
ROZPORZ DZENIE 
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708)  
zarz dza si , co nast puje:

Rozdzia  1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

Rozporz dzenie okre la warunki emitowania bonów skarbowych, zwanych dalej „bonami” w 
szczególno ci:
1) jednostkow  warto  nominaln  bonów; 
2) walut , w której mo e nast powa  emisja; 
3) zasady i tryb sprzeda y bonów, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzeda y
emitowanych bonów na rynku pierwotnym;  
4) podmioty, którym bony danej emisji s  oferowane do nabycia na rynku pierwotnym; 
5) ograniczenia co do obrotu bonami na rynku pierwotnym i wtórnym;  
6) sposób realizacji wiadcze  z tytu u bonów. 

§ 2. 

Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o: 
1) agencie emisji – rozumie si  przez to podmiot odpowiedzialny za organizacj  przetargów 
bonów i utrzymanie elektronicznego systemu przetargowego przeznaczonego do ich obs ugi;
2) komunikacie - rozumie si  przez to informacj  publikowan , na podstawie rozporz dzenia, 
przez Ministra Finansów dotycz c  bonów skarbowych; 
3) li cie emisyjnym – rozumie si  przez to akt emisyjny wydawany przez Ministra Finansów, na 
podstawie  art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zawieraj cy 
szczegó owe warunku emisji bonów;  
4) cenie przetargowej - rozumie si  przez to cen  za warto  nominaln  jednego bonu, wyra on
z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku; 
5) Rejestrze – rozumie si  przez to Rejestr Papierów Warto ciowych prowadzony przez agenta 
emisji, w którym dokonuje on rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów skarbowych. 

§ 3. 

Bony skarbowe s  papierami warto ciowymi na okaziciela.



§ 4. 

1. Warto  nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10.000 z otych. 
2. Bony skarbowe s  emitowane na okres od: 
1) 1 do 90 dni lub 
2) 1 tygodnia do 52 tygodni. 
3. Warto  nominaln  bonów skarbowych okre la list emisyjny.  

§ 5. 

Bony skarbowe mog  nabywa  rezydenci lub nierezydenci b d cy osobami prawnymi, osobami 
fizycznymi lub spó kami nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej. 

§ 6. 

Bony skarbowe mog  by  przedmiotem swobodnego obrotu mi dzy podmiotami, o których 
mowa w § 5, przy zachowaniu warunków wynikaj cych z przepisów reguluj cych obrót 
dewizowy, a tak e obrót instrumentami finansowymi oraz nadzór nad rynkiem kapita owym. 

§ 7. 

1. Bony skarbowe s  sprzedawane i odkupywane przez Ministra Finansów z dyskontem w drodze 
przetargów. 
2. Przetargi s  organizowane przez agenta emisji. 
3. Agent emisji dzia a na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. 

§ 8.

1. Bony skarbowe rejestrowane s  na rachunkach bonów skarbowych i kontach depozytowych 
bonów skarbowych, prowadzonych w ramach Rejestru. 
2. Szczegó owe warunki prowadzenia Rejestru okre la regulamin wydany przez agenta emisji. 

§ 9. 

Listy emisyjne i komunikaty s  publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów 
pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych rodkach masowego przekazu o zasi gu 
ogólnopolskim, w szczególno ci w elektronicznych systemach informacyjnych. 

Rozdzia  2 

Uczestnicy przetargu 

§ 10. 

1. W przetargach mog  bra  udzia , z zastrze eniem ust. 2, wy cznie  banki, instytucje 
kredytowe lub instytucje finansowe, a tak e ich odzia y, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.1)), z którymi Minister 
Finansów zawar  umow  w sprawie pe nienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów 



Warto ciowych, przyznaj c  im prawo do sk adania ofert na  przetargach bonów okre lonych w 
rozporz dzeniu, zwani dalej „uczestnikami przetargu”.  
2. W przetargach bonów skarbowych mog  bra  ponadto udzia  banki pa stwowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe, nieposiadaj ce statusu Dealera Skarbowych 
Papierów Warto ciowych. Szczegó owe warunki i tryb nabywania bonów skarbowych przez te 
banki zostan  okre lone w umowie z Ministrem Finansów. 

