
Minister Finansów

emituje trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej o terminie 

wykupu dnia 5 sierpnia 2006 r., o nazwie skróconej TZ0806, zwane dalej „obligacjami”.

1. Do sprzeda˝y sà oferowane obligacje o wartoÊci nominalnej 1.000.000.000 z∏ (jeden 

miliard z∏otych).

2. Nomina∏ jednej obligacji wynosi 100 z∏ (sto z∏otych).

3. Obligacje sà oferowane do sprzeda˝y:

1) w punktach sprzeda˝y obligacji – osobom fizycznym, osobom prawnym, spó∏kom nie-

posiadajàcym osobowoÊci prawnej, z wy∏àczeniem banków, zak∏adów ubezpieczeƒ, fun-

duszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spó∏ek z ograniczo-

nà odpowiedzialnoÊcià i spó∏ek akcyjnych,

2) za poÊrednictwem systemów teleinformatycznych – Internetu pod adresem: 

www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz telefonu pod numerem 0-801-310-210, wy∏àcznie 

rezydentom b´dàcym osobami fizycznymi;

4. Szczegó∏owe warunki sprzeda˝y, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz warunki dalszej 

obs∏ugi obligacji zosta∏y okreÊlone w „Regulaminie obs∏ugi obligacji skarbowych za 

poÊrednictwem systemów teleinformatycznych”, który jest dost´pny na stronach inter-

netowych: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.mf.gov.pl/obligacje.

5. Sprzeda˝ w punktach sprzeda˝y obligacji oraz za pomocà systemów teleinformatycznych

odbywa si´ od dnia 1 sierpnia 2003 r. i trwa nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 paêdziernika 2003 r.

6. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 97,50 z∏ (dziewi´çdziesiàt siedem z∏otych pi´ç-

dziesiàt groszy).

7. Dzienna cena sprzeda˝y w punktach sprzeda˝y obligacji oraz za pomocà systemów telein-

formatycznych jest równa cenie emisyjnej powi´kszonej o naliczone odsetki. Sposób wyli-

czenia dziennej ceny sprzeda˝y jednej obligacji, okreÊla za∏àcznik nr 1 do listu emisyjnego.

8. Odsetki od obligacji sà naliczane od wartoÊci nominalnej w szeÊciomiesi´cznych okre-

sach odsetkowych, poczynajàc od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego. Obliga-

cje sà oprocentowane wed∏ug stopy procentowej stanowiàcej iloczyn stawki bazowej

i mno˝nika w wysokoÊci 0,90. Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz

wysokoÊci nale˝nych odsetek, okreÊla za∏àcznik nr 2 do listu emisyjnego.

9. Stopa procentowa dla ka˝dego okresu odsetkowego obligacji jest obliczana przed 

rozpocz´ciem danego okresu odsetkowego i podawana do wiadomoÊci publicznej

w punktach sprzeda˝y obligacji oraz na stronach internetowych: www.mf.gov.pl/obligacje

i www.obligacjeskarbowe.pl.

LIST EMISYJNY nr 20/2003
Ministra Finansów

z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie emisji trzyletnich obligacji skarbowych 

o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzeda˝y detalicznej.

Na podstawie art. 53 ust. 3 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) oraz w zwiàzku 

z rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji 

skarbowych oferowanych w sieci sprzeda˝y detalicznej (Dz. U. Nr 38,  poz. 369, z 2000 r. Nr 92, poz. 1019,  

z 2001 r. Nr 79, poz. 846, z 2002 r. Nr 208, poz. 1766 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1157)



10. Wyp∏ata odsetek nast´puje ka˝dorazowo po up∏ywie danego okresu odsetkowego.

11. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalnoÊci 

odsetek, okreÊla za∏àcznik nr 3 do listu emisyjnego. 

12. Âwiadczenia z tytu∏u obligacji realizowane sà w nast´pujàcy sposób:

1) gotówkà – po stawieniu si´ posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzeda˝y obliga-

cji, je˝eli nie zosta∏ wskazany rachunek bankowy posiadacza obligacji, 

2) przelewem na rachunek bankowy posiadacza obligacji, jeÊli obligacje nie zosta∏y zdepo-

nowane na rachunku papierów wartoÊciowych, wskazany:

a) najpóêniej do dnia ustalenia praw do Êwiadczeƒ z tytu∏u obligacji – dotyczy nabywców,

którzy nie korzystajà z poÊrednictwa systemów teleinformatycznych,

b) w momencie rejestracji i uaktywnienia dost´pu do systemów teleinformatycznych,,

c) na konto pieni´˝ne rachunku papierów wartoÊciowych, na którym obligacje zosta∏y

zdeponowane;

3) poprzez zaliczenie wierzytelnoÊci z tytu∏u posiadanych obligacji na poczet ceny zakupy-

wanych obligacji Skarbu Paƒstwa kolejnych emisji.

