
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REKOMENDACJA  
 

w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji 
komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Radę ds. Nieskarbowych 
Papierów Dłużnych  przy ZBP w dniu 8 września 2009 roku oraz przez Zarząd 

Związku Banków Polskich w dniu 17 listopada  2009 roku 

 
 
 



 

 
WSTĘP 

 
 
Niniejsza Rekomendacja stanowi wynik prac Rady ds. Nieskarbowych Papierów 
Dłużnych przy ZBP, w skład której wchodzą przedstawiciele kilkunastu banków-
członków ZBP, którzy pełnią funkcję agentów/organizatorów emisji obligacji 
korporacyjnych i komunalnych. Rada jest organem doradczym Zarządu Związku 
w zakresie problematyki nieskarbowych papierów dłużnych. 
 
Rekomendacja ma na celu ujednolicenie „technicznych” zasad relatywnie 
niewielkich emisji oraz programów emisji obligacji komunalnych. Z doświadczeń 
banków pełniących funkcję agentów emisji wynika, że charakterystyki obligacji - 
takie, jak wartość nominalna, okres odsetkowy, stopa bazowa, szczegółowy 
sposób obliczania oprocentowania - różniły się znacznie w poszczególnych 
emisjach, gdyż emitenci w większości przypadków ustalali warunki emisji 
niezależnie od siebie oraz dodatkowo dostosowywali je do indywidualnych 
potrzeb pożyczkowych danej jednostki samorządu terytorialnego. To 
zróżnicowanie w połączeniu z dużym rozdrobnieniem emisji spowodowało, że 
emisje obligacji komunalnych cieszyły się niewielkim zainteresowaniem wśród 
inwestorów instytucjonalnych, którzy są raczej zainteresowani budowaniem 
większych portfeli instrumentów dłużnych. Rada wyszła więc z założenia, że 
standaryzacja tego instrumentu uczyni obligacje komunalne bardziej 
przejrzystymi dla inwestorów i zwiększy obrót nimi na rynku wtórnym. Wydanie 
„Rekomendacji” powinno także przynieść wymierne korzyści emitentom, jak np. 
obniżenie kosztu pozyskania  finansowania poprzez możliwość zainteresowania 
większego grona inwestorów. 
 
Od 1996 roku w Polsce przeprowadzono kilkaset tego rodzaju emisji obligacji 
komunalnych, z czego zdecydowaną większość stanowiły emisje o wartości 
niższej niż 100 mln zł. W tym czasie ustalił się standard emisji krajowej jako 
emisji, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, o 
zmiennej stopie procentowej oraz w formie zdematerializowanej. 
 
Rekomendacja zawiera uzgodnione w gronie banków-organizatorów emisji 
zasady standaryzacji odnoszące się m.in. do wartości nominalnej oraz sposobu 
ustalania oprocentowania, w przekonaniu, że konstrukcja półrocznego kuponu 
połączy potrzeby emitentów z oczekiwaniami inwestorów i pozwoli na łatwe 
odnoszenie rentowności obligacji komunalnych do rentowności analogicznych 
obligacji skarbowych. Podstawowym celem Rekomendacji powinno być 
uporządkowanie i ujednolicenie masowo organizowanych emisji obligacji 
komunalnych, tj. emisji o wartości niższej niż 100 mln zł. 

 
Zgodnie z opiniami wyrażanymi przez środowisko doradców inwestycyjnych,  
potencjalni emitenci powinni rozważyć ujednolicenie także i innych parametrów 
emisji z obligacjami Skarbu Państwa (np. terminy zapadalności). Takie 
rozwiązanie bardzo ułatwiłoby zarządzanie portfelami obligacji komunalnych 
przez dużych krajowych inwestorów instytucjonalnych.  
 
Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na 
platformie CATALYST. 



 
Treść „Rekomendacji” została skonsultowana z Urzędem Komisji Nadzoru 
Finansowego,  Związkiem Maklerów i Doradców (jako organizacją zrzeszającą 
także osoby odpowiedzialne za portfele inwestycyjne dużych inwestorów 
instytucjonalnych) oraz najważniejszymi organizacjami jednostek samorządów 
terytorialnych różnych szczebli.   
 
Elektroniczna  wersja Rekomendacji dostępna jest na www.zbp.pl/rnpd. 
 
