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Za³¹cznik nr 14 do uchwa³y nr 13/1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)
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Objanienia do formularza PWZ-STA

pole 1 Nale¿y podaæ oznaczenie sektora krajowego, do którego nale¿y podmiot (klient biura maklerskiego, które zawar³o z
bankiem sprawozdaj¹cym umowê o prowadzeniu rachunków ewidencyjnych papierów wartociowych) posiadaj¹cy
papiery wartociowe, zakupione na rynkach zagranicznych, wyemitowane przez nierezydentów, zarejestrowane na
rachunkach ewidencyjnych .
Sektory krajowe:
R - podmioty sektora rz¹dowego (jednostki centralne)
SL - samorz¹dy lokalne
BM - domy maklerskie i bankowe biura maklerskie
B - banki krajowe, w tym oddzia³y banków zagranicznych dzia³aj¹cych w Polsce
FI - fundusze inwestycyjne
FE - fundusze emerytalne
IU - instytucje ubezpieczeniowe
PF - pozosta³e instytucje finansowe nie wymienione powy¿ej
OF - osoby fizyczne
P - pozosta³e podmioty krajowe

pole 2 Nale¿y podaæ oznaczenie literowe kraju, w którym znajduje siê rynek, na którym dokonano zakupu papierów
wartociowych, wed³ug miêdzynarodowych kodów ISO 3166-1 (zgodnie z rubryk¹ "alpha-2" - kody dwucyfrowe).
pole 3 Nale¿y podaæ oznaczenie literowe kraju, w którym ma siedzibê emitent
papierów wartociowych, wed³ug
miêdzynarodowych kodów ISO 3166-1 (zgodnie z rubryk¹ "alpha-2" - kody dwucyfrowe).
pole 4 Nale¿y podaæ oznaczenie rynku regulowanego, gdzie dokonano zakupu papierów wartociowych, wed³ug klucza:
G - rynek gie³dowy, PZ - rynek pozagie³dowy.
pole 5 Nale¿y podaæ oznaczenie literowe wg kodów ISO waluty, w której nominowane s¹ dane papiery wartociowe, wed³ug
miêdzynarodowych kodów ISO 4217 (zgodnie z rubryk¹ "alphabetic" - kody literowe).
pola 6, 7, 8 i 9 Wszêdzie, gdzie jest to mo¿liwe, nale¿y podaæ wartoæ papierów znajduj¹cych siê na rachunkach rezydentów
wed³ug ostatniej ceny rynkowej w okresie sprawozdawczym. W przypadku niemo¿noci okrelenia ceny rynkowej
wartoæ nale¿y okreliæ wed³ug ceny emisyjnej dla papierów udzia³owych i wed³ug ceny nominalnej dla papierów
d³u¿nych, powiêkszonej o nale¿ne odsetki.
pole 9 Do udzia³owych papierów wartociowych zalicza siê:
- akcje i udzia³y zwyk³e,
- akcje uprzywilejowane, z wy³¹czeniem akcji daj¹cych ich posiadaczom prawo do sta³ych dochodów, niezale¿nie od
wyniku finansowego spó³ki,
- kwity depozytowe (ADR,GDR),
- jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych,
- certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.
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Za³¹cznik nr 15 do uchwa³y nr 13/1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)
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Objanienia do formularza PWZ-RNS
pole 1 Nale¿y podaæ oznaczenie sektora krajowego, do którego nale¿y podmiot (klient biura maklerskiego, które zawar³o z
bankiem sprawozdaj¹cym umowê o prowadzeniu rachunków ewidencyjnych papierów wartociowych) posiadaj¹cy
papiery wartociowe, zakupione na rynkach zagranicznych, wyemitowane przez rezydentów, zarejestrowane na
rachunkach ewidencyjnych.
Sektory krajowe:
R - podmioty sektora rz¹dowego (jednostki centralne)
SL - samorz¹dy lokalne
BM - domy maklerskie i bankowe biura maklerskie
B - banki krajowe, w tym oddzia³y banków zagranicznych dzia³aj¹cych w Polsce
FI - fundusze inwestycyjne
FE - fundusze emerytalne
IU - instytucje ubezpieczeniowe
PF - pozosta³e instytucje finansowe nie wymienione powy¿ej
OF - osoby fizyczne
P - pozosta³e podmioty krajowe
pole 2 Nale¿y podaæ oznaczenie sektora krajowego, do którego nale¿y podmiot emituj¹cy papiery wartociowe, zakupione na
regulowanych rynkach zagranicznych przez podmioty polskie.
Sektory krajowe:
NBP - Narodowy Bank Polski
SP - podmioty sektora rz¹dowego (jednostki centralne)
SL - samorz¹dy lokalne
B - banki krajowe
P - pozosta³e podmioty krajowe
pole 3 Nale¿y podaæ oznaczenie literowe kraju, w którym znajduje siê rynek, na którym dokonano zakupu papierów
wartociowych, wed³ug miêdzynarodowych kodów ISO 3166-1 (zgodnie z rubryk¹ "alpha-2" - kody dwucyfrowe).
pole 4 Nale¿y podaæ oznaczenie literowe wg kodów ISO waluty, w której nominowane s¹ dane papiery wartociowe, wed³ug
miêdzynarodowych kodów ISO 4217 (zgodnie z rubryk¹ "alphabetic" - kody literowe).
pola 5, 6, 7 i 8 Wszêdzie, gdzie jest to mo¿liwe, nale¿y podaæ wartoæ papierów znajduj¹cych siê na rachunkach rezydentów
wed³ug ostatniej ceny rynkowej notowanej w okresie sprawozdawczym. W przypadku niemo¿noci okrelenia ceny
rynkowej wartoæ nale¿y okreliæ wed³ug ceny emisyjnej dla papierów udzia³owych i wed³ug ceny nominalnej dla
papierów d³u¿nych, powiêkszonej o nale¿ne odsetki.
pole 8 Do udzia³owych papierów wartociowych zalicza siê:
- akcje i udzia³y zwyk³e,
- akcje uprzywilejowane, z wy³¹czeniem akcji daj¹cych ich posiadaczom prawo do sta³ych dochodów, niezale¿nie od
wyniku finansowego spó³ki,
- kwity depozytowe (ADR,GDR),
- jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych,
- certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.
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Za³¹cznik nr 16 do uchwa³y nr 13/1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)
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Objanienia do formularz ZIP-D

