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UCHWA£A Nr 36/28/PPK /1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 czerwca 1999 r.
w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w zwi¹zku z obni¿eniem stóp
rezerwy obowi¹zkowej
Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr
140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala siê, co
nastêpuje:

1999 r., rezerwy obowi¹zkowej a kwot¹ rezerwy, jaka by³aby
naliczona za ten miesi¹c wed³ug stóp rezerwy obowi¹zkowej
obowi¹zuj¹cych w dniu 30 wrzenia 1999 r., z zastrze¿eniem ust. 2.

§ 1. W zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy obowi¹zkowej
utrzymywanej przez banki w Narodowym Banku Polskim,
zwanym dalej NBP, emituje siê obligacje szecio-, siedmio-,
omio-, dziewiêcio- i dziesiêcioletnie, o terminach wykupu
odpowiednio 30 wrzenia 2005 r., 30 wrzenia 2006 r., 30
wrzenia 2007 r., 30 wrzenia 2008 r. i 30 wrzenia 2009 r.,
o ³¹cznej wartoci nominalnej 20.000.000.000 (dwadziecia
miliardów) z³otych, z której na obligacje poszczególnego rodzaju przypada kwota po 4.000.000.000 (cztery miliardy)
z³otych, zwane dalej obligacjami, przeznaczone dla banków spe³niaj¹cych warunki okrelone w § 2 ust. 1.

2. Wyliczona zgodnie z ust. 1 kwota (ró¿nica) podlega
pomniejszeniu o 5.000.000 (piêæ milionów) z³otych. Je¿eli
powsta³a w wyniku tego pomniejszenia kwota, zaokr¹glona
do 100 (stu) z³otych, ma wartoæ ujemn¹, bank nie nabywa
obligacji.

§ 2.1. Emisja obligacji skierowana jest do banków, wymienionych w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, w których wymagana
za maj 1999 r. i podlegaj¹ca odprowadzeniu w dniu 30
czerwca 1999 r. rezerwa obowi¹zkowa przekroczy³a kwotê
5.000.000 (piêciu milionów) z³otych, z zastrze¿eniem § 3.
2. Warunkiem dojcia do skutku emisji obligacji jest objêcie ich przez wszystkie banki, o których mowa w ust. 1.
§ 3.1. Ka¿dy z banków, o których mowa w § 2 ust. 1, obejmuje obligacje za kwotê odpowiadaj¹c¹ ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ faktycznie naliczonej, w dniu 30 czerwca 1999 r., za maj

§ 4.1. Alokacja obligacji w bankach nastêpuje w sposób proporcjonalny, co oznacza, ¿e ka¿dy bank - w ramach przypadaj¹cej na niego liczby obligacji ustalonej wed³ug zasad
okrelonych w § 3 - nabywa obligacje poszczególnego rodzaju w równych czêciach, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli liczba obligacji nabywanych przez bank nie
dzieli siê, bez reszty, przez piêæ, to pozosta³e obligacje,
w liczbie mniejszej ni¿ 5, zwiêkszaj¹ liczbê przypadaj¹cych
bankowi obligacji o najkrótszym terminie wykupu (30 wrzenia 2005 r.).
§ 5. W razie uzyskania przez bank, który zakupi³ obligacje,
decyzji Zarz¹du NBP, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim,
zwalniaj¹cej bank z obowi¹zku utrzymywania rezerwy obowi¹zkowej, nabyte przez bank obligacje mog¹ zostaæ, w ca³oci lub w czêci, odkupione przez NBP. Odkup obligacji

