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UMOWA RAMOWA  

sprzedaży wartości kolekcjonerskich  

Narodowego Banku Polskiego Nr     /2022 

 

zawarta dnia ……………………… w Warszawie pomiędzy: 

 

Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, 

posiadającym NIP 525-000-81-98, numer REGON 000002223, będący podatnikiem podatku od 

towarów i usług (VAT) czynnym, reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………, 

 

2. …………………………………………………………….., 

 

zwanym dalej „NBP”, 

a  

 
……….. (nazwa dystrybutora lub imię i nazwisko), z siedzibą / miejscem prowadzenia 

działalności / miejscem zamieszkania w …………. (adres siedziby / miejsca prowadzenia 
działalności / miejsca zamieszkania), NIP …………., wpisanym do (rodzaj lub nazwa rejestru) 

prowadzonego przez ……….. pod numerem ……………. – informacja odpowiadająca 

odpisowi pełnemu z wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego / wydruk z systemu 
teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Centralna Ewidencja i Informacja  

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujący dane i informacje 

dotyczące Kontrahenta – sporządzony na dzień ……………..zwanym dalej „Dystrybutorem”, 
działającym przy zawarciu niniejszej umowy osobiście, prowadzonej w formie (podać formę prawną 

działalności w przypadku, gdy nie wynika z jego nazwy) w imieniu którego działa / działają łącznie:  

 
1. ....…………….   ………………. 

 

2. ………………….  ……………….. 
 

(imiona i nazwiska i podstawa do działania – tj. pełniona funkcja – np. Prezes Zarządu albo 

oznaczenie dokumentu, z którego wynika umocowanie – np. pełnomocnictwo z dnia … 
udzielone przez ….. )”; 

 

uprawniony do jednoosobowej reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z Krajowego 
Rejestru Sądowego/ uprawnieni do łącznej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z 

Krajowego Rejestru Sądowego/ uprawnieni do (łącznej) reprezentacji na podstawie 

pełnomocnictwa nr ………. z dnia …………………..  

 

NBP i Dystrybutor, zwane dalej łącznie „Stronami”. 
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Reprezentację stron stwierdzono na podstawie: 

• za NBP- pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa NBP 

• za Dystrybutora- pełnomocnictwo / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ wydruk z 

CEiDG1  z dn. …………. 

stanowiący załącznik nr 1  do umowy. 

 

Dystrybutor oświadcza, że: 

1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT „czynny”/„zwolniony”/nie jest podatnikiem VAT; 

2) zawierając Umowę działa we własnym imieniu i na własny rachunek, 

3) jest/nie jest wyłącznym uprawnionym odbiorcą wszelkich płatności wypłacanych przez 

NBP na podstawie umowy, 

4) nabywane wartości kolekcjonerskie będą/nie będą przedmiotem wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów lub eksportu towarów1, 

5) zobowiązuje się spełniać obowiązki wynikające z przepisów: 

a)  ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1708 oraz  

z 2021 r. poz. 815) dotyczące działalności kantorowej w przypadku obrotu złotymi 

monetami kolekcjonerskimi, 

b) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535 i 2447). 

 

§ 1 

PODSTAWOWE DEFINICJE 

Strony uzgadniają następujące znaczenie pojęć stosowanych w niniejszej umowie: 

1) cena sprzedaży – oznacza cenę brutto, po której wartości kolekcjonerskie oferowane 

są do sprzedaży przez NBP, ustaloną zgodnie z § 4 uchwały; 

2) dni – oznacza dni kalendarzowe; 

3) dni operacyjne – oznacza dni, o których mowa w § 2 pkt 8 uchwały; 

4) Dystrybutor – oznacza odbiorcę instytucjonalnego, o którym mowa w § 2 pkt 3 

uchwały; 

5) DES – oznacza Departament Emisyjno-Skarbcowy Narodowego Banku Polskiego;  

6) emisja – oznacza wprowadzenie wartości kolekcjonerskiej do obiegu na podstawie 

zarządzenia Prezesa NBP, w wyniku którego wartość kolekcjonerska uzyskuje status 

prawnego środka płatniczego;  

