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ZARZ¥DZENIE NR 8/2001

Prezesa Narodowego Banku Polskiego 

z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowañ banknotów i monet oraz
wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Nr 10

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 12 z³ 80 gr

Na podstawie art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr
160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz.
1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz.
1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) zarz¹-
dza siê, co nastêpuje:

Czêœæ I

Przepisy ogólne

§ 1. Przez u¿yte w zarz¹dzeniu okreœlenia rozumie siê:

1) krajowe znaki pieniê¿ne — banknoty i monety bêd¹ce
prawnym œrodkiem p³atniczym w Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) waluty obce — banknoty i monety nie bêd¹ce praw-
nym œrodkiem p³atniczym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

3) zaopatrywanie — pobieranie lub odprowadzanie zna-
ków pieniê¿nych przez banki i Narodowy Bank Polski,
zwany dalej NBP,

4) zasi³ek lub nadmiar gotówkowy — znaki pieniê¿ne po-
brane (kupione) lub znaki pieniê¿ne odprowadzone
(sprzedane) przez banki i NBP,

5) oddzia³ NBP — oddzia³ okrêgowy NBP lub G³ówny
Oddzia³ Walutowo-Dewizowy w Warszawie,

6) sortery — maszyny i urz¹dzenia kasowo-skarbcowe
s³u¿¹ce do przeliczania banknotów i monet, spraw-
dzania ich autentycznoœci i sortowania na znaki obie-
gowe, zniszczone oraz znaki nie zakwalifikowane do
tych kategorii,

7) sortery dzia³aj¹ce w cyklu zamkniêtym — sortery do-
konuj¹ce czynnoœci, o których mowa w pkt 6, oraz do-
konuj¹ce pakowania paczek banknotów w wi¹zki
w sposób okreœlony w § 13 ust. 1 pkt 1, automatycz-
nie, bez udzia³u osób obs³uguj¹cych sorter.

§ 2.1. Liczenie, sortowanie, pakowanie banknotów i monet
oraz wykonywanie innych czynnoœci kasowo-skarbcowych,
z zastrze¿eniem ust. 2 i 3, odbywa siê zawsze w obecnoœci
drugiego pracownika.

2. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy pracy ka-
sjera i mo¿e — w zale¿noœci od uznania banku — nie doty-
czyæ pracy pracowników banku lub innych osób, pobieraj¹-
cych i odprowadzaj¹cych znaki pieniê¿ne w imieniu banku.

3. Obecnoœæ drugiego pracownika nie jest wymagana
w przypadku, gdy przebieg czynnoœci, o których mowa
w ust. 1, podlega monitorowaniu z wykorzystaniem kamer
telewizji przemys³owej przez pracownika sprawuj¹cego bie-
¿¹cy nadzór nad prawid³owym wykonaniem tych czynnoœci. 

§ 3. Przepisy zarz¹dzenia dotycz¹ce banku lub oddzia³u
banku stosuje siê odpowiednio do NBP lub oddzia³u NBP,
o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
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Czêœæ II

Krajowe znaki pieniê¿ne 

Dzia³ I

Sposoby i tryb przeliczania, sortowania, pakowania
i oznaczania opakowañ krajowych znaków pieniê¿nych

Rozdzia³ 1

Sposób sortowania banknotów i monet

§ 4.1. O ile przepisy zarz¹dzenia nie stanowi¹ inaczej, bank-
noty i monety przyjmowane przez oddzia³ banku w formie
wp³at, zamiany lub wymiany lub w ramach zasi³ków b¹dŸ
nadmiarów gotówkowych s¹ sortowane. 

2. Banknoty sortuje siê na banknoty zdatne do obiegu,
zwane w dalszych przepisach zarz¹dzenia „banknotami
obiegowymi”, oraz na banknoty nie nadaj¹ce siê do obiegu
ze wzglêdu na stopieñ zu¿ycia, zwane dalej „banknotami
zniszczonymi”, a tak¿e na banknoty wycofane z obiegu na
podstawie odrêbnych przepisów. Do banknotów zniszczo-
nych zalicza siê banknoty postrzêpione, naddarte, przedarte
i podklejone, nadmiernie zabrudzone, zaplamione lub
uszkodzone w inny sposób.