§ 11. 

Uczestnicy przetargu nabywaj  bony we w asnym imieniu i na w asny rachunek. Obowi zek
zap acenia ceny zakupu bonów ci y na uczestniku przetargu.

Rozdzia  3

Przetargi bonów 

§ 12. 

Bony s  oferowane na przetargach, w terminach okre lonych w li cie emisyjnym. 

§ 13.

Minister Finansów mo e, bez podania przyczyny, odwo a  lub uniewa ni , przed przyj ciem 
ofert, przetarg oraz og osi  dodatkowy przetarg. 

§ 14. 

1. Uczestnicy przetargu sk adaj  oferty w postaci elektronicznej za pomoc  elektronicznego 
systemu przetargowego w dniu przetargu, do godziny okre lonej w komunikacie o przetargu. 
2. W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu sk adaj
oferty za pomoc rodków bezpo redniego porozumiewania si  na odleg o  (telefon, fax) na 
adres wskazany przez agenta emisji 
3. Uczestnik przetargu mo e odwo a  z o on  ofert  przed up ywem terminu, o którym mowa w 
ust. 1. 

§ 15. 

1. Umowa sprzeda y bonów zostaje zawarta w dniu przetargu z chwil  przyj cia przez Ministra 
Finansów oferty z o onej przez uczestnika przetargu. 
2.  Uczestnicy przetargu otrzymuj  od agenta emisji, najpó niej drugiego roboczego dnia po 
dniu, w którym odby  si  przetarg, informacj  potwierdzaj c  przyj cie b d  odrzucenie oferty 
przez Ministra Finansów. 
3. Nie przydziela si  u amkowych cz ci bonów. 



Rozdzia  4 

Przetarg sprzeda y

§ 16. 

Najpó niej w dniu przetargu sprzeda y Minister Finansów og asza komunikat o przetargu 
sprzeda y zawieraj cy, w szczególno ci: 
1) dat  przetargu oraz godzin , o której up ywa termin sk adania ofert; 
2) kod ISIN bonów skarbowych; 
3) przewidywan  warto  nominaln  bonów skarbowych o danym terminie wykupu oferowanych 
do sprzeda y na przetargu; 
4) okresy, na jakie bony s  emitowane; 
5) dat  i godzin  rozliczenia przetargu; 
6) minimaln  warto  nominaln  oferty. 

§ 17. 

1. Oferta zakupu bonów skarbowych powinna zawiera , w szczególno ci: 
1) adres agenta emisji; 
2) termin wykupu bonów skarbowych; 
3) kod ISIN bonów skarbowych; 
4) okres, na jaki bony skarbowe s  emitowane; 
5) liczb  bonów skarbowych w sztukach; 
6) cen  przetargow  bonów b d cych przedmiotem oferty; 
7) upowa nienie do obci enia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z  
podaniem jego numeru, kwot  wynikaj c  z ceny zakupu, o której mowa w § 26 ust. 1, 
uwzgl dniaj c  liczb  bonów skarbowych i zaoferowan  cen  przetargow , wraz z naliczonymi 
odsetkami za ka dy dzie  opó nienia - w sytuacji, o której mowa w § 27;
8) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na którym nabyte przez uczestnika przetargu 
bony skarbowe zostan  zarejestrowane. 
2. Warto  nominalna oferty z dan  cen  przetargow , przedstawiona przez jednego uczestnika 
przetargu, nie mo e by  mniejsza od okre lonej w komunikacie. 
3. Oferty nabycia bonów skarbowych z o one niezgodnie z warunkami okre lonymi w ust. 1 lub 
b dne pod wzgl dem rachunkowym, a tak e z o one po up ywie terminu, o którym mowa w               
§ 16  pkt 1 , podlegaj  odrzuceniu.

§ 18.