7) oddziały okręgowe NBP – oznacza oddziały okręgowe NBP prowadzące obsługę 

kasową klientów, w tym sprzedaż wartości kolekcjonerskich w wyznaczonych kasach; 

 
1 W przypadku złożenia oświadczenia, że nabywane wartości kolekcjonerskie będą przedmiotem 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Dystrybutor jest zobowiązany do podania numeru 

identyfikacji podatkowej, pod którym zarejestrowany jest na potrzeby transakcji 

wewnątrzwspólnotowych. 
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8) Plan emisji –  oznacza plan emisji wartości kolekcjonerskich na rok kalendarzowy, 

publikowany na stronie internetowej NBP, zawierający informacje o tematach, 

rodzajach wartości, parametrach technicznych i dziennych datach emisji wartości; 

9) SESPH – oznacza system informatyczny NBP umożliwiający informowanie przez NBP 

Dystrybutora o wartościach kolekcjonerskich, składanie przez Dystrybutora 

zapotrzebowań, zamówień oraz wykonywanie innych czynności określonych 

w Umowie, dotyczących wartości kolekcjonerskich;   

10) Techniczny plan emisji – oznacza plan, o którym mowa w § 2 pkt 4 uchwały; 

11) temat emisyjny – określenie tematyki pojedynczej wartości kolekcjonerskiej; 

12) uchwała –  oznacza uchwałę nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 

5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank 

Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz 

na inne cele, publikowaną w Monitorze Polskim (M.P. z 2021 r. poz. 1067 i 1152); 

13) Umowa – oznacza niniejszą umowę;  

14) wartości kolekcjonerskie – oznacza złote i srebrne monety kolekcjonerskie, banknoty 

kolekcjonerskie, numizmaty oraz zestawy kolekcjonerskie, o których mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1-4 uchwały; nie dotyczy złotych monet uncjowych, które NBP 

sprzedaje na podstawie zapisów rozdziału 4 uchwały;  

15) zamówienie – oznacza zamówienie, o którym mowa w § 2 pkt 13 uchwały; 

16) zapotrzebowanie roczne – zapotrzebowanie, o którym mowa w § 2 pkt 5 uchwały. 

 

§ 2  

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem Umowy jest określenie trybu postępowania i warunków sprzedaży wartości 

kolekcjonerskich na rzecz Dystrybutora. Sprzedaż dotyczy wartości, których emisja została 

już przeprowadzona lub które planowane są do emisji, zgodnie z Technicznym planem emisji 

oraz planem emisji, oraz nieujęte w tych planach, na warunkach i zasadach określonych  

w uchwale. 

§ 3 

PLANY EMISJI  

1. NBP udostępnia Dystrybutorowi Techniczny plan emisji za pośrednictwem SESPH 

w terminie do 30 września.  

2. Informację o udostępnieniu Technicznego planu emisji, NBP przekazuje Dystrybutorowi 

na adres poczty elektronicznej wskazany w § 16 ust. 3 pkt 2.  

3. W przypadku braku możliwości udostępnienia Technicznego planu emisji w sposób 

określony w ust. 1, NBP wysyła go na adres poczty elektronicznej wskazany w § 16 ust. 3 

pkt 2.   

4. NBP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Technicznym planie emisji oraz 

w planie emisji, w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zmiany w tym zakresie,  

w tym zmiana terminów emisji, zmiana rodzajów monet, tematów emisyjnych, wielkości 
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nakładów albo prób (stopów) monet, nie stanowią naruszenia Umowy przez NBP i nie 

mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Dystrybutora wobec NBP.    

 

 

§ 4 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE  

1. W terminie 30 dni od dnia udostępnienia Dystrybutorowi Technicznego planu emisji 

wartości kolekcjonerskich, jednak nie później niż do dnia 31 października, Dystrybutor 

składa, za pośrednictwem SESPH, wstępne zapotrzebowanie roczne na wartości 

kolekcjonerskie wymienione w tym planie, które zamierza zamówić, określając ich liczbę, 

rodzaj oraz tematy emisyjne.  