3. Monety sortuje siê na monety zdatne do obiegu,
zwane w dalszych przepisach zarz¹dzenia „monetami obie-
gowymi”, oraz na monety nie nadaj¹ce siê do obiegu ze
wzglêdu na stopieñ zu¿ycia, zwane dalej „monetami znisz-
czonymi”, a tak¿e na monety wycofane z obiegu na podsta-
wie odrêbnych przepisów. Do monet zniszczonych zalicza
siê monety wykazuj¹ce uszkodzenie typu mechanicznego,
monety zanieczyszczone w sposób zmieniaj¹cy ich barwê,
monety skorodowane, wytarte na skutek d³ugotrwa³ego
obiegu lub uszkodzone w inny sposób.

Rozdzia³ 2

Sposoby i tryb liczenia banknotów

§ 5.1. O ile przepisy zarz¹dzenia nie stanowi¹ inaczej, bank-
noty podlegaj¹ liczeniu tzw. na pierwsz¹ rêkê, zgodnie z § 6,
a nastêpnie kontroli, zgodnie z § 7. 

2. Nie ma obowi¹zku przeprowadzania kontroli, o której
mowa w § 7, w przypadku, gdy liczenie banknotów na
pierwsz¹ rêkê, formowanie z nich paczek oraz pakowanie
tych paczek w wi¹zki w sposób okreœlony w § 13 ust. 1 pkt
1 nastêpuje przy u¿yciu sortera dzia³aj¹cego w cyklu za-
mkniêtym.

3. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1, nie mog¹ byæ
wykonywane przez tê sam¹ osobê.

§ 6.1. Liczenie na pierwsz¹ rêkê polega na ustaleniu iloœci
banknotów, ich wartoœci nominalnej i autentycznoœci oraz
ich przesortowaniu na banknoty obiegowe i zniszczone. 

2. Przy wykonywaniu czynnoœci wymienionych w ust. 1
stosuje siê nastêpuj¹ce zasady:

1) ustala siê iloœæ i wartoœæ nominaln¹ banknotów, bada
siê ich autentycznoœæ oraz sortuje siê je zgodnie
z § 4 ust. 2,

2) banknoty uk³ada siê przedni¹ stron¹, tj. stron¹, na
której zamieszczona jest numeracja i podpisy, w ten
sposób, by zamieszczone na banknocie oznaczenie
dla niewidomych znajdowa³o siê w lewym dolnym ro-
gu paczki,

3) banknoty pozaginane rozprostowuje siê, a banknoty
przedarte — podkleja jednostronnie, od strony od-
wrotnej banknotu; przy czym obowi¹zek ten nie ma
zastosowania w odniesieniu do banknotów, które zo-
sta³y przeliczone i sformowane w paczki przez sorter,

4) przy liczeniu banknotów w paczce — opaskê zdjêt¹
z paczki banknotów pozostawia siê do czasu stwier-
dzenia zgodnoœci iloœci i wartoœci banknotów z dany-
mi zamieszczonymi na opasce, a nastêpnie niszczy
siê j¹ przez przedarcie, 

5) banknotami pochodz¹cymi z pierwszej przeliczonej
i przesortowanej paczki uzupe³nia siê paczki nastêp-
ne,

6) na sformowan¹, zgodnie z § 9, paczkê nak³ada siê
opaskê z nazw¹ lub numerem ewidencyjnym oddzia³u
banku dokonuj¹cego przeliczenia oraz zamieszczon¹
dat¹ jej sformowania.