poz. 23

wraz z wyp³at¹ nale¿nych bankowi odsetek nastêpuje w terminie okrelonym przez NBP.
§ 6. Obligacje nie maj¹ formy dokumentu.
§ 7. Nomina³ obligacji wynosi 100 (sto) z³otych.
§ 8. Obligacje emitowane s¹ jako obligacje imienne.
§ 9.1. Emisja obligacji nastêpuje z dniem 30 wrzenia 1999 r.
2. NBP zastrzega sobie prawo wczeniejszego wykupu
obligacji - w ca³oci lub w czêci.
3. Aktualny stan emisji obligacji okrela list ksiêgowy wydawany przez NBP.
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w sposób analogiczny do okrelonego w ust. 1 - 4, na podstawie zharmonizowanego wskanika wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych (HICP), og³aszanego co miesi¹c
przez Eurostat.
Po raz pierwszy metodologia ta zastosowana zostanie dla
okresu odsetkowego rozpoczynaj¹cego siê w nastêpnym roku po roku, w którym Polska przyst¹pi do Unii.
6. Wartoæ naliczonych odsetek okrelana jest z dok³adnoci¹ do jednego grosza.
7. Poczynaj¹c od dnia wykupu, obligacje nie podlegaj¹
oprocentowaniu.

§ 11. Obligacje s¹ rejestrowane w depozycie papierów wartociowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartociowych SA, zwany dalej KDPW SA.

8. Wyp³ata odsetek nastêpuje w okresach rocznych,
w dniu 30 wrzenia:
1) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005 r. - w odniesieniu do obligacji szecioletnich,
2) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 r. - w odniesieniu do obligacji siedmioletnich,
3) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 r. w odniesieniu do obligacji omioletnich,
4) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i
2008 r. - w odniesieniu do obligacji dziewiêcioletnich,
5) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
i 2009 r. - w odniesieniu do obligacji dziesiêcioletnich.

§ 12. Obligacje nie mog¹ byæ zbywane, jak równie¿ nie mog¹ stanowiæ przedmiotu zastawu ani byæ w jakikolwiek sposób obci¹¿ane.

§ 14. Wykup obligacji odbywa siê wed³ug ich wartoci
nominalnej i nastêpuje jednorazowo, w dniu 30 wrzenia
odpowiednio 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 r.

§ 13.1. Obligacje s¹ oprocentowane wed³ug stopy procentowej ustalanej na podstawie wskanika cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych za poszczególne miesi¹ce roku, og³aszanego co miesi¹c przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim, z zastrze¿eniem ust. 5.
Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokoci nale¿nych odsetek okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§ 15.1. Wykup obligacji (§14), wyp³ata odsetek (§ 13 ust. 8)
oraz odkup (§5) i wczeniejszy wykup (§ 9 ust.2) obligacji
przez NBP nastêpuj¹ za porednictwem KDPW SA.

§ 10. Zap³ata za obligacje nastêpuje w dniu 30 wrzenia
1999 r. w drodze obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego w Departamencie Systemu P³atniczego NBP odpowiednio:
1) banku nabywaj¹cego obligacje b¹d
2) banku zrzeszaj¹cego lub banku - korespondenta, gdy
nabywc¹ obligacji jest bank nie posiadaj¹cy rachunku
bie¿¹cego w Departamencie Systemu P³atniczego
NBP.

2. Stopa procentowa obliczana jest na podstawie skumulowanego wskanika z 12 miesiêcy, obejmuj¹cego
okres od sierpnia danego roku do lipca nastêpnego roku i
równa siê tak wyliczonemu wskanikowi inflacji.
3. W przypadku nieog³oszenia przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego wskanika cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w danym miesi¹cu, do 20 dnia drugiego miesi¹ca po tym miesi¹cu, brakuj¹cy wskanik obliczany jest jako rednia arytmetyczna wskaników cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych, og³oszonych przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego za poprzednie trzy miesi¹ce, bezporednio poprzedzaj¹ce miesi¹c, dla którego obliczany jest
wskanik.
4. W przypadku gdy roczna stopa wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych jest, w danym okresie odsetkowym,
mniejsza od zera, odsetek nie nalicza siê.
5. Po przyst¹pieniu Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) oprocentowanie obligacji ustalane bêdzie,