13. W przypadku realizacji Êwiadczeƒ z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 12 pkt 3,

Minister Finansów przed terminem wykupu obligacji podaje do wiadomoÊci publicznej,

w punktach sprzeda˝y obligacji oraz na stronach internetowych www.mf.gov.pl/obligacje

i www.obligacjeskarbowe.pl, informacj´ o obligacjach kolejnych emisji, które mogà byç 

zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie ni-

niejszego listu. Kwota ró˝nicy mi´dzy wierzytelnoÊcià z tytu∏u obligacji przedk∏adanych

do wykupu a wartoÊcià nabywanych w drodze zamiany obligacji, wed∏ug ceny zamiany,

jest wyp∏acana na zasadach okreÊlonych w ust. 12 pkt 1 i 2.

14. Emitent z∏o˝y wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na Gie∏dzie Papierów 

WartoÊciowych w Warszawie S.A.



Za∏àczniki do listu emisyjnego nr 20/2003 Ministra Finansów 

Za∏àcznik nr 1

Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzeda˝y jednej obligacji.

W okresie trwania sprzeda˝y przez agenta emisji w dniu „q” cena sprzeda˝y jednej obligacji (Cq) jest równa

cenie emisyjnej obligacji powi´kszonej o wartoÊç odsetek naliczonych od dnia rozpocz´cia 

pierwszego okresu odsetkowego do dnia sprzeda˝y obligacji i jest obliczana wed∏ug wzoru:

gdzie:

Cq – dzienna cena sprzeda˝y obligacji w dniu „q”,

CE – cena emisyjna obligacji,

K – wartoÊç nominalna obligacji,

R – stopa procentowa obligacji w pierwszym okresie odsetkowym,

q – kolejny dzieƒ pierwszego okresu odsetkowego, gdzie q = 1, 2, ..., n,

L – liczba dni w roku, w którym rozpoczyna si´ pierwszy okres odsetkowy.

Cq = CE+(K * R * ) 
q - 1

L

Za∏àcznik nr 2

Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokoÊci nale˝nych odsetek.

1. Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla ka˝dego okresu odsetkowego obligacji jako

Êrednia arytmetyczna wskaênika WIBOR 6M za okres pi´ciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni

dzieƒ okresu pi´ciodniowego przypada najpóêniej na pi´ç dni roboczych przed dniem, w którym

rozpoczyna si´ dany okres odsetkowy. Stawka bazowa obliczana jest wed∏ug wzoru:

J =1/5 * (w1 + w2 + w3 + w4+ w5)

gdzie:

J – stawka bazowa stopy procentowej, zaokràglona do dwóch miejsc po przecinku,

w1, w2, w3, w4, w5 – wskaêniki WIBOR 6M z pi´ciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni przypada

nie póêniej ni˝ na pi´ç dni przed dniem, w którym rozpoczyna si´ dany okres odsetkowy,

WIBOR 6M – (Warsaw Interbank Offered Rate) – og∏aszana codziennie, pó∏roczna stopa procentowa

po˝yczek oferowanych na warszawskim rynku mi´dzybankowym.



2. Stopa procentowa R obligacji w danym okresie odsetkowym jest równa zaokràglonemu do dwóch

miejsc po przecinku iloczynowi dwóch sk∏adników: stawki bazowej J oraz mno˝nika równego 0,90 

i obliczana jest wed∏ug wzoru:

R = J * 0,90

3. WysokoÊç nale˝nych odsetek O za dany okres odsetkowy obliczana jest wed∏ug wzoru:

gdzie:

O – odsetki od obligacji nale˝ne za dany okres odsetkowy,

K – wartoÊç nominalna obligacji,

R – stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,

N – liczba dni w danym okresie odsetkowym,

L – liczba dni w roku, w którym rozpoczyna si´ dany okres odsetkowy.

O = K * R *
N

L

Za∏àcznik nr 3

Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalnoÊci odsetek.

numery okresów dzieƒ 

odsetkowych pierwszy ostatni dzieƒ ustalenia praw wymagalnoÊci

dzieƒ dzieƒ do odsetek odsetek

okresu odsetkowego o godz. 24.00

TZ0806/1 01.08.2003 05.02.2004 29.01.2004 05.02.2004

TZ0806/2 05.02.2004 05.08.2004 29.07.2004 05.08.2004

TZ0806/3 05.08.2004 05.02.2005 31.01.2005 05.02.2005

TZ0806/4 05.02.2005 05.08.2005 29.07.2005 05.08.2005

TZ0806/5 05.08.2005 05.02.2006 30.01.2006 05.02.2006

TZ0806/6 05.02.2006 05.08.2006 31.07.2006 05.08.2006