3. Liczenie na pierwsz¹ rêkê mo¿e byæ wykonywane
rêcznie lub przy u¿yciu sortera.

4. Na dowód dokonania liczenia na pierwsz¹ rêkê, pra-
cownik licz¹cy banknoty podpisuje siê — w sposób trwa³y
— czarnym lub niebieskim tuszem lub atramentem na stro-
nie przedniej opaski przeliczonej paczki banknotów, przy
czym w przypadku gdy opaska nak³adana jest na paczkê
banknotów przy u¿yciu: 

1) sortera — podpis pracownika mo¿e byæ zast¹piony
numerem kontrolnym (identyfikatorem) pracownika
lub zespo³u pracowników, zamieszczonym automa-
tycznie przez sorter,

2) urz¹dzenia opaskuj¹cego — podpis pracownika mo-
¿e byæ zast¹piony numerem kontrolnym (identyfikato-
rem) pracownika, zamieszczonym automatycznie
przez urz¹dzenie nak³adaj¹ce opaskê.

§ 7.1. Kontrola banknotów polega na:

1) ponownym przeliczeniu i ustaleniu zgodnoœci iloœci
banknotów w paczkach; nomina³y i iloœæ banknotów
podlegaj¹cych liczeniu kontrolnemu ustala bank w za-
le¿noœci od warunków organizacyjnych i potrzeb kon-
troli, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeñ-
stwa obrotu gotówkowego; na dowód dokonania
liczenia kontrolnego pracownik kontroluj¹cy podpisuje
siê, w sposób trwa³y, czerwonym tuszem lub atramen-
tem na przedniej stronie opaski przeliczonej paczki
banknotów; przeliczone kontrolnie paczki banknotów
uk³ada siê jako pierwsze paczki z przedniej strony
wi¹zki (na froncie formowanej wi¹zki),

2) sprawdzeniu czy:

a) banknoty zosta³y sformowane w paczki zgodnie
z § 9, czy na³o¿one opaski odpowiadaj¹ wzorom,
okreœlonym w za³¹cznikach nr 1 i 2 do zarz¹dzenia,
oraz czy posiadaj¹ nadruki w kolorach, o których
mowa w § 10, a tak¿e czy opaski te zosta³y w³aœci-
wie ostemplowane, podpisane lub oznaczone,

b) paczki banknotów sformowano w wi¹zki (pó³wi¹z-
ki), zgodnie z § 11 i 12.

2. Po wykonaniu czynnoœci, o których mowa w ust. 1,
ka¿da wi¹zka powinna byæ przez kontroluj¹cego lub w jego
obecnoœci niezw³ocznie zapakowana w jeden ze sposobów
wskazanych w § 13 ust. 1.
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3. Na dowód przeprowadzenia kontroli, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, kontroluj¹cy, z zastrze¿eniem ust. 4, sk³ada
podpis pod podpisem pracownika pakuj¹cego wi¹zkê,
o którym mowa w § 13. Przy sk³adaniu podpisu przez kon-
troluj¹cego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:

1) kontroluj¹cy sk³ada podpis w sposób trwa³y — czer-
wonym tuszem lub atramentem na odwrotnej stronie
opaski ostatniej paczki banknotów w wi¹zce, po jej
zwi¹zaniu, lub zamieszcza podpis na etykiecie, o któ-
rej mowa w § 13 ust. 4,

2) w przypadku pakowania wi¹zki w sposób wskazany
w § 13 ust. 1 pkt 1 podpis kontroluj¹cego wi¹zkê mo-
¿e byæ zast¹piony jego numerem kontrolnym (identy-
fikatorem), zamieszczanym automatycznie przez
urz¹dzenie foliuj¹ce.

4. W przypadku gdy kontroluj¹cy dokonuje zapakowania
wi¹zki samodzielnie, nie ma on obowi¹zku z³o¿enia podpi-
su, o którym mowa w ust. 3. 

§ 8. Dokonywanie na banknotach jakichkolwiek zapisów jest
niedozwolone.