2. W przypadku potwierdzonego przez NBP braku możliwości złożenia wstępnego 

zapotrzebowania rocznego za pośrednictwem SESPH, Dystrybutor składa wstępne 

zapotrzebowanie roczne, przekazując je na adres poczty elektronicznej NBP, wskazany  

w § 16 ust. 3 pkt 1 lub na adres NBP, wskazany w § 16 ust. 1 pkt 1.  Wzór wstępnego 

zapotrzebowania rocznego stanowi załącznik nr 2. 

3. Dystrybutor uprawniony jest do wskazania we wstępnym zapotrzebowaniu rocznym 

takiej liczby wartości kolekcjonerskich danego rodzaju z danego tematu emisyjnego,  

która nie przekracza 30% maksymalnego jej nakładu, podanego w Technicznym planie 

emisji.  

4. W przypadku, gdy wskazana przez Dystrybutora we wstępnym zapotrzebowaniu 

rocznym liczba danej wartości kolekcjonerskiej przekroczy poziom, o którym mowa  

w ust. 3, NBP redukuje tę liczbę do 30% nakładu podanego dla tej wartości  

w Technicznym planie emisji.  

5. O terminie złożenia przez Dystrybutora wstępnego zapotrzebowania rocznego decyduje 

data jego wprowadzenia do SESPH. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 

rozstrzygająca jest data jego wpływu do NBP.  

6. Warunkiem potwierdzenia przez NBP wstępnego zapotrzebowania rocznego jest 

wniesienie przez Dystrybutora zabezpieczenia, w wysokości i na zasadach określonych 

w § 9.  

7. NBP potwierdza przyjęcie wstępnego zapotrzebowania rocznego na wartości 

kolekcjonerskie, w całości lub w części, w terminie 5 dni operacyjnych, przypadających 

po dniu 31 października, przesyłając potwierdzenie za pośrednictwem SESPH. 

Postanowienia § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

8. NBP ma prawo do redukcji złożonego przez Dystrybutora wstępnego zapotrzebowania 

rocznego, w sposób określony przez NBP, w przypadku jeśli suma zamówionych przez 

wszystkich Dystrybutorów wartości kolekcjonerskich danego rodzaju w danym temacie 

emisyjnym przekroczy ustaloną przez NBP ich liczbę, przeznaczoną do sprzedaży dla 

Dystrybutorów.  
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9. Wstępne zapotrzebowanie roczne staje się zapotrzebowaniem rocznym z chwilą 

otrzymania przez Dystrybutora potwierdzenia NBP, o którym mowa w ust. 7, 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. W przypadku dokonania redukcji, wstępne zapotrzebowanie roczne staje się 

zapotrzebowaniem rocznym z chwilą otrzymania przez NBP potwierdzenia  

Dystrybutora. Dystrybutor potwierdza dokonaną przez NBP redukcję wstępnego 

zapotrzebowania rocznego w terminie 3 dni operacyjnych od ww. redukcji.  

 

§ 5 

REALIZACJA ZAPOTRZEBOWANIA ROCZNEGO 

1. NBP informuje Dystrybutora, za pośrednictwem SESPH, o ustalonych cenach sprzedaży 

oraz ostatecznych parametrach wartości kolekcjonerskich, z zastrzeżeniem, iż informacja 

ta przekazywana będzie odrębnie dla każdego tematu emisyjnego, nie później jednak niż 

na 10 dni przed datą emisji danej wartości kolekcjonerskiej. Postanowienia § 3 ust. 3 

stosuje się odpowiednio.  

2. W przypadku, jeśli wartości kolekcjonerskie w danym temacie emisyjnym emitowane 

będą w różnych terminach, NBP zastrzega sobie prawo do przekazywania 

Dystrybutorowi informacji, odrębnie dla każdej wartości kolekcjonerskiej objętej tym 

tematem. 

3. W terminie 5 dni operacyjnych, od dnia otrzymania  informacji o cenach sprzedaży oraz 

ostatecznych parametrach wartości kolekcjonerskich, Dystrybutor potwierdza 

zapotrzebowanie roczne w zakresie wartości kolekcjonerskich, określając ostateczną 

liczbę wartości kolekcjonerskich, które będą objęte zamówieniem. Liczba ta nie może 

przekroczyć liczby określonej dla tych wartości w zapotrzebowaniu rocznym.  