1. Po up ywie terminu sk adania ofert zakupu Minister Finansów okre la dla danego przetargu 
sprzeda y najni sz  przyj t  cen  przetargow  dla bonów skarbowych o danym terminie 
wykupu. 
2. Oferty zakupu bonów skarbowych: 
1) z cen  wy sz  od najni szej przyj tej ceny przetargowej - zostaj  przyj te w ca o ci; 
2) z cen  równ  najni szej przyj tej cenie przetargowej - mog  by  przyj te w ca o ci lub w 
cz ci przy zastosowaniu redukcji ofert. 



3. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów okre la warto  nominaln  sprzedanych bonów 
o danym terminie wykupu, a agent emisji podaje stop  redukcji ofert w procentach z 
dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 19.

1. Po przetargu sprzeda y Minister Finansów  og asza komunikat o wynikach przetargu 
sprzeda y. 
2. Komunikat o wynikach przetargu sprzeda y zawiera, odpowiednio dla bonów skarbowych o 
danym terminie wykupu, w szczególno ci nast puj ce dane: 
1) dat  przetargu; 
2) dat  i godzin  rozliczenia przetargu; 
3) termin wykupu bonów; 
4) warto  nominaln  bonów oferowanych do sprzeda y;
5) warto  nominaln  bonów, na które otrzymano ofert  zakupu; 
6) warto  nominaln  przyj tych ofert; 
7) najni sz  przyj t  cen  przetargow ;
8) stop  redukcji ofert, z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku; 
9) redni  wa on  cen  przetargow  dla przyj tych ofert zakupu, z dok adno ci  do dwóch 
miejsc po przecinku; 
10) najwy sz  cen  przetargow  zg oszon  przez uczestnika przetargu; 
11) redni  wa on  stop  rentowno ci bonów, z dok adno ci  do trzech miejsc po przecinku. 
3. Sposób ustalania redniej wa onej stopy rentowno ci i redniej wa onej ceny przetargowej 
bonów skarbowych o danym terminie wykupu sprzedanych na przetargu okre la za cznik nr 1 
do rozporz dzenia. 

Rozdzia  4 

Przetarg uzupe niaj cy 

§ 20.

1. Minister Finansów mo e oferowa  bony skarbowe na przetargu uzupe niaj cym. 
2. Przetarg uzupe niaj cy mo e zosta  zorganizowany najpó niej nast pnego dnia po przetargu 
sprzeda y.  
3. Sprzeda  bonów na przetargu uzupe niaj cym odbywa si  wed ug redniej wa onej ceny 
przetargowej ofert przyj tych na przetargu sprzeda y.
4. Warto  nominalna bonów skarbowych oferowanych na przetargu uzupe niaj cym nie mo e
by  wi ksza ni  20% warto ci nominalnej bonów skarbowych oferowanych w dniu przetargu 
sprzeda y. 

§ 21.

Do zakupu bonów na przetargu uzupe niaj cym s  uprawnieni wy cznie uczestnicy przetargu, 
którzy dokonali zakupu bonów na przetargu sprzeda y.



§ 22.

W przypadku podj cia decyzji o organizacji przetargu uzupe niaj cego, Minister Finansów 
og asza w dniu przetargu sprzeda y komunikat o przetargu uzupe niaj cym zawieraj cy, w 
szczególno ci:
1) dat  przetargu uzupe niaj cego; 
2) warto  nominaln  bonów skarbowych oferowanych do sprzeda y;
3) redni  wa on  cen  przetargow  bonów skarbowych o danym terminie wykupu sprzedanych 
na przetargu sprzeda y, stanowi c  cen  przetargow  bonów na przetargu uzupe niaj cym; 
4) termin wykupu i kod ISIN bonów skarbowych; 
5) minimaln  warto  nominaln  oferty sk adanej przez uczestnika przetargu uzupe niaj cego; 
6) termin sk adania ofert (dzie , godzina).  

§ 23. 