Rozdzia³ 3

Sposoby pakowania i oznaczania opakowañ banknotów 

§ 9. Z banknotów obiegowych lub zniszczonych formuje siê
odrêbne paczki po 100 sztuk jednego nomina³u, uk³adaj¹c
banknoty w sposób wskazany w § 6 ust. 2 pkt 2. Na lewych
brzegach paczek banknotów nak³ada siê opaski. W przy-
padku nak³adania opasek przez sorter lub przez urz¹dzenie
opaskuj¹ce dopuszcza siê mo¿liwoœæ umieszczenia opaski
na paczce w miejscu w³aœciwym dla tych urz¹dzeñ.

§ 10.1. Opaski z nadrukiem „Narodowy Bank Polski” stoso-
wane s¹ przez producenta banknotów oraz oddzia³y NBP
i Departament Emisyjno-Skarbcowy w Centrali NBP, zwany
dalej DES.

2. Banki stosuj¹ opaski z nazw¹ banku, jednak¿e z za-
chowaniem jednolitych, zasadniczych elementów opasek
stosowanych przez NBP, wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:

1) przy rêcznym nak³adaniu opaski: 

a) opaska dla banknotów obiegowych:

— papier: bia³y 

— szerokoœæ opaski — 30 mm, 

— wszystkie nadruki w nastêpuj¹cych kolorach:

pomarañczowy — dla banknotów o nominale
200 z³otych,

zielony — dla banknotów o nominale 100 z³otych,

granatowy — dla banknotów o nominale 50 z³o-
tych,

fioletowy — dla banknotów o nominale 20 z³otych,

br¹zowy — dla banknotów o nominale 10 z³otych,

— wzd³u¿ górnej i dolnej czêœci opaski — pasek
szerokoœci 5 mm wskazuj¹cy kolorem na nomi-
na³ banknotów,

— w centralnej czêœci opaski nadruk (w ramce) za-
wieraj¹cy:

nazwê banku,

z lewej strony: datê i podpis licz¹cego,

z prawej strony: okreœlenie wartoœci paczki, ilo-
œci banknotów i ich nomina³u,

— po obu stronach ramki — cyfry wskazuj¹ce no-
mina³ banknotów,

— po prawej i lewej stronie opaski nadruk „Przeli-
czyæ przy odbiorze”,

b) opaska dla banknotów zniszczonych:

— kryteria jak w pkt 1 lit. a, z tym ¿e w wierszu „na-
zwa banku” wystêpuje z prawej strony opaski,
w kwadratowej ramce litera „Z”; przy drukowa-
nych opaskach litera „Z” w kolorze nadruków na
opasce, przy wpisywaniu rêcznym (stemplowa-
niu) tej litery — w kolorze czarnym,

2) przy maszynowym nak³adaniu opaski:

a) opaska dla banknotów obiegowych: 

— kolor papieru, kolor wszystkich nadruków — od-
powiednio jak przy opasce dla banknotów obie-
gowych przy rêcznym jej nak³adaniu (pkt 1 lit.
a); przy czym dopuszcza siê równie¿ mo¿liwoœæ
zamieszczenia na opasce nadruków w kolorze
czarnym,

— szerokoœæ opaski — od 30 mm do 40 mm,

— wzd³u¿ górnej i dolnej czêœci opaski — pasek
szerokoœci 5 mm wskazuj¹cy kolorem na nomi-
na³ banknotów,

— w centralnej czêœci strony przedniej opaski: 

na górnym i dolnym pasku — nazwa banku,
a na bia³ym polu pomiêdzy paskami, nadruk za-
wieraj¹cy okreœlenie: wartoœci paczki, iloœci
banknotów i ich nomina³u oraz zawieraj¹cy in-
formacjê: „Przeliczyæ przy odbiorze”; dopusz-
cza siê równie¿ mo¿liwoœæ zamieszczania na-
zwy banku wy³¹cznie na bia³ym polu pomiêdzy
paskami,

b) opaska dla banknotów zniszczonych:

— kryteria jak w pkt 2 lit. a, z tym ¿e przed „nazw¹
lub numerem ewidencyjnym oddzia³u banku”,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6, wystêpuje li-
tera „Z”.