4. Dystrybutor przesyła potwierdzenie zapotrzebowania rocznego za pośrednictwem 

SESPH.  Postanowienia § 4 ust. 2 i ust. 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż 

potwierdzenie przesyła się wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu sporządzonym 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy,  przekazując go na adres poczty 

elektronicznej NBP wskazany w § 16 ust. 3 pkt 1 lub na adres NBP, o którym mowa  

w § 16 ust. 1 pkt 1. 

5. Potwierdzenie zapotrzebowania rocznego na daną wartość kolekcjonerską stanowi 

złożenie przez Dystrybutora zamówienia i oznacza zawarcie umowy sprzedaży. 

 

§ 6 

DODATKOWE ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE  

1.  Dystrybutor ma prawo do złożenia po dniu 31 października roku poprzedzającego emisję 

wartości kolekcjonerskich ujętych w Technicznym planie emisji, dodatkowego 

zapotrzebowania rocznego na wartości  kolekcjonerskie, dla których w chwili złożenia 

dodatkowego zapotrzebowania rocznego nie upłynął miesiąc od daty ich emisji, 
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wskazując liczbę wartości kolekcjonerskich większą niż określona w zapotrzebowaniu 

rocznym.  

2. NBP może zrealizować dodatkowe zapotrzebowanie roczne pod warunkiem posiadania  

zapasu danego rodzaju wartości kolekcjonerskich z danego tematu emisyjnego, do 

wysokości jego nakładu  i do jego wyczerpania.  

3. Dodatkowe zapotrzebowanie roczne Dystrybutor składa za pośrednictwem SESPH.  

O kolejności realizacji przez NBP dodatkowych zapotrzebowań rocznych decyduje 

kolejność oraz data ich wprowadzenia do SESPH.  

4. Do dodatkowego zapotrzebowania rocznego złożonego przez Dystrybutora w terminie 

określonym w ust. 1, jednak przed dniem emisji danej wartości kolekcjonerskiej,  

postanowienia § 4 ust. 2-10 oraz § 5 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku dodatkowego zapotrzebowania rocznego, złożonego po dacie emisji danej 

wartości kolekcjonerskiej, dla której w chwili złożenia dodatkowego zapotrzebowania 

rocznego upłynął miesiąc od daty jej emisji, postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio.   

 

§ 7 

DODATKOWE TEMATY EMISYJNE I ZESTAWY KOLEKCJONERSKIE 

1. W przypadku dokonania przez NBP zmian w Technicznym planie emisji lub w planie 

emisji, polegających na dodaniu nowego tematu emisyjnego lub wartości 

kolekcjonerskiej, nieuwzględnionych w planie udostępnionym Dystrybutorowi lub 

planowanego wprowadzenia do sprzedaży zestawu kolekcjonerskiego, Dystrybutor ma 

prawo uzupełnienia, za pośrednictwem SESPH, złożonego zapotrzebowania rocznego. 

Postanowienia § 4 ust. 2 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

2. Dystrybutor uzupełnia złożone zapotrzebowanie roczne w terminie 10 dni od dnia 

udostępnienia informacji o dokonaniu zmiany w Technicznym planie emisji lub w planie 

emisji lub o planowanym wprowadzeniu do sprzedaży zestawu kolekcjonerskiego.  

3. O dacie złożenia uzupełnionego zapotrzebowania rocznego decyduje data wprowadzenia 

go przez Dystrybutora do SESPH.  

4. Do  uzupełnionego zapotrzebowania rocznego postanowienia § 4 ust. 2-10 oraz § 5 stosuje 

się odpowiednio.  

§ 8 

ZAMAWIANIE NUMIZMATÓW ORAZ WARTOŚCI KOLEKCJONERSKICH 

WCZEŚNIEJSZYCH EMISJI  

1. Dystrybutor może zamówić wartości kolekcjonerskie pozostające w zapasie NBP, dla 

których w dniu składania zamówienia minął co najmniej jeden miesiąc od dnia ich emisji.  

