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Art. 1. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39b w ust. 1 po pkt 11c dodaje si´ pkt 11d
w brzmieniu:

„11d) po˝yczek z bud˝etu paƒstwa;”;

2) po rozdziale 6 dodaje si´ rozdzia∏ 6a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 6a

Zasady i tryb emisji obligacji por´czanych
i gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa

Art. 39p. 1. Obligacje emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na rzecz
Funduszu i por´czane lub gwaranto-
wane przez Skarb Paƒstwa sà papiera-
mi wartoÊciowymi na okaziciela,
w których Bank Gospodarstwa Krajo-
wego stwierdza, ˝e jest d∏u˝nikiem
w∏aÊciciela takiego papieru i zobowià-
zuje si´ wobec niego do spe∏nienia
okreÊlonego Êwiadczenia pieni´˝nego. 

2. Dokonanie przez Bank Gospodarstwa
Krajowego emisji obligacji, o których
mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej
akceptacji warunków emisji ministra
w∏aÊciwego do spraw bud˝etu.

3. Obligacje sà oprocentowane w posta-
ci dyskonta lub odsetek.

4. Obligacje nie posiadajà formy doku-
mentu.

5. Obligacje sà dopuszczone do obrotu
na gie∏dowym lub pozagie∏dowym
rynku regulowanym, o ile emitent nie
postanowi inaczej w warunkach emisji.

6. Prawa z obligacji powstajà z chwilà
dokonania zapisu w ewidencji i przy-
s∏ugujà osobie w niej wskazanej jako
posiadacz tych obligacji.

7. Podmiotami uprawnionymi do prowa-
dzenia ewidencji obligacji sà:

1) Krajowy Depozyt Papierów Warto-
Êciowych S.A.;

2) firma inwestycyjna;

3) bank;

4) zagraniczna instytucja rozliczeniowa,
która prowadzi dzia∏alnoÊç w zakre-
sie rejestrowania papierów warto-
Êciowych, rozliczania lub rozrachun-
ku transakcji zawieranych w obrocie
papierami wartoÊciowymi.

8. Obligacje dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym lub wprowadzone
do alternatywnego systemu obrotu sà
rejestrowane w depozycie papierów
wartoÊciowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A.

Art. 39q. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego okreÊ-
li przez wydanie listu emisyjnego wa-
runki emisji obligacji dotyczàce treÊci
Êwiadczeƒ wynikajàcych z obligacji
i sposób ich realizacji.

2. List emisyjny zawiera w szczególnoÊci:

1) dat´ emisji;

2) powo∏anie podstawy prawnej emi-
sji;

3) wartoÊç nominalnà jednej obligacji;

4) wielkoÊç emisji;

5) cen´ emisyjnà lub sposób jej usta-
lenia;

6) stop´ procentowà lub sposób jej
obliczania;

7) terminy, sposoby i warunki sprze-
da˝y;

8) okreÊlenie sposobu i terminów wy-
p∏aty nale˝noÊci g∏ównej oraz na-
le˝noÊci ubocznych;

9) dat´, od której nalicza si´ oprocen-
towanie obligacji danej emisji;

10) termin i warunki wykupu oraz za-
strze˝enia w przedmiocie mo˝liwo-
Êci wczeÊniejszego wykupu;

11) informacj´ o zabezpieczeniu obli-
gacji por´czeniem lub gwarancjà
Skarbu Paƒstwa.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego poda-
je do publicznej wiadomoÊci warunki
danej emisji poprzez ich opublikowa-
nie na stronach internetowych Banku
Gospodarstwa Krajowego lub w in-
nych Êrodkach masowego przekazu
o zasi´gu ogólnopolskim, w szczegól-
noÊci w elektronicznych systemach in-
formacyjnych.
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USTAWA

z dnia 16 lipca 2009 r.

o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r.
Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877 i Nr 115,
poz. 966.
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4. Podanie do publicznej wiadomoÊci li-
stu emisyjnego, w sposób okreÊlony
w ust. 3, jest warunkiem dojÊcia emisji
do skutku.

5. Emisja nast´puje z dniem rozliczenia
zaoferowanych do nabycia obligacji
oraz w kwocie równej wartoÊci nomi-
nalnej zbytych obligacji.

Art. 39r. Sprzeda˝ obligacji mo˝e byç dokonywana
poprzez:

1) publiczne proponowanie nabycia,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowa-
nego systemu obrotu oraz o spó∏kach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539,
z póên. zm.2));

2) publiczne proponowanie nabycia
w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 usta-
wy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do
których nie stosuje si´ przepisów tej
ustawy;

3) przetargi organizowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego albo inny
podmiot na podstawie umowy zawar-
tej przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go z tym podmiotem;

4) proponowanie nabycia obligacji w inny
sposób ni˝ okreÊlony w pkt 1—3.

Art. 39s. 1. W przetargach, o których mowa
w art. 39r pkt 3, mogà braç udzia∏ wy-
∏àcznie banki, instytucje kredytowe lub
instytucje finansowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.3)), a tak˝e ich od-
dzia∏y, z którymi minister w∏aÊciwy do
spraw bud˝etu zawar∏ umow´ przyzna-
jàcà im prawo do sk∏adania ofert na
przetargach obligacji skarbowych.

2. Uczestnicy przetargu nabywajà obliga-
cje we w∏asnym imieniu i na w∏asny
rachunek.

Art. 39t. 1. Z chwilà wykupu obligacje podlegajà
umorzeniu.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e
nabywaç w∏asne obligacje jedynie
w celu ich umorzenia.

Art. 39u. Je˝eli dzieƒ, w którym na podstawie listu
emisyjnego powstaje obowiàzek wyko-
nania czynnoÊci, przypada na dzieƒ usta-
wowo wolny od pracy lub sobot´, termin
wykonania tej czynnoÊci up∏ywa
w pierwszym dniu roboczym po tym
dniu.

Art. 39w. Do obligacji, o których mowa w art. 39p,
nie stosuje si´:

1) art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z póên. zm.4));

2) art. 94 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó∏kach publicznych;

3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o ob-
ligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120,
poz. 1300, z póên. zm.5)), z wyjàtkiem
art. 29—37 i art. 43, które stosuje si´
w przypadku, gdy obligacje nie zosta-
nà zarejestrowane w Krajowym Depo-
zycie Papierów WartoÊciowych S.A.;

4) art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r.
o por´czeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa oraz niektó-
re osoby prawne, o ile rejestracja obli-
gacji jest dokonywana w Krajowym De-
pozycie Papierów WartoÊciowych
S.A.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2,
z póên. zm.6)) w art. 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowaç obrót papierami wartoÊciowymi,
których jest emitentem oraz papierami warto-
Êciowymi emitowanymi albo por´czanymi lub
gwarantowanymi przez Skarb Paƒstwa;”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r.
Nr 115, poz. 962.

3) 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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65
poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045 i Nr 131,
poz. 1075.

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 78, poz. 659.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r.
Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183,
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r.
Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r.
Nr 69, poz. 589.