1. Oferta zakupu bonów skarbowych powinna zawiera , w szczególno ci: 
1) adres agenta emisji; 
2) kod ISIN oraz liczb  bonów skarbowych o danym terminie wykupu w sztukach, które 
zamierza naby  uczestnik przetargu uzupe niaj cego; 
3) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na który uczestnik nabywa bony skarbowe; 
4) upowa nienie do obci enia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z 
podaniem jego numeru, kwot  wynikaj c  z ceny zakupu, o której mowa w § 26 ust. 1, 
uwzgl dniaj c  liczb  bonów skarbowych i zaoferowan  cen  przetargow , wraz z naliczonymi 
odsetkami za ka dy dzie  opó nienia - w sytuacji, o której mowa w § 27. 
2. Warto  nominalna oferty z o onej na przetargu uzupe niaj cym przez jednego uczestnika 
przetargu uzupe niaj cego nie mo e by  wi ksza od warto ci nominalnej bonów skarbowych 
oferowanych na przetargu uzupe niaj cym. 

§ 24.

1. Na przetargu uzupe niaj cym zakup bonów skarbowych przez poszczególnych uczestników 
przetargu nast puje proporcjonalnie do warto ci bonów skarbowych nabytych przez nich na 
przetargu sprzeda y.
2. Proporcjonalny udzia  uczestnika przetargu uzupe niaj cego jest obliczany  jako procentowy 
udzia  uczestnika przetargu w zakupie ogó em na danym przetargu sprzeda y, po wy czeniu 
zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udzia u w przetargu 
uzupe niaj cym. 
3. W przypadku gdy warto  oferty zakupu z o onej  na przetargu uzupe niaj cym przez 
uczestnika przetargu uzupe niaj cego jest ni sza od warto ci b d cej iloczynem udzia u
proporcjonalnego i warto ci poda y na przetargu uzupe niaj cym, nieprzydzielone mu bony 
skarbowe o warto ci stanowi cej ró nic  pomi dzy tymi wielko ciami zostan  rozdzielone 
proporcjonalnie pomi dzy pozosta ych uczestników przetargu uzupe niaj cego. W tym 
przypadku przydzia  przedmiotowych bonów skarbowych nast pi z wykorzystaniem udzia u
proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wy czeniu zakupów dokonanych 
przez uczestników przetargu uzupe niaj cego, rezygnuj cych z zakupu bonów skarbowych o 
pe nej przys uguj cej im warto ci.



4. W przypadku gdy czna warto  nominalna ofert zakupu z o onych  na przetargu 
uzupe niaj cym jest ni sza od poda y na przetargu uzupe niaj cym, oferty poszczególnych 
uczestników przetargu uzupe niaj cego s  realizowane w ca o ci. 

§ 25.

Po przetargu uzupe niaj cym Minister Finansów  og asza komunikat o wynikach przetargu 
uzupe niaj cego zawieraj cy, w szczególno ci:
1) dat  przetargu; 
2) dat  i godzin  rozliczenia przetargu; 
3) termin wykupu bonów; 
4) warto  nominaln  bonów skarbowych oferowanych do sprzeda y;
5) warto  nominaln  bonów skarbowych, na które otrzymano ofert  zakupu; 
6) warto  nominaln  bonów skarbowych, których oferty zakupu przyj to; 
7) redni  wa on  cen  przetargow  przyj tych ofert. 

Rozdzia  5 

Rozliczenie przetargu sprzeda y i przetargu uzupe niaj cego 

§ 26.

1. Uczestnicy przetargu sprzeda y, których oferty zakupu zosta y przyj te, s  obowi zani 
zap aci  za bony skarbowe nabyte na przetargu kwot  wynikaj c  z oferowanej ceny 
przetargowej i liczby sprzedanych bonów skarbowych (cena zakupu). 
2. Zap ata ceny zakupu nast puje przez obci enie rachunku, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 7. 
Termin zap aty za bony skarbowe nabyte na przetargu jest podawany w komunikacie.  

§ 27.

W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zap aty, od nie zap aconej kwoty stanowi cej 
ró nic  mi dzy cen  zakupu a kwot , jak  zap aci  uczestnik przetargu, dokonuj c zap aty za 
bony skarbowe, b d  naliczane, za ka dy dzie  uchybienia terminowi, odsetki w wysoko ci 
stanowi cej dwukrotno  oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy 
Bank Polski. 