3. Wzory opasek dla banknotów obiegowych przy ma-
szynowym nak³adaniu opaski oraz dla banknotów obiego-
wych i zniszczonych przy rêcznym jej nak³adaniu okreœlaj¹
odpowiednio za³¹czniki nr 1 i 2 do zarz¹dzenia.

§ 11.1. Przeliczone, zgodnie z § 6 i skontrolowane w sposób
okreœlony w § 7 ust. 1 pkt 1, paczki banknotów formuje siê
w wi¹zki po 10 paczek tego samego nomina³u banknotów,
z zastrze¿eniem ¿e wi¹zki formuje siê wy³¹cznie z paczek
banknotów obiegowych lub wy³¹cznie z paczek banknotów
zniszczonych.

2. W przypadku banknotów zniszczonych o nominale
100 z³ i wy¿szym dopuszcza siê mo¿liwoœæ formowania pó³-
wi¹zek — po 5 paczek banknotów jednego nomina³u.

§ 12.1. Przy formowaniu wi¹zek banknotów obiegowych:

1) w przypadku rêcznego formowania wi¹zki: 
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a) pierwsze dwie paczki banknotów uk³ada siê — opa-
skami w lew¹ stronê, nastêpne dwie paczki bank-
notów opaskami w praw¹ stronê, pi¹t¹ i szóst¹
paczkê banknotów w wi¹zce — opaskami w lew¹
stronê, siódm¹ i ósm¹ paczkê banknotów — opa-
skami w praw¹ stronê i ostatnie dwie paczki bank-
notów w wi¹zce opaskami w lew¹ stronê lub

b) gdy opaski na paczki banknotów na³o¿one zosta³y
przez sorter lub przez urz¹dzenie opaskuj¹ce —
paczki banknotów uk³ada siê w sposób wskazany
w lit. a lub w ten sposób, by opaski wszystkich pa-
czek banknotów znajdowa³y siê po lewej stronie
wi¹zki b¹dŸ w miejscu w³aœciwym dla danego sor-
tera lub urz¹dzenia opaskuj¹cego, u³o¿one w ten
sposób, by wszystkie opaski znajdowa³y siê jedna
nad drug¹.

2) w przypadku formowania wi¹zki przy u¿yciu sortera
dzia³aj¹cego w cyklu zamkniêtym — paczki bankno-
tów uk³adane s¹ w sposób wskazany w pkt 1 lit. b.

2. Banknoty zniszczone formuje siê w:

1) wi¹zki:

a) w przypadku rêcznego formowania wi¹zki — w ten
sposób, ¿e piêæ pierwszych paczek banknotów
w wi¹zce uk³ada siê opaskami w lew¹ stronê, a piêæ
nastêpnych paczek banknotów — w praw¹ stronê
wi¹zki,

b) w przypadku formowania wi¹zki przy u¿yciu sortera
dzia³aj¹cego w cyklu zamkniêtym — w sposób
okreœlony w ust. 1 pkt 1 lit. b, 

2) pó³wi¹zki — w ten sposób, by opaski wszystkich pa-
czek banknotów znajdowa³y siê po lewej stronie pó³-
wi¹zki b¹dŸ w miejscu w³aœciwym dla danego sortera
lub urz¹dzenia opaskuj¹cego, u³o¿one w ten sposób,
by wszystkie opaski znajdowa³y siê jedna nad drug¹. 

§ 13.1. Sformowane wi¹zki banknotów obiegowych pakuje
siê nastêpuj¹cymi sposobami:

1) maszynowo w foliê przezroczyst¹ lub w torebki z prze-
zroczystej folii; zastosowana folia oraz technologia
pakowania powinny zapewniaæ trwa³oœæ opakowañ,

2) maszynowo za pomoc¹ wi¹zarek, owijaj¹c taœm¹ poli-
propylenow¹ raz w poprzek, raz wzd³u¿ i ponownie
w poprzek banknotów,

3) rêcznie, wi¹¿¹c sznurkiem, raz w poprzek, raz wzd³u¿
i ponownie w poprzek banknotów. 