2. Zamówienie Dystrybutor składa za pośrednictwem SESPH.  

3. O dacie złożenia przez Dystrybutora zamówienia decyduje data jego wprowadzenia do 

SESPH. Postanowienia § 4 ust. 2 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.   
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4. NBP może zrealizować zamówienie pod warunkiem posiadania zapasu danego rodzaju 

wartości kolekcjonerskich z danego tematu emisyjnego, do wysokości tego zapasu i jego 

wyczerpania. 

5. NBP potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem SESPH.  

6. Potwierdzenie przez NBP złożonego przez Dystrybutora zamówienia oznacza zawarcie 

umowy sprzedaży w zakresie wartości kolekcjonerskich określonych zamówieniem,  

 z zastrzeżeniem ust. 7.   

7. W przypadku, jeśli liczba dostępnych wartości kolekcjonerskich, jest niższa od liczby 

wartości kolekcjonerskich ujętych w zamówieniu Dystrybutora, NBP informuje 

Dystrybutora o możliwości realizacji zamówienia tylko w ramach posiadanego zapasu, 

wskazując dostępną liczbę wartości kolekcjonerskich. Brak akceptacji Dystrybutora na 

zakup wskazanej przez NBP liczby wartości kolekcjonerskich, w terminie 3 dni 

operacyjnych od dnia otrzymania informacji NBP, stanowi podstawę do odstąpienia 

przez NBP od realizacji tego zamówienia.    

8. Do sprzedaży numizmatów zapisy ust. 2-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Dystrybutor zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w formie:  

1)  bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej, na 

kwotę pieniężną w wysokości 30 000 zł, wystawionej na rzecz NBP przez bank, 

oddział banku zagranicznego lub oddział instytucji kredytowej, działający na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej gwarancją, lub  

2)  wpłaty na rachunek bankowy NBP, wskazany w ust. 4, kwoty pieniężnej  

w wysokości 30 000 zł, zwanej dalej kaucją.  

2. Dystrybutor zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 10 dni operacyjnych od dnia zawarcia Umowy.  

3. Za spełnienie obowiązku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w ust. 1 pkt 1 

uznaje się dostarczenie dokumentu gwarancji do NBP na adres: Departament Emisyjno-

Skarbcowy NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Dystrybutor-

gwarancja” lub gwarancji wystawionej elektronicznie przesłanej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany w § 16 ust. 3 pkt 1, z adnotacją w tytule wiadomości, 

następującej treści: „Dystrybutor – gwarancja bankowa wystawiona na rzecz……………...   

4. Za spełnienie obowiązku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w ust. 1 pkt 2 

uznaje się wpływ kaucji na rachunek bankowy nr: 37 1010 0000 0000 1323 9700 0000 

(rachunek prowadzony w ramach gospodarki własnej NBP) wraz ze wskazaniem w tytule 

wpłaty treści: "Dystrybutor – wpłata kaucji gwarancyjnej przez:  

………………………... Kwota wpłaconej kaucji będzie nieoprocentowana przez cały czas jej 

trwania. 
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5.  Na żądanie Dystrybutora NBP dokona zwrotu całości zabezpieczenia, a w przypadku,  

o którym mowa w § 14 ust. 2 jego części,  nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia 

odbioru przez Dystrybutora wartości kolekcjonerskich objętych danym zabezpieczeniem. 

W przypadku zwrotu całości zabezpieczenia NBP ma prawo do odstąpienia od Umowy. 

6. Żądanie zwrotu zabezpieczenia powinno mieć formę pisemną. W przypadku zwrotu 

kaucji, żądanie jej zwrotu powinno określać numer rachunku bankowego, na który ma 

nastąpić zwrot, a w przypadku zwrotu gwarancji - określać adres, na który powinien być 

dokonany zwrot dokumentu. 

§ 10 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Dystrybutor dokonuje zapłaty, na podstawie wystawionej przez NBP proformy, za 

wartości kolekcjonerskie wskazane w: 

1) zapotrzebowaniu rocznym, o którym mowa w § 5 ust. 5, 

2) dodatkowym zapotrzebowaniu rocznym, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

3) zapotrzebowaniu rocznym uzupełnionym na zasadach określonych w § 7 ust. 1,  

4) zamówieniu na wartości kolekcjonerskie wcześniejszych emisji, o którym mowa 

w § 8 ust. 1. 

