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ZARZĄDZENIE NR 15/2006

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 2 sierpnia 2006 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania
opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Nr 8

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 1 zł 60 gr

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, 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 oraz z 2005 r. Nr 83, poz.
719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz.
1538) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 8/2001 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania
i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wyko-
nywania czynności związanych z zaopatrywaniem ban-
ków w te znaki (Dz. Urz. NBP Nr 10, poz. 22, z 2002 r.
Nr 13, poz. 35, z 2003 r. Nr 23, poz. 41 oraz z 2005 r.
Nr 2, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 27-29 otrzymują brzmienie: 

„§ 27.1. Oryginalne opakowania banknotów, z za-
strzeżeniem ust. 2, stanowią: 

1) pudła kartonowe zawierające po 50 wiązek po
1000 sztuk banknotów (50.000 sztuk banknotów),
obwiązane taśmą i opieczętowane znakiem produ-
centa; pudła oznaczone są literami A, B, C, D, E,
przy czym litery te oznaczają nominały: A – 10 zło-
tych, B – 20 złotych, C – 50 złotych, D – 100 zło-
tych, E – 200 złotych; 

2) wiązki zawierające po 10 paczek po 100 sztuk
banknotów (1000 sztuk banknotów), na które nało-

żona jest papierowa banderola z nadrukami w ko-
lorach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1; ponad-
to wiązki te zapakowane są w przezroczystą folię
z naklejoną etykietą zawierającą dane zamieszczo-
ne przez producenta; 

3) wiązki zawierające po 10 paczek po 100 sztuk
banknotów (1000 sztuk banknotów), przy czym
każde 5 paczek banknotów owiniętych jest pa-
skiem z przezroczystej folii, na którym naklejona
jest etykieta zawierająca dane zamieszczone przez
producenta; pięć pierwszych paczek banknotów
w wiązce ułożonych jest opaskami w lewą stronę,
a pięć następnych paczek banknotów – w prawą
stronę wiązki; ponadto wiązki te zapakowane są
w przezroczystą folię. 

2. Oryginalne opakowania banknotów kolekcjoner-
skich stanowią zafoliowane pudełka kartonowe za-
wierające banknoty w obwolutach; na wieczku pudeł-
ka znajdują się następujące informacje: ilość sztuk
banknotów, nominał banknotów, wartość nominalna
banknotów, nazwa (temat) banknotów, pieczęć oso-
by pakującej, data pakowania. 

§ 28. Banknoty, z wyjątkiem banknotów kolekcjoner-
skich, o których mowa w § 27 ust. 2, pakowane są
przez producenta po 100 sztuk banknotów w paczki,
na które nałożone są opaski wykonane z papieru
w kolorze białym, z nadrukami w kolorach, o których
mowa w § 10 ust. 2 pkt 1; na opaskach paczek bank-
notów, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 3 znajdują
się dane zamieszczone automatycznie przez sorter. 

§ 29.1. Oryginalne opakowania monet, z zastrzeże-
niem ust. 4, stanowią: 
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Załącznik do zarządzenia nr 15/2006 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 sierpnia 2006 r.
(poz. 8)

poz. 8 - 30 - DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 8

1) pudła kartonowe zawierające po 20 sztuk worków
zbiorczych monet, obwiązane taśmą i opatrzone
etykietami zawierającymi następujące informacje:
ilość worków, ilość sztuk monet w worku, nominał
monet, wartość nominalna monet, pieczęć osoby
pakującej, data pakowania; 

2) worki zbiorcze zawierające monety zapakowane
w torebki foliowe, tzw. saszetki; do worków przyszy-
te są przywieszki oznaczone w następujący sposób:
1 grosz – 1 czerwonym paskiem, 
2 grosze – 2 czerwonymi paskami, 
5 groszy – 5 czerwonymi paskami, 

10 groszy – 1 niebieskim paskiem, 
20 groszy – 2 niebieskimi paskami, 
50 groszy – 5 niebieskimi paskami, 
1 złoty – 1 brązowym paskiem, 
2 złote – 2 brązowymi paskami, 
5 złotych – 5 brązowymi paskami. 
Na przywieszkach znajdują się następujące infor-
macje: ilość saszetek, ilość sztuk monet w saszet-
ce, nominał monet, wartość nominalna monet, pie-
częć osoby pakującej, data pakowania; 

3) saszetki, na których zamieszczone są następujące
informacje: nominał monet, ilość sztuk monet, war-
tość nominalna monet. 

2. Ilość i wartość monet poszczególnych nomina-
łów w saszetkach i workach zbiorczych określone są
w załączniku nr 7 do zarządzenia. 

3. Worki zbiorcze zawierające monety przeszywane
są dwukrotnie. 

4. Oryginalne opakowania monet kolekcjonerskich
stanowią zafoliowane pudełka kartonowe zawierają-
ce monety srebrne lub złote w plastikowych kapsu-
łach; na wieczku pudełka znajdują się następujące 
informacje: ilość sztuk monet, nominał monet, war-
tość nominalna monet, próba srebra lub złota i nazwa
(temat) monety, pieczęć osoby pakującej, data pako-
wania.”; 

2) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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