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TREŒÆ:
Poz.:
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12
UCHWA£A NR 25/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 28 maja 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków
i kont depozytowych papierów wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na papierach wartoœciowych i ich rejestracji
na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”.
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, 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, Nr
229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr
91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959) uchwala siê, co nastêpuje:

we bêd¹ce przedmiotem transakcji, zlecenia potwierdzaj¹cego zawart¹ transakcjê, sporz¹dzonego zgodnie z za³¹cznikiem nr 24 do Regulaminu.
Je¿eli podmiot nie bêd¹cy uczestnikiem RPW zawar³ za
poœrednictwem ERSPW transakcjê z bankiem, który nie
prowadzi dla niego konta depozytowego w RPW, to zleceniem potwierdzaj¹cym jest zlecenie:

§ 1. W uchwale nr 29/2003 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 wrzeœnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont
depozytowych papierów wartoœciowych oraz obs³ugi operacji na
papierach wartoœciowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach
depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23),
w Regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

a) zakupu – je¿eli podmiot nie bêd¹cy uczestnikiem RPW
jest stron¹ kupuj¹c¹ w transakcji zawartej na ERSPW lub

1) w § 3 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W RPW mo¿e byæ tak¿e prowadzony rachunek bonów
skarbowych dla emitenta b¹dŸ – w ramach rachunku bonów
skarbowych prowadzonego dla wybranego przez emitenta
uczestnika RPW – konto depozytowe bonów skarbowych posiadanych przez emitenta.”;
2) w § 39 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) danych dotycz¹cych transakcji, przekazanych do DOK
przez ERSPW, z zastrze¿eniem § 39 a – je¿eli transakcja
zosta³a zawarta za poœrednictwem ERSPW,”;
3) po § 39 dodaje siê § 39 a w brzmieniu:
„§ 39 a. W przypadku gdy jedn¹ ze stron transakcji zawartej
za poœrednictwem ERSPW jest podmiot nie bêd¹cy uczestnikiem RPW, transakcja zostanie zarejestrowana w RPW po
spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
1) otrzymania przez DOK od banku posiadaj¹cego konto depozytowe w RPW, na którym rejestrowane s¹ bony skarbo-

b) sprzeda¿y – je¿eli podmiot nie bêd¹cy uczestnikiem RPW
jest stron¹ sprzedaj¹c¹ w transakcji zawartej na ERSPW.
Je¿eli podmiot nie bêd¹cy uczestnikiem RPW zawar³
za poœrednictwem ERSPW transakcjê z bankiem, który prowadzi dla niego konto depozytowe w RPW, to
zleceniem potwierdzaj¹cym jest zlecenie przemieszczenia bonów,
2) zgodnoœci danych w zleceniu potwierdzaj¹cym transakcjê
z danymi dotycz¹cymi tej transakcji, przekazanymi do
DOK przez ERSPW. W przypadku jakiejkolwiek niezgodnoœci pomiêdzy danymi, o których wy¿ej mowa, zlecenie potwierdzaj¹ce zostanie odrzucone przez DOK.”;
4) w § 41 w pkt. 1 i 2 po wyrazach „§ 39” dodaje siê wyrazy:
„oraz § 39 a.”;
5) za³¹cznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y;
6) za³¹cznik nr 24 do Regulaminu otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 21 czerwca 2004 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowgo Banku Polskiego:
L. Balcerowicz

poz. 12
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 25/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 28 maja 2004 r.
Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 25/2004
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 28 maja 2004 r.
Za³¹cznik nr 24 do Regulaminu
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