2. NBP wystawia  proformę w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym terminem 

odbioru poszczególnych rodzajów wartości kolekcjonerskich, określając termin zapłaty 

nie później niż na 1 dzień operacyjny przed uzgodnionym terminem odbioru. 

3. Dystrybutor dokonuje zapłaty pełnej kwoty za wartości kolekcjonerskie, w terminie i na 

wskazany przez NBP rachunek bankowy, określony w proformie.   

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NBP.   

5. Brak zapłaty za zamówione wartości kolekcjonerskie w terminie, o którym mowa  

w ust. 3, uprawnia  NBP do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu. W przypadku odstąpienia przez NBP od Umowy mają zastosowanie 

postanowienia § 17 ust. 3, przy czym oświadczenie może zostać przesłane Dystrybutorowi 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 16 ust. 3 pkt 2. 

6. W przypadku zapłaty za część zamówionych wartości kolekcjonerskich, uprawnienie 

NBP do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 5, dotyczy całej reszty 

zamówionych, a nieopłaconych wartości kolekcjonerskich.  

 

§ 11 

ODBIÓR WARTOŚCI KOLEKCJONERSKICH  

1. Dystrybutor dokonuje odbioru zamówionych wartości kolekcjonerskich, za które 

dokonano zapłaty, we wskazanych przez Dystrybutora oddziałach okręgowych NBP lub 

DES, nie później niż w ciągu 30 dni od daty emisji wartości kolekcjonerskich danego 

rodzaju w danym temacie emisyjnym, w terminie uzgodnionym z NBP.  

2. Dystrybutor wskazuje oddział okręgowy NBP, w którym dokonywać będzie odbioru 

wartości kolekcjonerskich, ujętych w złożonych przez niego zamówieniach, o których 
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mowa w § 10 ust. 1. NBP potwierdza możliwość odbioru zamówionych przez 

Dystrybutora wartości kolekcjonerskich we wskazanym oddziale okręgowym NBP.  

3. Dopuszcza się możliwość wskazania przez Dystrybutora więcej niż jednego oddziału 

okręgowego NBP, w których dokonywać będzie odbioru.  

4. Dystrybutor przesyła do DES, w  terminie 14 dni od daty podpisania 

Umowy, wykaz osób upoważnionych przez Dystrybutora do odbioru wartości 

kolekcjonerskich w NBP, zwany dalej wykazem. Wykaz zawiera także kartę 

wzorów podpisów osób upoważnionych do odbioru oraz dane pozwalające na 

identyfikację tych osób na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.  

5. Dystrybutor informuje DES, w formie pisemnej, o każdej zmianie w wykazie oraz 

dokonuje aktualizacji karty wzorów podpisów. 

6. Odbioru wartości kolekcjonerskich dokonać mogą wyłącznie osoby wskazane  

w wykazie. Przed wydaniem wartości kolekcjonerskich NBP weryfikuje tożsamość osoby 

odbierającej na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu. Osoba 

odbierająca po wydaniu wartości kolekcjonerskich potwierdza odbiór na dokumencie 

„Wydanie wartości kolekcjonerskich” drukowanym automatycznie z Systemu Emisyjno-

Skarbcowego.   

7. Faktura dokumentująca otrzymanie przez NBP całości zapłaty przed dokonaniem 

odbioru zamówionych wartości kolekcjonerskich, będzie przesyłana na wskazany adres 

korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 16 

ust. 3 pkt 2. 

8. W przypadku, jeśli Dystrybutor nie odebrał w wyznaczonym terminie zamówionych 

wartości kolekcjonerskich, za które dokonano zapłaty na podstawie proformy, 

obowiązany jest odebrać te wartości kolekcjonerskie najpóźniej w dodatkowym terminie 

10 dni operacyjnych, licząc od upływu terminu określonego w ust. 1, pod rygorem 

określonym w ust. 9.  

9. Brak odbioru wartości kolekcjonerskich w dodatkowym terminie uprawnia NBP do 

odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia przez NBP od Umowy mają 

zastosowanie postanowienia § 17 ust. 3, przy czym oświadczenie może zostać przesłane 

Dystrybutorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 16 ust. 

3 pkt 2 Umowy.  