W sekcji nr 1 formularza nale¿y podaæ dane dotycz¹ce udzia³owych papierów wartociowych dopuszczonych do obrotu
publicznego, posiadaj¹cych kod nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych (kod ISIN), zarejestrowanych na
rachunkach papierów wartociowych nale¿¹cych do nierezydentów, prowadzonych przez bank sprawozdaj¹cy.
pole 1

Nale¿y podaæ kody papierów wartociowych nadane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych (kod ISIN).

pole 2

Nale¿y podaæ liczbê papierów wartociowych wyra¿on¹ w sztukach.

pole 3

Wszêdzie, gdzie jest to mo¿liwe, nale¿y podaæ wartoæ papierów danej emisji, znajduj¹cych siê na rachunkach
nierezydentów, wed³ug ostatniej ceny rynkowej notowanej w okresie sprawozdawczym. W przypadku niemo¿noci
okrelenia ceny rynkowej wartoæ nale¿y okreliæ wed³ug ceny emisyjnej.
Wartoæ powinna byæ wyra¿ona w PLN.

W sekcji nr 2 formularza nale¿y podaæ ³¹czn¹ wartoæ udzia³owych papierów wartociowych nie dopuszczonych do obrotu
publicznego, zarejestrowanych na rachunkach papierów wartociowych nale¿¹cych do nierezydentów, prowadzonych przez
bank sprawozdaj¹cy. Wycena powinna byæ dokonana wed³ug ostatnich cen rynkowych. W przypadku niemo¿noci okrelenia
ceny rynkowej wartoæ nale¿y okreliæ wed³ug ceny emisyjnej.
Wartoæ powinna byæ wyra¿ona w PLN.
Do udzia³owych papierów wartociowych zalicza siê:
- akcje i udzia³y zwyk³e,
- akcje uprzywilejowane, z wy³¹czeniem akcji daj¹cych ich posiadaczom prawo do sta³ych dochodów, niezale¿nie od
wyniku finansowego spó³ki,
- jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych,
- certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.

