
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. 

Poz. 1884 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów  
w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych 
oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. poz. 1630), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skar-
bowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. poz. 745). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skar-
bowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. poz. 745), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1884 

 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 4 listopada 2016 r. (poz. 1884) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych 

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) za-
rządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na zagranicznych rynkach kapi-
tałowych, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności: 

1) jednostkową wartość nominalną obligacji; 

2) walutę, w której może następować emisja obligacji; 

3) zasady i tryb sprzedaży obligacji, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży 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 świadczeń z tytułu obligacji. 

§ 2. 1. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela. 

2. Wartość emisji obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji sprzedanych. 

§ 3. 1.1) Obligacje są nominowane w walutach krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwo-
ju lub Światowej Organizacji Handlu. 

2. Ustala się nominał obligacji na 100 jednostek walut, o których mowa w ust. 1, lub ich wielokrotność. 

3. Cena sprzedaży obligacji może być niższa, równa bądź wyższa od wartości nominalnej. Cenę sprzedaży określa list 
emisyjny. 

4. Obligacje są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. 

§ 4. Obligacje mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jeżeli jest to dopusz-
czalne na danym rynku. 

§ 5. 1. Minister Finansów
2) może powierzyć oferowanie obligacji na rynku pierwotnym bankowi, instytucji kredyto-

wej lub instytucji finansowej, a także ich oddziałom, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.3)), lub konsorcjum tych podmiotów na zasadach określonych w umowie. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są określone w liście emisyjnym. 

§ 6. 1. Na rynku pierwotnym obligacje mogą być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki nieposia-
dające osobowości prawnej. 

2. Obligacje przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa mogą być nabywane przez podmioty określone 
w ust. 1, będące wierzycielami Skarbu Państwa z tytułów określonych w liście emisyjnym. 

3. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warun-
ków określonych w przepisach obowiązujących na rynku, na którym następuje obrót. 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-

wie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. poz. 745), które weszło w życie 
z dniem 2 czerwca 2016 r. 

2) Obecnie: Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 
1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615, 904, 996, 1177 i 1579.  
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§ 7. 1. Obsługę obligacji, w szczególności wypłatę odsetek oraz wykup obligacji, prowadzi agent emisji. 

2. Zakres obowiązków agenta emisji określa umowa zawarta z emitentem. 

3. W ramach obowiązków wykonywanych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2, agent emisji może współ-
działać z innymi podmiotami. 

4. Agent emisji jest wskazany w liście emisyjnym. 

5. Emitent może powierzyć oferowanie obligacji na rynku pierwotnym i obowiązki agenta emisji temu samemu pod-
miotowi. 

§ 8. Rejestr posiadaczy, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony przez agenta emisji lub instytucję prowadzącą  
depozyt papierów wartościowych. 

§ 9. 1. Wykup obligacji lub wypłata odsetek następuje ze środków budżetu państwa, w terminach określonych w liście 
emisyjnym. 

2. Spełnienie świadczenia emitenta z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu obligacji następuje przez uznanie rachunku 
agenta emisji w terminie oraz miejscu określonym w zawartej z nim umowie. 

3. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje na rzecz osób ujawnionych w rejestrze w dniu ustalenia praw do 
świadczeń z tytułu obligacji. Dzień ustalenia praw przypada w terminie wskazanym w liście emisyjnym. 

4. Przez dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji rozumie się dzień, w którym ustala się podmioty upraw-
nione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świad-
czeń. 

§ 10. 1. Emitent może wezwać posiadaczy obligacji do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu bądź też może 
przyznać posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu. 

2. Warunki oraz sposób realizacji przedterminowego wykupu są określone w liście emisyjnym. 

§ 11. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czyn-
ności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny wolny dzień od pracy, termin wykonania tej czynności 
upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, chyba że prawo obowiązujące na danym rynku, na którym wyemitowano 
obligacje, stanowi inaczej. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.4) 

                                                           
4) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków 

emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. poz. 773), które utraciło moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadza-
jące ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241). 