 

§ 12 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych udostępnianych w treści 

Umowy, obejmujących dane osób reprezentujących Strony Umowy lub jako dane osób 

działających w imieniu Dystrybutora oraz NBP przy wykonywaniu Umowy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również danych osobowych, które Strony 

Umowy przekażą sobie w ramach aktualizacji. 



   

Strona 10 z 14 

 

3. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych NBP za pośrednictwem adresu 

poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych 

osobowych. Szczegółowe informacje inspektora ochrony danych znajdują się na stronie 

internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 

NBP.   

4. Inspektorem ochrony danych u Dystrybutora jest ……………………….., 

adres…………………./adres poczty elektronicznej………………………, numer telefonu 

……………………… lub w przypadku, gdy inspektor ochrony danych nie został 

powołany u Dystrybutora, dane kontaktowe Dystrybutora: adres:………………, numer 

telefonu:………………………, adres poczty elektronicznej: …………………………………. 

 

 § 13  

OPUSTY 

1. NBP udziela Dystrybutorowi opustów cenowych na wartości kolekcjonerskie zgodnie  

z przepisami § 5 ust. 2 pkt 4-7 uchwały. 

2.   Powyższe uprawnienie do opustów cenowych, dotyczy wyłącznie danego zamówienia  

i nie łączy się z zamówieniami dodatkowymi w zakresie tych samych wartości 

kolekcjonerskich, realizowanymi w późniejszym terminie. 

 

§ 14 

KARY UMOWNE  

1. NBP naliczy karę umowną w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 9, w wysokości 10% 

ceny sprzedaży netto, jaka należna jest NBP za łączną liczbę wartości kolekcjonerskich, 

nieodebranych w dodatkowym terminie, określonym w § 11 ust. 8. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wydania zamówionych przez Dystrybutora 

wartości kolekcjonerskich z przyczyn leżących po stronie NBP, NBP zobowiązuje się do 

zapłaty na żądanie Dystrybutora kary umownej, za każdy dzień operacyjny opóźnienia, 

w wysokości 0,1% iloczynu ceny emisyjnej i liczby zamówionych i niewydanych  

w terminie wartości kolekcjonerskich, z zastrzeżeniem, że kwota kary nie może 

przekroczyć 7% kwoty wynikającej z iloczynu ceny emisyjnej i liczby zamówionych  

i niewydanych w terminie wartości kolekcjonerskich. 

3. Niezależnie od kar umownych NBP zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459) z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kar 

umownych lub gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie 

zastrzeżono. 

4. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, podlega wpłacie lub potrąceniu z udzielonego 

przez Dystrybutora zabezpieczenia przy czym, w przypadku wniesienia przez 

Dystrybutora zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, potrącenie kar umownych 

mailto:iod@nbp.pl%20lub
http://www.nbp.pl/RODO
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przez NBP nastąpi po skierowaniu przez NBP do instytucji gwaranta żądania zapłaty, 

wynikającej z naliczonych kar umownych. Naliczenie  kary umownej przez NBP, nastąpi 

w terminie 14 dni operacyjnych od daty płatności określonej w § 10 ust. 3 albo daty 

odbioru, o której mowa w § 11 ust. 1. Zapłata kary umownej nastąpi 14 dni operacyjnych 

od daty otrzymania od NBP wezwania do zapłaty. 

5. Zapłata przez NBP na rzecz Dystrybutora kary umownej, o której mowa w ust. 2, nastąpi 

na rachunek bankowy nr: …………………………. prowadzony przez …………………. 

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni operacyjnych od dnia uznania przez NBP roszczenia 

Dystrybutora. 

§ 15 

SIŁA WYŻSZA 

1. NBP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu zamówionych przez 

Dystrybutora wartości kolekcjonerskich, za które dokonano zapłaty, jeśli jest to 

spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami spowodowanymi przyczynami 

nieleżącymi po stronie NBP. 

2. Przez siłę wyższą uznaje się przyczynę zewnętrzną, niezależną od Stron, której skutków 

nie można było przewidzieć ani im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności.  

W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych jak: huragany, 

powodzie, trzęsienia ziemi lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego jak: wojna, stan 

wyjątkowy lub ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. 