§ 28. 

Je eli zap ata ceny zakupu za bony skarbowe nie zostanie dokonana najpó niej trzeciego dnia 
roboczego po dniu rozliczenia przetargu, oraz w wysoko ci wynikaj cej z ceny zakupu 
powi kszonej o odsetki za ka dy dzie  opó nienia, uwa a si , e odst piono od nabycia bonów 
skarbowych, z tym, e do dni roboczych nie wlicza si  soboty. 

§ 29. 

W przypadku przetargu uzupe niaj cego przepisy § 26 - § 28 stosuje si  odpowiednio.   



Rozdzia  6 

Przetarg odkupu  bonów skarbowych 

§ 30. 

1. Minister Finansów mo e odkupywa  bony skarbowe przed up ywem terminu, na jaki zosta y
wyemitowane. 
2. Odkupione bony skarbowe ulegaj  umorzeniu z chwil  zap aty za nie, z wyj tkiem bonów 
skarbowych nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarz dzania d ugiem Skarbu Pa stwa. 

§ 31. 

Przed ka dym przetargiem odkupu Minister Finansów og asza komunikat o przetargu odkupu 
zawieraj cy, w szczególno ci: 
1) dat  przetargu odkupu oraz godzin , o której up ywa termin sk adania ofert; 
2) bony skarbowe o danym terminie wykupu przewidywane do odkupu oraz ich warto
nominaln ;
3) kod ISIN bonów; 
4) minimaln  warto  nominaln  oferty; 
5) termin zap aty ceny odkupu za odkupione bony skarbowe. 

§ 32. 

1. Oferta sprzeda y bonów skarbowych na przetargu odkupu powinna zawiera , w szczególno ci: 
1) adres agenta emisji; 
2) kod ISIN bonów; 
3) termin wykupu bonów skarbowych; 
4) liczb  bonów skarbowych w sztukach; 
5) cen  przetargow  bonów b d cych przedmiotem oferty; 
6) numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, który ma zosta  uznany kwot
wynikaj c  z ceny odkupu, uwzgl dniaj c  warto  nominaln  bonów skarbowych i zaoferowan
cen  przetargow ;
7) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na którym s  zarejestrowane bony skarbowe 
obj te ofert  sprzeda y. 
2. Warto  nominalna ofert z cen  przetargow  przedstawion  przez uczestnika przetargu nie 
mo e by  mniejsza od okre lonej w li cie emisyjnym. 
3. Oferty sprzeda y bonów skarbowych z o one niezgodnie z wymogami okre lonymi w ust. 1 
oraz b dne pod wzgl dem rachunkowym, a tak e z o one po up ywie terminu, o którym mowa 
w § 31 pkt 1, zostaj  odrzucone.  

§ 33.

1. Po up ywie terminu sk adania ofert sprzeda y Minister Finansów okre la dla danego przetargu 
odkupu najwy sz  przyj t  cen  przetargow  dla bonów skarbowych o danym terminie wykupu. 
2. Oferty sprzeda y bonów skarbowych: 
1) z cen  ni sz  od najwy szej ceny przetargowej - zostaj  przyj te; 



2) z cen  równ  najwy szej przyj tej cenie przetargowej  - mog  by  przyj te w ca o ci lub 
cz ciowo przy zastosowaniu redukcji ofert. 

3. W przypadku redukcji ofert agent emisji podaje stop  redukcji w procentach, z dok adno ci
do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 34.

1. Zap ata za odkupione bony skarbowe nast puje w terminie wskazanym w komunikacie o 
przetargu odkupu i wed ug cen zawartych w przyj tych ofertach. 
2. Spe nienie wiadczenia z tytu u odkupu nast puje w drodze obci enia rachunku Ministerstwa 
Finansów prowadzonego w Narodowym Banku Polskim. 

§ 35. 