2. NBP przekazuje KDPW SA rodki na dokonywanie
p³atnoci z tytu³ów wymienionych w ust. 1, w terminie
uzgodnionym z KDPW SA.
3. Przelanie przez KDPW S.A. rodków z tytu³ów,
o których mowa w ust. 1, nastêpuje na wskazany KDPW SA
przez posiadacza obligacji rachunek bie¿¹cy w Departamencie Systemu P³atniczego NBP.
§ 16.1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu
po up³ywie dziesiêciu lat od dnia, w którym sta³o siê ono
wymagalne.
2. Roszczenie o wyp³atê odsetek ulega przedawnieniu
po up³ywie trzech lat od dnia, w którym sta³o siê ono
wymagalne.
§ 17. Je¿eli dzieñ wykupu obligacji i wyp³aty odsetek lub inny
dzieñ, w którym na podstawie niniejszej uchwa³y powstaje
obowi¹zek wykonania czynnoci przez NBP, KDPW SA lub
posiadacza obligacji, przypada na dzieñ ustawowo wolny od
pracy lub w sobotê, wykup obligacji i wyp³ata odsetek oraz
wykonanie innej czynnoci przewidzianej uchwa³¹ nastêpuje
w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:
w z. J. Stopyra
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 36/28/PPK/1999
Zarz¹du NBP z dnia 25 czerwca 1999 r.
(poz. 23)

LISTA BANKÓW SPE£NIAJ¥CYCH WARUNKI DO ZAKUPU OBLIGACJI NBP
Numer
banku
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BANK
NAZWA
2

10200003
10300006
10500002
10600005
10900004
11100001
11200004
11300007
11400000
11600006
12400001
13000000
13200006
13600008
13700001
14000001
14100004
14200007
14400003
14600009
14700002
14800005
15000002
15200008
15300001
15400004
15500007
16000003
16100006
16200009
16300002
16700004
16800007
16900000
17400006
17500009
17800008
17900001
18000005
18200001
18400007
18600003
18700006
18800009
19000006
19100009
19300005
19400008
19600004
20200000
20300003

3

BANKI KOMERCYJNE

Powszechna Kasa Oszczêdnoci - bank pañstwowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank l¹ski S.A.
BANK PRZEMYS£OWO-HANDLOWY S.A.
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
BANK ZACHODNI S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego
BRE BANK S.A.
BIG Bank GDAÑSKI S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.- Grupa Pekao S.A.
Bank Wspó³pracy Europejskiej S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Energetyki S.A.
Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych S.A.
BANK Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.
BANK W£ASNOCI PRACOWNICZEJ S.A.
Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.
BANK KOMUNALNY S.A.
Wschodni Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.
Bank Spo³em S.A.
Bank Cukrownictwa "CUKROBANK" S.A.
Kredyt Bank PBI S.A.
BANK PRZEMYS£OWY S.A.
BANK STAROPOLSKI S.A.
Bank Ochrony rodowiska S.A.
LG Petro Bank S.A.
PIERWSZY POLSKO-AMERYKAÑSKI BANK S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
BANK WSCHODNI S.A.
BANK CZÊSTOCHOWA S.A.
ABN AMRO Bank (POLSKA) S.A.
INVEST-BANK S.A.
Cuprum-Bank S.A.
Bank Amerykañski w Polsce S.A.
Raiffeisen - Centrobank S.A.
Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.
Credit Lyonnais Bank Polska S.A.
ING Bank N.V. - Oddzia³ w Warszawie
CITIBANK (POLAND) S.A.
SOCIETE GENERALE - Oddzia³ w Warszawie
BNP - Dresdner Bank (POLSKA) S.A.
Westdeutsche Landesbank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
HYPO-VEREINSBANK POLSKA S.A.
BANK WSPÓ£PRACY REGIONALNEJ S.A.
GOSPODARCZY BANK PO£UDNIOWO-ZACHODNI S.A.
LUKAS BANK WIÊTOKRZYSKI S.A.
AIG BANK POLSKA S.A.
Lubelski Bank Regionalny S.A.
Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A.