2. Po zapakowaniu wi¹zki pracownik lub zespó³ pracow-
ników pakuj¹cych, z zastrze¿eniem ust. 5, zamieszcza na
wi¹zce datê oraz sk³ada podpisy czarnym lub niebieskim tu-
szem lub atramentem; przy czym w przypadku pakowania
wi¹zki w sposób, o którym mowa w ust.1 pkt 1, podpisy pra-
cowników pakuj¹cych mog¹ byæ zast¹pione zamieszczony-
mi automatycznie ich identyfikatorami.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, pracownicy pakuj¹cy
wi¹zkê, z zastrze¿eniem ust. 4, zamieszczaj¹ na odwrotnej
stronie opaski ostatniej paczki banknotów w wi¹zce, z jej
prawej strony.

4. W przypadku pakowania wi¹zki w sposób, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza siê mo¿liwoœæ zamieszcze-
nia danych, o których mowa w ust. 2, na etykiecie naklejonej

w sposób trwa³y na foliê, w któr¹ zapakowana jest wi¹zka,
lub w formie nadruku na folii b¹dŸ odcisku piecz¹tki wyci-
skowej zamieszczonej na folii, przy czym nale¿y zamieœciæ
dodatkowo nazwê lub numer ewidencyjny oddzia³u banku.

5. Nie ma obowi¹zku zamieszczania danych, o których
mowa w ust. 2, w przypadku pakowania wi¹zki przez sorter
dzia³aj¹cy w cyklu zamkniêtym oraz nie ma obowi¹zku za-
mieszczania daty, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy
paczki banknotów pakowane s¹ w wi¹zki w dniu ich przeli-
czenia na pierwsz¹ rêkê. 

§ 14. Sformowane w wi¹zki (pó³wi¹zki) paczki banknotów
zniszczonych pakuje siê w sposób okreœlony w § 13.

§ 15.1. Wi¹zki lub pó³wi¹zki banknotów umieszczane s¹
w workach przesy³kowych o wymiarach 50 cm x 80 cm. 

2. Do worka przesy³kowego wk³ada siê formuj¹c w ten
sposób opakowanie, zwane dalej workiem pe³nym:

1) 20 sztuk wi¹zek banknotów obiegowych jednego no-
mina³u lub 

2) 20 sztuk wi¹zek lub 40 sztuk pó³wi¹zek lub odpowia-
daj¹c¹ tym iloœciom — iloœæ pó³wi¹zek i wi¹zek bank-
notów zniszczonych jednego nomina³u.

3. Dopuszcza siê formowanie worków niepe³nych, tzn.
zawieraj¹cych:

1) wi¹zki banknotów obiegowych jednego nomina³u lub
ró¿nych nomina³ów lub

2) wi¹zki lub pó³wi¹zki banknotów zniszczonych jedne-
go nomina³u lub ró¿nych nomina³ów

w iloœciach mniejszych ni¿ okreœlone w ust. 2.

4. Do ka¿dego worka przesy³kowego wk³ada siê zesta-
wienie zawartoœci worka, podpisane przez pracowników
uczestnicz¹cych przy pakowaniu worka, zawieraj¹ce datê
i nazwê oddzia³u banku.