Warszawa, grudzień 2009  roku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REKOMENDACJA  
 

w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji 
komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

A. Rekomendowany standard 
 

Nominał jednej obligacji:  1.000 zł 

Rodzaj obligacji:  obligacje na okaziciela 

Zabezpieczenie:  obligacje są niezabezpieczone 

 
Konstrukcja oprocentowania: zmienne równe sumie stopy bazowej i marży 

Stopa bazowa: WIBOR6M 

Częstotliwość wypłaty odsetek: odsetki płatne w okresach półrocznych 

Termin wykupu obligacji:  wielokrotność okresu półrocznego 

 
Zasady numerowania serii: numeracja trzyznakowa, gdzie: 

    -  pierwszy znak oznacza kolejną literę alfabetu 

tj. A,  

B, C, itd. (bez polskich liter) 

    -  drugi i trzeci znak oznacza rok emisji tj. 09 dla 

2009, 10 dla 2010, 11 dla 2011, itd. 

 

 

 

B. Załączniki 

 
Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty 

oprocentowania oraz wykupu obligacji  

Załącznik nr 2 Przykłady okresów odsetkowych 

Załącznik nr 3a Przykładowa uchwała emisyjna dla gminy 

Załącznik nr 3b Przykładowa uchwała emisyjna dla powiatu 



Załącznik nr 1 

 

Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty oprocentowania oraz wykupu obligacji 
 

- stopa bazowa: WIBOR6M z drugiego dnia roboczego przed pierwszym dniem 

okresu odsetkowego  

- WIBOR6M liczony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 

- oprocentowanie liczone na bazie actual/365 

- odsetki dla 1 obligacji są obliczane zgodnie ze wzorem: 

o O = 1.000 * R * D / 365, gdzie: R – oprocentowanie, D – 

rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym 

- odsetki dla 1 obligacji są obliczane z dokładnością do 1 grosza. 

- okres odsetkowy: 

o pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dacie emisji i kończy 

się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie drugiego okresu 

odsetkowego 

o kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu o numerze 

odpowiadającym numerowi dnia daty emisji w miesiącu 

przypadającym 6 miesięcy po miesiącu w którym rozpoczął się 

poprzedni okres odsetkowy, a kończy się w dniu poprzedzającym 

rozpoczęcie kolejnego okresu odsetkowego lub datę wykupu, 

o jeżeli w miesiącu przypadającym 6 miesięcy po miesiącu w 

którym rozpoczął się poprzedni okres odsetkowy nie występuje 

dzień o numerze odpowiadającym numerowi dnia daty emisji, to 

następny okres odsetkowy rozpoczyna się w ostatnim dniu 

miesiąca przypadającego 6 miesięcy po miesiącu w którym 

rozpoczął się poprzedni okres odsetkowy 

- wypłata odsetek 

o odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu 

następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres 

odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.  

o jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w 

najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu (bez 

prawa żądania odsetek za ten okres). 

- wykup obligacji  

o wykup obligacji jest dokonywany w dacie wykupu, tj. dniu 

następującym po ostatnim dniu ostatniego okresu odsetkowego, za 

kwotę równą wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 zł za 1 

obligację, 

o jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym 

przypadającym po tym dniu. 

 

- data ustalenia praw do oprocentowania: dla obligacji o terminie zapadalności do 1 

roku  data ustalenia praw do oprocentowania zostaje  określona na drugi dzień 

roboczy przed datą wypłaty, natomiast w przypadku obligacji o dłuższym terminie 

wykupu piąty dzień roboczy przed datą wypłaty. 



  

Załącznik nr 2 
 

Przykłady okresów odsetkowych 

 

Przykład 1: 
Data emisji:  1/05/2009 

Data wykupu:  1/05/2010 

 

I okres odsetkowy 

Pierwszy dzień okresu odsetkowego:  1/05/2009 

Ostatni dzień okresu odsetkowego:   31/10/2009 

Długość okresu odsetkowego:  184 dni 

Data wypłaty odsetek:    1/11/2009 

 

II okres odsetkowy 

Pierwszy dzień okresu odsetkowego:  1/11/2009 

Ostatni dzień okresu odsetkowego:   30/04/2010 

Długość okresu odsetkowego:  181 dni 

Data wypłaty odsetek:    1/05/2010 
 

Przykład 2: 
Data emisji:  31/03/2009 

Data wykupu:  31/03/2010 

 

I okres odsetkowy 

Pierwszy dzień okresu odsetkowego:  31/03/2009 

Ostatni dzień okresu odsetkowego:   29/09/2009 

Długość okresu odsetkowego:  183 dni 

Data wypłaty odsetek:    30/09/2009 

 

II okres odsetkowy 

Pierwszy dzień okresu odsetkowego:  30/09/2009 

Ostatni dzień okresu odsetkowego:   30/03/2010 

Długość okresu odsetkowego:  182 dni 

Data wypłaty odsetek:    31/03/2010 
 

Przykład 3: 
Data emisji:  31/08/2009 

Data wykupu:  31/08/2010 

 