 

§ 16 

DANE DO KONTAKTÓW 

1. Strony zastrzegają następujące adresy dla doręczeń: 

1) NBP: Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, 

2) Dystrybutor: …………………………………………….. 

2. W przypadku zmiany adresu Strona, której zmiana dotyczy, jest zobowiązana do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej. 

3.   Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w ramach realizacji Umowy: 

1) ze strony NBP: ………………………………………., tel. 22…………, email………………; 

………………………………………………….., tel. 22 ……………, email: …………………,   

2) ze strony Dystrybutora:………………………………….., tel. ………. email: 

……………………………   

4. Zmiana osób, ich adresów mailowych i numerów telefonów, wskazanych w ust. 3, 

powinna być dokonana w formie pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. NBP ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, jeśli Dystrybutor nie wniesie 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub kaucji w terminie określonym w § 9 ust. 

2 Umowy albo NBP dokona zwrotu zabezpieczenia zgodnie z § 9 ust. 5. 

2. Niezależnie od powyższego NBP przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Dystrybutor będzie wykonywał Umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub nie 

będzie wywiązywał się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie; 

2) w stosunku do Dystrybutora zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd 

odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

upadłości, jeżeli Dystrybutor zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie 

dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Dystrybutora; 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Dystrybutora lub jego części, 

4) w przypadku określonym w § 10 ust. 5 i 6 oraz w § 11 ust. 9. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać 

uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać dokonane  

w terminie 10 dni operacyjnych, od momentu ujawnienia przypadków określonych  

w ust. 1 i 2 lub na podstawie obowiązujących przepisów. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zachowują prawo do potrącenia, 

odszkodowania oraz innych świadczeń związanych z Umową. 

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rozwiązanie Umowy przez każdą ze Stron wymaga formy pisemnej, z miesięcznym 

wypowiedzeniem, obejmującym pełny miesiąc kalendarzowy, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

2. Jakikolwiek spór, roszczenie, wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nim, łącznie 

z jego ważnością, nieważnością, naruszeniem lub rozwiązaniem, których to sporów nie da 

się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, prowadzonych w dobrej wierze pomiędzy 

przedstawicielami Stron, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby NBP. 

3. Dystrybutor nie może posługiwać się logotypem NBP, ani bez uprzedniej pisemnej zgody 

NBP wymieniać nazwy Narodowego Banku Polskiego, w związku z działalnością 

Dystrybutora. W przypadku zamiaru uzyskania pisemnej zgody NBP na wymienianie 

nazwy Narodowego Banku Polskiego, w związku z działalnością Dystrybutora, 

Dystrybutor złoży pisemny wniosek w tej sprawie do Departamentu Komunikacji  

NBP. 

4. Dystrybutor, w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych prowadzonego przez 

siebie przedsiębiorstwa, wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Umowy. 
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W przypadku zmiany danych określonych w załączniku nr 4 do Umowy, Dystrybutor 

niezwłocznie przesyła do NBP zaktualizowane oświadczenie.  

5. Jeśli koniec terminu przewidzianego Umową przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin ten kończy się z upływem najbliższego dnia operacyjnego. 

6. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z realizacją i wykonaniem Umowy 

odbywa się w formie pism poleconych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7. Dystrybutor, bez uprzedniej zgody NBP, nie może przenosić na osoby trzecie praw  

i obowiązków wynikających z Umowy. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

10. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku 

Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym 

z prawem postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy  

i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron.  

11. Umowa nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25). 

12. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

13. Umowa zawiera 14 kolejno ponumerowanych stron, oraz następujące załączniki 

stanowiące jej integralną część: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo/ odpis KRS/ wydruk z CEiDG1, 

Załącznik nr 2:  Wzór wstępnego zapotrzebowania rocznego, 

Załącznik nr 3:  Wzór potwierdzenia zapotrzebowania rocznego, 

Załącznik nr 4:  Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację danych.  
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Za i w imieniu Dystrybutora                       Za i w imieniu 

                                                                                     Narodowego Banku Polskiego 

 

 

   ………………………………….                                        …….……………………………………... 

 

 

 
1 – niepotrzebne skreślić  


