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Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, 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 oraz
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
i Nr 125, poz. 1368) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
8 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania
obligacji skarbowych przeznaczonych na zamian´ zo-
bowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 74, poz. 834
i z 2001 r. Nr 10, poz. 76) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister Finansów mo˝e wyemitowaç obliga-
cje nominowane w walucie obcej. Nomina∏

obligacji wynosi 100 jednostek walut obcych
bàdê ich wielokrotnoÊç.”;

2) w § 11 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Obliczona w powy˝szy sposób stopa procen-
towa jest og∏aszana przez Ministra Finansów
w prasie o zasi´gu ogólnopolskim lub w in-
nych Êrodkach przekazu, w szczególnoÊci za
pomocà elektronicznych systemów informa-
cji.”;

3) w § 22 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister Finansów mo˝e powierzyç, w drodze
umowy, obs∏ug´ obligacji Narodowemu Ban-
kowi Polskiemu. Podmiot prowadzàcy rachu-
nek papierów wartoÊciowych, na którym obli-
gacje zosta∏y zdeponowane, jest obowiàzany
do wskazania Narodowemu Bankowi Polskie-
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mu banku, którego rachunek zostanie u˝yty do
zap∏aty nale˝noÊci z tytu∏u obligacji.”;

4) w § 25 w ust. 1 po wyrazach „Krajowego Depozytu
Papierów WartoÊciowych S.A.” dodaje si´ wyrazy
„lub Narodowego Banku Polskiego”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: M. Belka