I okres odsetkowy 

Pierwszy dzień okresu odsetkowego:  31/08/2009 

Ostatni dzień okresu odsetkowego:   27/02/2010 

Długość okresu odsetkowego:  181 dni 

Data wypłaty odsetek:    28/02/2010 

 

II okres odsetkowy 

Pierwszy dzień okresu odsetkowego:  28/02/2010 

Ostatni dzień okresu odsetkowego:   30/08/2010 

Długość okresu odsetkowego:  184 dni 

Data wypłaty odsetek:    31/08/2010 



 
Załącznik nr 3a 

 

Przykładowa  uchwała emisyjna dla gminy 

 

Uchwała Nr _____/2009 
Rady Gminy w XXX 

z dnia      roku 
 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późniejszymi zmianami); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 
późniejszymi zmianami),  

Rada Gminy w XXX uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Gmina XXX wyemituje Y (słownie: Y tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 
1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę Z zł (słownie: 
Z milionów złotych). 

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do 
indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. 

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 
5. Obligacje nie będą zabezpieczone. 
 

§ 2 
 

Celem emisji obligacji jest  …. 
 

 §3 
 

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 
1) seria A09 o wartości a zł, 
2) seria B09 o wartości b zł, 
3) seria C09 o wartości c zł, 
4) seria D09 o wartości d zł, 
5) seria A10 o wartości e zł, 
6) seria B10 o wartości f zł. 

2. Emisja obligacji serii A09, B09 i C09 nastąpi w 2009 r., a serii A10 i B10 w 
2010 r. 

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. 
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów 

własnych Gminy XXX. 
 
 



 
 

§ 4 
 

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:  
1) 3 lat od daty emisji obligacji serii A09, 
2) 4 lat od daty emisji obligacji serii B09, 
3) 5 lat od daty emisji obligacji serii C09, 
4) 6 lat od daty emisji obligacji serii D09, 
5) 6 lat od daty emisji obligacji serii A10, 
6) 7 lat od daty emisji obligacji serii B10. 

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.  
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub 

dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 
 

§ 5 
 

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w 
okresach półrocznych liczonych od daty emisji. 

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 
ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, 
powiększonej o marżę dla inwestorów. 

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu 
odsetkowego. 

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi 
w najbliższym dniu roboczym. 

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu. 
6. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji. 

 
§ 6 

 
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną 
pokryte z dochodów własnych Gminy XXX w latach 2009-2017. 
 

§ 7 
 

Upoważnia się Burmistrza Gminy XXX do: 
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności 

związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, 
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem emisji obligacji, 
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. 
 

§ 8 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy XXX. 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 



 
Załącznik nr 3b 

 

Przykładowa  uchwała emisyjna dla powiatu 

 

Uchwała Nr _____/2009 
Rady Powiatu w XXX 

z dnia      roku 
 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 

 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późniejszymi zmianami); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 
późniejszymi zmianami),  

Rada Powiatu w XXX uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Powiat XXX wyemituje 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości 
nominalnej Y zł (słownie: Y tysiąc złotych) każda na łączną kwotę Z zł 
(słownie: Z milionów złotych). 

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do 
indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. 

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 
5. Obligacje nie będą zabezpieczone. 

 
§ 2 

 
Celem emisji obligacji jest  …. 

 
 §3 

 
1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

1) seria A09 o wartości a  zł, 
2) seria B09 o wartości b  zł, 
3) seria C09 o wartości c  zł, 
4) seria D09 o wartości d  zł, 
5) seria A10 o wartości e  zł, 
6) seria B10 o wartości f zł. 

2. Emisja obligacji serii A09, B09 i C09 nastąpi w 2009 r., a serii A10 i B10 
w 2010 r. 

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. 
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z 

dochodów własnych Powiatu XXX. 
 
 



 
§ 4 

 
1.Wykup obligacji nastąpi po upływie:  

1) 3 lat od daty emisji obligacji serii A09, 
2) 4 lat od daty emisji obligacji serii B09, 
3) 5 lat od daty emisji obligacji serii C09, 
4) 6 lat od daty emisji obligacji serii D09, 
5) 6 lat od daty emisji obligacji serii A10, 
6) 7 lat od daty emisji obligacji serii B10. 

2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.  
3.Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 
 

§ 5 
 

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w 
okresach półrocznych liczonych od daty emisji. 

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 
ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, 
powiększonej o marżę dla inwestorów. 

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu 
odsetkowego. 

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania 
nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu. 
6. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji. 

 
§ 6 

 
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną 
pokryte z dochodów własnych Powiatu XXX w latach 2009-2017. 
 

§ 7 
 

Upoważnia się Zarząd Powiatu XXX do: 
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności 

związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, 
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem emisji obligacji, 
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. 
 

§ 8 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu XXX. 
 

§ 9 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