poz. 12

- 62 -

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 8

Za³¹cznik nr 17 do uchwa³y nr 13/1999
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)
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Objanienia do formularza ZIP-INF
Pole 5 Typ instrumentu to np.: akcje, kwity depozytowe, obligacje zwyk³e, obligacje z dyskontem, obligacje z opcj¹ zamiany na
akcje itp.
Pole 6 Nale¿y podaæ oznaczenie rodzaju emisji: P  papier wartociowy dopuszczony do obrotu publicznego na danym rynku,
N  papier nie dopuszczony do obrotu publicznego na danym rynku.
Pole 7 Dotyczy papierów wartociowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Nale¿y podaæ oznaczenie kodowe papieru
wartociowego, zgodne ze standardem ISIN, nadane przez instytucjê koduj¹c¹ papiery wartociowe w kraju, w którym
papier wartociowy jest dopuszczony do obrotu publicznego.
Pole 8 Nale¿y podaæ oznaczenie literowe kraju, w którym mia³a miejsce emisja, wed³ug miêdzynarodowych kodów ISO 3166-1
(zgodnie z rubryk¹ alpha-2  kody dwucyfrowe).
Pole 9 Dotyczy papierów d³u¿nych. Nale¿y podaæ stopê oprocentowania. W przypadku zmiennego oprocentowania nale¿y
podaæ stopê odniesienia (np. LIBOR + 0,5 %).
Pole 14 Bank krajowy: nale¿y podaæ statystyczny numer banku (EWIB), do którego wp³ynê³y rodki dla emitenta od
zagranicznych nabywców papierów wartociowych. W przypadku gdy rodki od zagranicznych nabywców papierów
wartociowych wp³ynê³y na rachunek w zagranicznym banku lub innej instytucji finansowej, pole nale¿y pozostawiæ
niewype³nione.
Pole 15 Bank krajowy: nale¿y podaæ nazwê banku, do którego wp³ynê³y rodki dla emitenta od zagranicznych nabywców
papierów wartociowych. W przypadku gdy rodki od zagranicznych nabywców papierów wartociowych wp³ynê³y na
rachunek w zagranicznym banku lub innej instytucji finansowej, nale¿y podaæ ich nazwê.
Pole 16 Nale¿y podaæ literowy kod waluty, w której jest nominowany papier wartociowy, wed³ug miêdzynarodowych kodów
ISO 4217 (zgodnie z rubryk¹ alfabetycznie  kody literowe).
Pole 17 Cenê nominaln¹ nale¿y podaæ w jednostkach waluty emisji, z dok³adnoci¹ do dwóch miejsc po przecinku.
Pole 18 Nale¿y podaæ ca³kowit¹ liczbê, wyra¿on¹ w sztukach, papierów wartociowych danej emisji.
Pole 19 Nale¿y podaæ ca³kowit¹ wartoæ papierów wartociowych danej emisji wyra¿on¹ w jednostkach waluty emisji,
wycenion¹ wed³ug cen emisyjnych.
Pole 20 Nale¿y podaæ ca³kowit¹ liczbê, wyra¿on¹ w sztukach, papierów wartociowych danej emisji objêtych przez
nierezydentów.
Pole 21 Nale¿y podaæ ca³kowit¹ wartoæ papierów wartociowych danej emisji objêtych przez nierezydentów, wyra¿on¹
w jednostkach waluty emisji, wycenion¹ wed³ug cen emisyjnych.
Pola 22, 24, 26 i 28

Nale¿y podaæ liczbê, wyra¿on¹ w sztukach, papierów wartociowych danej emisji objêtych przez
okrelon¹ grupê nierezydentów powi¹zanych kapita³owo z emitentem.

Pola 23, 25, 27 i 29

Nale¿y podaæ wartoæ, wyra¿on¹ w jednostkach waluty emisji, papierów wartociowych danej emisji
objêtych przez okrelon¹ grupê nierezydentów powi¹zanych kapita³owo z emitentem. Wyceny
nale¿y dokonaæ pos³uguj¹c siê cenami emisyjnymi, po których papiery zosta³y objête przez dan¹
grupê nierezydentów powi¹zanych kapita³owo.

Typy powi¹zania kapita³owego:
typ A (pola 22 i 23): papiery zakupione przez nierezydentów posiadaj¹cych co najmniej 10% udzia³u w kapitale podstawowym
emitenta,
typ B (pola 24 i 25): papiery zakupione przez nierezydentów, w których kapitale podstawowym emitent posiada co najmniej 10%
udzia³u,
typ C (pola 26 i 27): papiery zakupione przez nierezydentów posiadaj¹cych tego samego, co emitent, udzia³owca
zagranicznego,
typ D (pola 28 i 29): papiery zakupione przez nierezydentów posiadaj¹cych tego samego, co emitent, udzia³owca krajowego.
Pole 30 Kod papieru nadawany przez NBP po otrzymaniu formularza ZIP-INF.
UWAGA!
W przypadku obligacji z opcj¹ zamiany na akcje lub dokonywania wykupu obligacji przed dat¹ zapadalnoci prosimy
o przesy³anie do NBP informacji o liczbie i wartoci obligacji zamienionych na akcje b¹d wykupionych przed dat¹
zapadalnoci, z uwzglêdnieniem podzia³u stosowanego w niniejszym formularzu (w polach 18-29)
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Cena prenumeraty na 1999 rok wynosi 102 z³
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. wiêtokrzyska 11/21.
Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹:
1) jednostki kolporta¿owe Ruch S.A. w³aciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa
egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowociach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych Ruch, wp³aty nale¿y wnosiæ na
konto Ruch S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji
Prasy, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza
kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. pod opask¹.
Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowociach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz UNIPRESS WAW Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-70-08, tel./fax 36-69-21.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 padziernika na rok nastêpny, Ruch SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.
Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach Ruch S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po
otrzymaniu nastêpnego numeru.
Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP,
ul. wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP DOR  WOC., ul. wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
Nr 10100000132094, z zaznaczeniem: nale¿noæ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
NBP  Zam. 142/99  6.500-A4

