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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała realizację przez Narodowy Bank 

Polski zadań związanych z obsługą obrotu skarbowymi papierami wartościowymi w okresie 

od 1 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, 

podpisanym w dniu 20 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez NBP zadań związanych 

z obsługą obrotu skarbowymi papierami wartościowymi w okresie objętym kontrolą. 

1. Narodowy Bank Polski prowadził obsługę emisji bonów skarbowych i obligacji 

skarbowych na podstawie umowy z Ministrem Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. 

Czynności techniczne były wykonywane z wykorzystaniem systemu informatycznego 

ELBON. NIK pozytywnie ocenia zainicjowanie przez NBP zmian tego systemu w sposób 

uwzględniający propozycje Ministerstwa Finansów oraz sektora bankowego. WdroŜenie 

nowego systemu ELBON2 powinno umoŜliwi ć Ministrowi Finansów stały dostęp do 

danych i zestawień, zawierających informacje o ofertach przesyłanych przez uczestników, 

zarówno w trakcie przetargu, jak i niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania ofert. 

W nowym systemie wyeliminowane powinny zostać takŜe utrudnienia dla zagranicznych 

dealerów skarbowych papierów wartościowych, jakimi jest ograniczona dostępność łącza 
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do terytorium RP oraz sporządzenie aplikacji wyłącznie w języku polskim. Budowa 

nowego systemu będzie w całości finansowana ze środków NBP.  

2. W okresie objętym kontrolą NBP przeprowadził łącznie 35 przetargów na bony skarbowe, 

z tego 19 w 2007 r. i 16 w pierwszych 8 miesiącach 2008 r.  

Analiza siedmiu losowo wybranych przetargów wykazała, Ŝe Narodowy Bank Polski, 

zgodnie z postanowieniami umowy, przekazywał Ministrowi Finansów zestawienia 

złoŜonych ofert, informował oferentów o decyzjach podjętych przez Ministra Finansów 

oraz rozliczał przeprowadzone transakcje. W kaŜdym ze zbadanych przypadków kwota 

środków przekazanych na rachunek MF była zgodna z wartością sprzedanych bonów.  

Zgodnie z umowę NBP nie pobierał od Ministra Finansów opłat za wykonywanie 

powyŜszych czynności.  

Przychodami NBP były natomiast opłaty i prowizje pobierane od uczestników rynku, 

posiadających rachunki i konta depozytowe w rejestrze papierów wartościowych (RPW), 

w którym prowadzona jest ewidencja bonów skarbowych. W 2007 r. NBP uzyskał z tego 

tytułu wpływy w wysokości 678,9 tys. zł, a w 2008 r. (za okres trzech kwartałów) 

546,9 tys. zł.  

3. W badanym okresie NBP przeprowadził łącznie 57 przetargów na obligacje skarbowe. 

Analizą siedmiu wybranych losowo przetargów wykazała, Ŝe NBP w kaŜdym przypadku 

prawidłowo realizował wszystkie obowiązki, wynikające z § 3 umowy, w tym m. in. 

sporządzał wymagane zestawienia dla Ministra Finansów, informował uczestników RPW 

o wynikach kontroli, przesyłał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

informacje o wynikach przetargu w celu zapewnienia ich rejestracji i rozliczenia.  

Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli odstępuje od formułowania 

uwag i wniosków pokontrolnych.  

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, zawartych w tym wystąpieniu. 