BANKI SPÓ£DZIELCZE

Bank Spó³dzielczy w Piasecznie
Spó³dzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie
Bank Spó³dzielczy w Namys³owie
Krakowski Bank Spó³dzielczy w Krakowie
Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Gorzowie Wielkopolskim
Bank Spó³dzielczy w Poznaniu
Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Mosinie
Bank Spó³dzielczy Rzemios³a we Wroc³awiu
Bank Spó³dzielczy w Orzeszu
Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Krakowie
Bank Spó³dzielczy w Wieliczce
Bank Spó³dzielczy w Kielcach
Bank Spó³dzielczy w Ostrowii Mazowieckiej
Bank Spó³dzielczy w Bydgoszczy
Powilañski Bank Spó³dzielczy w Kwidzynie
Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa w Wo³ominie

poz. 23, 24 i 25
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 36/28/PPK/1999
Zarz¹du NBP z dnia 25 czerwca 1999 r.
(poz. 23)
Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokoci nale¿nych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych dla
banków w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy obowi¹zkowej
1. Stopa procentowa (R) jest równa iloczynowi miesiêcznych wskaników cen towarów i us³ug konsumpcyjnych,
okrelonych w § 13 uchwa³y, w kolejnych dwunastu miesi¹cach (od sierpnia do lipca), pomniejszonemu o liczbê 1. Stopê tê oblicza siê wed³ug wzoru:
R = [ (1 + i(t-1)) x (1 + i(t)) x (1 + i(t+1)) x (1 + i(t + 2)) x ... x (1 + i(t+10)) ] - 1,
gdzie:
t - wrzesieñ danego roku, poczynaj¹c od roku 1999,
i - wskanik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w poszczególnych miesi¹cach kalendarzowych, sk³adaj¹cych siê
na dany okres odsetkowy.

2. Wysokoæ nale¿nych odsetek (O) jest równa iloczynowi wartoci nominalnej obligacji NBP przeznaczonych dla
banków w zwi¹zku z obni¿k¹ stóp rezerwy obowi¹zkowej (K)
oraz stopy procentowej (R) i obliczana jest wed³ug wzoru:
O = K x R, dla 365 - dniowego roku obliczeniowego.

24
UCHWA£A Nr 12/1999
Rady Polityki Pieniê¿nej
z dnia 21 lipca 1999 r.
w sprawie stopy rezerwy obowi¹zkowej banków
Na podstawie art.12 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938 i z 1998 r. Nr 160, poz.1063 ) uchwala siê, co nastêpuje:

2. Przepisy uchwa³y, o której mowa w ust.1, stosuje siê
do rezerwy obowi¹zkowej podlegaj¹cej odprowadzeniu
przed dniem 30 wrzenia 1999 r.

§ 1. Stopa rezerwy obowi¹zkowej banków od rodków pieniê¿nych, o których mowa w art.38 ust.2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, wynosi 5 %.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 1999 r.
i ma zastosowanie pocz¹wszy od rezerwy obowi¹zkowej
podlegaj¹cej odprowadzeniu - zgodnie z odrêbnymi przepisami - w dniu 30 wrzenia 1999 r.

§ 2.1. Traci moc uchwa³a nr 4/98 Rady Polityki Pieniê¿nej
z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie stopy rezerwy obowi¹zkowej banków ( Dz. Urz.NBP Nr 4, poz.7 i Nr 6, poz.13 ),
z zastrze¿eniem ust.2.

Przewodnicz¹cy Rady Polityki Pieniê¿nej:
H. Gronkiewicz-Waltz
Cz³onkowie:
M. D¹browski, B. Grabowski,
C. Józefiak, W. £¹czkowski, J. Pruski,
D. Rosati, G. Wójtowicz, W. Zió³kowska

25
OBWIESZCZENIE
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 6 lipca 1999 r.
w sprawie utworzenia RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny Spó³ka Akcyjna
Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938
i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) podaje siê do wiadomoci, ¿e
na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego uchwa³¹ nr 15/KNB/99 z dnia 12 marca 1999 r. zosta³ utworzony bank pod nazw¹ RHEINHYP  BRE Bank Hipoteczny Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie.

Bank zosta³ wpisany w dniu 16 kwietnia 1999 r. do rejestru
handlowego S¹du Rejonowego dla m. st. Warszawy  S¹d
Gospodarczy, XVI Wydzia³ Gospodarczy  Rejestrowy,
w dziale B pod nr 56623.
Prezes Narodowego Banku Polskiego:
w z. J. Stopyra
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