1. Po ka dym przetargu odkupu Minister Finansów og asza komunikat o wynikach przetargu 
odkupu zawieraj cy, w szczególno ci:  
1) dat  przetargu;  
2) dat  i godzin  rozliczenia przetargu;  
3) termin wykupu bonów; 
4) warto  nominaln  bonów skarbowych przewidywanych do odkupu; 
5) warto  nominaln  bonów skarbowych obj tych ofertami odkupu; 
6) warto  nominaln  odkupionych bonów skarbowych; 
7) najwy sz  przyj t  cen  przetargow ;
8) stop  redukcji ofert z najwy sz  cen  przetargow  , z dok adno ci  do dwóch miejsc po 

przecinku; 
9) redni  wa on  cen  przetargow  dla przyj tych ofert sprzeda y;
10) najni sz  cen  przetargow  zg oszon  przez uczestników przetargu, z dok adno ci  do dwóch 
miejsc po przecinku; 
11) redni  wa on  stop  rentowno ci bonów, z dok adno ci  do trzech miejsc po przecinku. 
2. Sposób ustalania redniej wa onej stopy rentowno ci i redniej wa onej ceny przetargowej 
bonów skarbowych o danym terminie wykupu odkupionych na przetargu odkupu okre la
za cznik nr 2 do rozporz dzenia.

Rozdzia  7 

Wykup bonów skarbowych 

§ 36.

1. Bieg terminu wykupu bonów skarbowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozpoczyna si
od dnia zap aty za te bony przez uczestnika przetargu. 
2. Bieg terminu wykupu bonów skarbowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2  rozpoczyna si
od dnia poprzedzaj cego dzie  zap aty za te bony przez uczestnika przetargu. 

§ 37.

1. Bony skarbowe podlegaj  wykupowi, wed ug warto ci nominalnej, po up ywie okresu, na jaki 
zosta y wyemitowane. 



2. Spe nienie wiadczenia z tytu u wykupu bonów skarbowych nast puje w drodze obci enia 
rachunku bankowego Ministerstwa Finansów prowadzonego w Narodowym Banku Polskim. 
3. Agent emisji realizuje zobowi zania Ministra Finansów wobec w a cicieli bonów skarbowych, 
których rachunki bonów skarbowych i konta depozytowe bonów skarbowych prowadzi w 
Rejestrze. Kwoty przeznaczone na wykup bonów skarbowych ustala agent emisji zgodnie ze 
stanem rachunków bonów skarbowych i kont depozytowych bonów skarbowych w Rejestrze w 
dniu wykupu. 
4. Posiadacze kont depozytowych bonów skarbowych w Rejestrze ustalaj  wysoko  kwot 
przys uguj cych z tytu u wykupu bonów skarbowych podmiotom, dla których prowadz  rachunki 
bonów skarbowych, zgodnie ze stanem tych rachunków w dniu roboczym poprzedzaj cym dzie
wykupu. Prawa maj tkowe z bonów skarbowych s  realizowane w dniu wykupu. 

§ 38. 

Je eli dzie , w którym na podstawie rozporz dzenia lub listu emisyjnego powstaje obowi zek
wykonania czynno ci, przypada na dzie  ustawowo wolny od pracy lub sobot , termin 
wykonania tej czynno ci up ywa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 39. 

Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2006r.2)

MINISTER FINANSÓW 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. 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 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 
623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, 
poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. 
2)Niniejsze rozporz dzenie poprzedzone by o rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831, z 2002 r. Nr 208, poz. 1765, z 2003 r. 
Nr 220, poz. 2176, z 2004 r. Nr 282, poz. 2805 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2085). 



Za czniki do rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. (poz. 771) 

Za cznik nr 1 

SPOSÓB USTALANIA REDNIEJ WA ONEJ STOPY RENTOWNO CI I REDNIEJ 
WA ONEJ CENY PRZETARGOWEJ BONÓW SKARBOWYCH O DANYM 

TERMINIE WYKUPU SPRZEDANYCH NA PRZETARGU 

1. rednia wa ona stopa rentowno ci w skali roku - ra - sprzedanych bonów skarbowych, o 
liczbie dni do wykupu równej "a", wyra a si  iloczynem dwóch wyra e :
- redniej wa onej stopy rentowno ci za okres "a" dni sprzedanych bonów, 
- ilorazu, którego licznik jest równy 360, mianownik za  jest równy liczbie dni "a" od daty 

