. Zapáata ceny odkupu przez Ministra Finansów nastĊpuje za poĞrednictwem Krajowego
Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieĪących banków prowadzonych
przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargu odkupu odbywają siĊ w trybie i na zasadach
okreĞlonych w umowie pomiĊdzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.
2. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 1, oraz obciąĪenie rachunku budĪetu paĔstwa
odbywa siĊ za poĞrednictwem Krajowego Depozytu.
Rozdziaá 9
Oprocentowanie obligacji
§ 44.
1. Obligacje są oprocentowane wedáug stopy procentowej, której wysokoĞü lub sposób obliczenia
okreĞla list emisyjny.
2. Począwszy od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
3. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalnoĞci odsetek
od obligacji zawiera list emisyjny.
4. Narosáe odsetki naliczane są zgodnie z wzorem okreĞlonym w zaáączniku nr 1 do
rozporządzenia, o ile list emisyjny nie stanowi inaczej. WartoĞü narosáych odsetek jest wyraĪona
z dokáadnoĞcią do dwóch miejsc po przecinku.
§ 45.
W przypadku obligacji o zmiennej stopie procentowej Minister Finansów ogáasza w drodze
komunikatu wysokoĞü stopy procentowej oraz wartoĞü naleĪnych odsetek od jednej obligacji w
kolejnych okresach odsetkowych.
§ 46.
Odsetki od obligacji są naliczane od wartoĞci nominalnej obligacji, w sposób okreĞlony w
zaáączniku nr 1, w okresach odsetkowych okreĞlonych w liĞcie emisyjnym.
Rozdziaá 10
Przedterminowy wykup obligacji
§ 47.
1. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy wybranych serii obligacji
do bezwarunkowego przedstawienia ich do przedterminowego wykupu. W takim przypadku
obligacje nie podlegają oprocentowaniu od nastĊpnego dnia po przedterminowym wykupie.

2. Cena wykupu obligacji moĪe byü niĪsza, równa lub wyĪsza od wartoĞci nominalnej obligacji.
Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wczeĞniejszego wykupu, okreĞla list
emisyjny.
3. Uczestnicy przetargu przedkáadają u agenta emisji obligacje do przedterminowego wykupu
obligacji w imieniu wáasnym i na wáasny rachunek.
§ 48.
1. Minister Finansów moĪe przyznaü posiadaczowi obligacji, w liĞcie emisyjnym, prawo
bezwarunkowego wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upáywie
okreĞlonego okresu i po okreĞlonej cenie, która moĪe byü niĪsza, równa lub wyĪsza od wartoĞci
nominalnej obligacji. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, obligacje nie podlegają oprocentowaniu począwszy od nastĊpnego
dnia wymagalnoĞci z tytuáu przedterminowego wykupu, wskazanego w liĞcie emisyjnym.
2. Szczegóáowe warunki przedterminowego wykupu, w tym wartoĞü nominalną obligacji, które
mogą byü wczeĞniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia okreĞla list emisyjny.
3. Uczestnicy przetargu skáadają u agenta emisji dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji
w imieniu wáasnym i na wáasny rachunek.
4. W przypadku, gdy áączna wartoĞü obligacji przedstawionych do przedterminowego wykupu
przekracza wartoĞü nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów ma prawo
dokonaü redukcji zleceĔ wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego
wykupu. Stopa redukcji jest ogáaszana w odpowiednim komunikacie.
Rozdziaá 11
Wykup obligacji
§ 49.
1. Wykup obligacji nastĊpuje wedáug ich wartoĞci nominalnej, w dniu okreĞlonym w liĞcie
emisyjnym.
2. Wykup obligacji oraz wypáata naleĪnych odsetek, nastĊpuje za poĞrednictwem Krajowego
Depozytu:
1) wedáug wartoĞci nominalnej w terminie wykupu:
a) w drodze zapáaty, ze Ğrodków budĪetu paĔstwa, z wykorzystaniem rachunków, o których
mowa w § 43 ust. 1,
b) poprzez zaliczenie wierzytelnoĞci posiadaczom obligacji na poczet ceny nabywanych przez
nich obligacji kolejnych emisji. Sposób zaliczenia okreĞla list emisyjny;
2) wedáug wartoĞci nominalnej, poniĪej wartoĞci nominalnej lub powyĪej wartoĞci nominalnej, w
drodze zapáaty, ze Ğrodków budĪetu paĔstwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w
§ 43 ust. 1, w przypadku przedterminowego wykupu obligacji:
a) w drodze wezwania posiadaczy obligacji do bezwarunkowego przedstawienia obligacji do
przedterminowego wykupu,
b) w drodze bezwarunkowego wezwania emitenta przez posiadaczy obligacji do
przedterminowego wykupu.
3. WierzytelnoĞü z obligacji moĪe byü zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji kolejnych
emisji, z zastrzeĪeniem ust. 4.

4. Minister Finansów, najpóĨniej na miesiąc przed terminem zapáaty odsetek z tytuáu obligacji
lub ich wykupu, ogáasza komunikat zawierający wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich
nabywcy mogą dokonaü zapáaty, w sposób okreĞlony w ust. 3.
§ 50.
1. Speánienie Ğwiadczenia z obligacji nastĊpuje wedáug stanu posiadania obligacji w dniu
ustalenia praw do ĞwiadczeĔ z obligacji.
2. DzieĔ ustalenia praw do Ğwiadczenia z tytuáu obligacji przypada w terminach okreĞlonych w
liĞcie emisyjnym.
§ 51.
JeĪeli dzieĔ, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek
wykonania czynnoĞci, przypada na dzieĔ ustawowo wolny od pracy lub sobotĊ, termin
wykonania tej czynnoĞci upáywa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 52.
Minister Finansów moĪe záoĪyü wniosek do Krajowego Depozytu o objĊcie wspólnym kodem
(asymilacjĊ) róĪnych emisji obligacji.
§ 53.
Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem 1 lipca 2006 r.2)
MINISTER FINANSÓW

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz.
424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz.
623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.
2)
Niniejsze rozporządzenie poprzedzone byáo rozporządzeniem 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, z 2001 r. Nr 125, poz. 1376, z 2002 r. Nr 208, poz. 1767, z 2003 r. Nr 220, poz. 2177, z 2004 r. Nr
244, poz. 2453 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2086).

Zaáączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. (poz. 772)
Zaáącznik nr 1
Sposób obliczenia wartoĞci narosáych odsetek od jednej obligacji
WartoĞü narosáych odsetek od jednej obligacji w dniu „d”, na którego datĊ dokonywane są
obliczenia, jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku wynikowi zastosowania
poniĪszego wzoru:
a
Od N SI d r
D F
gdzie:
Od – wartoĞü narosáych odsetek od jednej obligacji w dniu „d”,
N - wartoĞü nominalna jednej obligacji,
SId – wartoĞü wspóáczynnika indeksacji dla obligacji w dniu „d,
r - oprocentowanie obligacji w danym okresie odsetkowym,
a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z wáączeniem tego dnia, do dnia
„d”z wyáączeniem dnia „d”,
D - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z wáączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego
oraz wyáączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
F – czĊstotliwoĞü páatnoĞci kuponowych w roku.

Zaáącznik nr 2
Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu sprzedaĪy
Cena zakupu obligacji nabytych na przetargu w wyniku przyjĊcia i-tej oferty zakupu przez
Ministra Finansów jest równa wynikowi zastosowania poniĪszego wzoru:

Pi

(C i

SI

d

 Od )

Li

przy czym iloczyn " Ci SI d " podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
gdzie:
Pi – cena zakupu obligacji nabytych na przetargu w wyniku przyjĊcia i-tej oferty zakupu przez Ministra Finansów,
Ci – cena czysta zgáoszona przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie zakupu,
SId – wspóáczynnik indeksacji na dzieĔ rozliczenia przetargu,
Od – wartoĞü narosáych odsetek na dzieĔ rozliczenia przetargu,
Li – liczba obligacji, na którą opiewa i-ta oferta zakupu lub liczba obligacji po zastosowaniu redukcji ofert.

Zaáącznik nr 3
Sposób obliczenia ceny jednej obligacji odkupywanej,
ceny jednej obligacji oferowanej do sprzedaĪy
oraz liczby obligacji nabywanych na przetargu zamiany

1. Cena jednej obligacji odkupywanej dla i-tej oferty jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc
po przecinku wynikowi zastosowania poniĪszego wzoru:

COi

COCi * SI O , d  OO ,d

gdzie:
COi – cena jednej obligacji odkupywanej dla i-tej oferty,
COCi – cena czysta jednej obligacji odkupywanej, ogáoszona przez Ministra Finansów lub w przypadku, o którym
mowa w art. 30 pkt 2, zgáoszona przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,
SIO,d – wspóáczynnik indeksacji dla obligacji odkupowanej na dzieĔ rozliczenia przetargu,
OO,d – wartoĞü narosáych odsetek dla obligacji odkupowanej na dzieĔ rozliczenia przetargu.

2. Cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaĪy dla i-tej oferty jest równa zaokrąglonemu do
dwóch miejsc po przecinku wynikowi zastosowania poniĪszego wzoru:

C Zi

C ZCi * SI Z ,d  OZ ,d

gdzie:
CZi – cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaĪy dla i-tej oferty,
CZCi – cena czysta jednej obligacji oferowanej do sprzedaĪy, zgáoszona przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie lub
w przypadku, o którym mowa w art. 30 pkt 2, ogáoszona przez Ministra Finansów,
SIZ,d – wspóáczynnik indeksacji dla obligacji oferowanej do sprzedaĪy na dzieĔ rozliczenia przetargu,
OZ,d – wartoĞü narosáych odsetek dla obligacji oferowanej do sprzedaĪy na dzieĔ rozliczenia przetargu.

3. Liczba obligacji nabywanych przez uczestnika przetargu zamiany w wyniku przyjĊcia i-tej
oferty przez Ministra Finansów jest równa zaokrąglonemu do najbliĪszej wartoĞci caákowitej
wynikowi zastosowania poniĪszego wzoru:

LZi

(COi / C Zi ) * LOi

gdzie:
LZi – liczba obligacji nabywanych przez uczestnika przetargu zamiany w wyniku przyjĊcia i-tej oferty,
LOi – liczba obligacji odkupywanych, na którą opiewa i-ta oferta,
COi – cena jednej obligacji odkupywanej dla i-tej oferty, obliczona zgodnie z pkt 1,
CZi – cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaĪy dla i-tej oferty, obliczona zgodnie z pkt 2.

Zaáącznik nr 4
Sposób obliczenia ceny odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu

Cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjĊcia i-tej oferty
sprzedaĪy przez Ministra Finansów jest równa wynikowi zastosowania poniĪszego wzoru:

Zi

(CCi SI d  Od ) Li

przy czym iloczyn " Ci SI d " podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
gdzie:
Zi – cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjĊcia i-tej oferty sprzedaĪy przez Ministra
Finansów,
CCi – cena czysta zgáoszona przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie sprzedaĪy,
SId – wspóáczynnik indeksacji na dzieĔ rozliczenia przetargu,
Od – wartoĞü narosáych odsetek na dzieĔ rozliczenia przetargu,
Li – liczba obligacji, na którą opiewa i-ta oferta sprzedaĪy lub liczba obligacji po zastosowaniu redukcji ofert.