zap aty za sprzedane bony do daty wykupu tych bonów. 
Stopa ra - wyra ona w procentach - jest obliczana z dok adno ci  do trzech miejsc po 

przecinku, wed ug wzoru: 
                   (10.000 - ca)

             ra = -------------- x (360/a) x 100%

                        ca

gdzie: 
a - liczba dni od daty zap aty za sprzedane bony do daty wykupu tych bonów, 
ca - rednia wa ona cena przetargowa sprzedanych bonów skarbowych o liczbie dni do wykupu 

równej "a", okre lona w ust. 2 poni ej.

2. rednia wa ona cena przetargowa sprzedanych bonów skarbowych - ca, o liczbie dni do 
wykupu równej "a", jest równa ilorazowi, którego licznik stanowi: 

- czna warto  sprzedanych bonów, o liczbie dni do wykupu równej "a", liczona wed ug cen 
przetargowych, 

mianownik za :
- liczba sprzedanych bonów o liczbie dni do wykupu równej "a". 

rednia wa ona cena przetargowa ca jest obliczana z dok adno ci  do dwóch miejsc po 
przecinku i wyra a si  wzorem: 

                     k

                       ca
(i)
 x Na

(i)

                    i=1

              ca = ---------------------

                         k

                           Na
(i)

                        i=1

gdzie: 
ca(i) - cena przetargowa za jeden bon o liczbie dni do wykupu równej "a" dla i-tej oferty, 
Na(i) - liczba bonów o liczbie dni do wykupu równej "a" dla i-tej oferty, 
k - liczba przyj tych ofert zakupu bonów o danym terminie wykupu. 



        Za cznik nr 2 

SPOSÓB USTALANIA REDNIEJ WA ONEJ STOPY RENTOWNO CI I REDNIEJ 
WA ONEJ CENY PRZETARGOWEJ BONÓW SKARBOWYCH O DANYM 

TERMINIE WYKUPU ODKUPIONYCH NA PRZETARGU ODKUPU 

1. rednia wa ona stopa rentowno ci w skali roku - rd - odkupionych bonów skarbowych, o 
liczbie dni do wykupu równej "d", wyra a si  iloczynem dwóch wyra e :

- redniej wa onej stopy rentowno ci za okres "d" dni odkupionych bonów, 
- ilorazu, którego licznik jest równy 360, mianownik za  jest równy liczbie dni "d" od daty 

zap aty za odkupione bony do daty wykupu tych bonów. 
Stopa rd - wyra ona w procentach - jest obliczana z dok adno ci  do trzech miejsc po 

przecinku, wed ug wzoru: 
                   (10.000 - cd)

             rd = -------------- x (360/d) x 100%

                        cd

gdzie: 
d - liczba dni od daty zap aty za odkupione bony do daty wykupu tych bonów, 
cd - rednia wa ona cena przetargowa odkupionych bonów skarbowych o liczbie dni do wykupu 

równej "d", okre lona w ust. 2 poni ej. 

2. rednia wa ona cena przetargowa odkupionych bonów skarbowych - cd, o liczbie dni do 
wykupu równej "d", jest równa ilorazowi, którego licznik stanowi: 

- czn  warto  odkupionych bonów, o liczbie dni do wykupu równej "d", liczona wed ug cen 
przetargowych, 

mianownik za :
- liczba odkupionych bonów o liczbie dni do wykupu równej "d". 

rednia wa ona cena przetargowa cd jest obliczana z dok adno ci  do dwóch miejsc po 
przecinku i wyra a si  wzorem: 

                     k

                       cd
(i)
 x Nd

(i)

                    i=1

              cd = --------------------

                         k

                           Nd
(i)

                        i=1

gdzie: 
cd(i) - cena przetargowa za jeden bon o liczbie dni do wykupu równej "d" dla i-tej oferty, 
Nd(i) - liczba bonów o liczbie dni do wykupu równej "d" dla i-tej oferty, 
k - liczba przyj tych ofert sprzeda y o danym terminie wykupu. 