5. Worek nale¿y pakowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy utwo-
rzenie fa³d pozwalaj¹cych na zawi¹zanie worka. Po trzykrot-
nym owiniêciu sznurkiem, przeszyciu i zaciœniêciu wêz³ów
zak³ada siê przywieszkê. Po ponownym zawi¹zaniu sznurka
worek zabezpiecza siê plomb¹, na której po jednej stronie
umieszczony jest literowy symbol wyró¿niaj¹cy bank, a po
drugiej — jego pe³ny numer ewidencyjny. Worków z kapsla-
mi nie przeszywa siê lecz wi¹¿e dwa razy: raz przez fa³dy
worka, po trzykrotnym owiniêciu sznurkiem, a drugi raz
przez wszystkie kapsle, po jednokrotnym przeci¹gniêciu
sznurka przez kapsle; worki te, opatrzone przywieszk¹,
plombuje siê dwukrotnie. Plomby, w tym samozaciskaj¹ce,
mog¹ byæ wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu.
Dopuszcza siê zabezpieczenie worków przesy³kowych przy
u¿yciu jednej lub dwóch plomb samozaciskaj¹cych, je¿eli
konstrukcja plomby i stopieñ jej zaciœniêcia nie stwarzaj¹
mo¿liwoœci otwarcia worka bez naruszenia plomb. Na plom-
bê samozaciskaj¹c¹ przed jej zaciœniêciem na worku nale¿y
za³o¿yæ przywieszkê, przewlekaj¹c element plomby przez
otwór lub otwory przywieszki. Plomba samozaciskaj¹ca za-
wiera nazwê i numer ewidencyjny oddzia³u banku oraz ko-
lejny numer plomby.

6. Wzory przywieszek do worków przesy³kowych okreœla
za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia, przy czym kolor ich nadru-
ków powinien odpowiadaæ kolorowi nadruków na opaskach
dla banknotów o poszczególnych nomina³ach, a napis
„NBP” nale¿y zast¹piæ nazw¹ banku, w którym sformowano
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opakowania. Zró¿nicowanie kolorystyczne nie ma zastoso-
wania w przypadku przywieszek do niepe³nych worków
przesy³kowych. Dopuszcza siê u¿ywanie do niepe³nych
worków przesy³kowych przywieszek bez nadruku, pod wa-
runkiem zamieszczenia na nich danych, zgodnie z wymoga-
mi odnosz¹cymi siê do przywieszek drukowanych, oraz do-
datkowo — na przywieszkach do worków z banknotami
zniszczonymi — litery „Z”.

Rozdzia³ 4

Sposób liczenia, pakowania i oznaczania opakowañ monet

§ 16.1. O ile przepisy zarz¹dzenia nie stanowi¹ inaczej, mo-
nety podlegaj¹ szczegó³owemu liczeniu, zgodnie z § 17
ust. 1 oraz w przypadkach uznanych przez bank za uzasad-
nione — liczeniu sprawdzaj¹cemu, zgodnie z § 17 ust. 2.

2. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ wyko-
nywane rêcznie lub maszynowo.

§ 17.1. Szczegó³owe liczenie monet polega na ustaleniu ilo-
œci monet, ich wartoœci nominalnej i autentycznoœci oraz ich
przesortowaniu na monety obiegowe i zniszczone.

2. Liczenie sprawdzaj¹ce monet polega na ponownym ich
szczegó³owym przeliczeniu.

§ 18. Monety tego samego nomina³u pakuje siê:

1) do woreczków jednostkowych:

a) luzem 

b) w postaci rulonów,

2) w pakiety sformowane z rulonów monet; pakiet stano-
wi 10 rulonów owiniêtych dwukrotnie taœm¹ polipro-
pylenow¹ lub zapakowanych w foliê termokurczliw¹
(torebki) lub pró¿niowo.

§ 19.1. Do pakowania monet stosuje siê:

1) woreczki jednostkowe o wymiarach 14 x 20 cm do
monet: 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy i 20 gro-
szy,

2) woreczki jednostkowe o wymiarach 18 x 32,5 cm do
monet: 50 groszy, 1 z³oty, 2 z³ote i 5 z³otych,

3) worki zbiorcze o wymiarach 35 x 50 cm do monet
wszystkich nomina³ów.

2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania woreczków jed-
nostkowych wykonanych z przezroczystej folii, z zastrze¿e-
niem, i¿ zastosowana folia oraz technologia pakowania za-
pewniaj¹ trwa³oœæ tych opakowañ.

§ 20.1. Iloœæ i wartoœæ monet poszczególnych nomina³ów
w rulonach, woreczkach jednostkowych, pakietach oraz
w workach zbiorczych okreœlone s¹ w za³¹czniku nr 4 do za-
rz¹dzenia.

2. Monety zniszczone oraz wycofane z obiegu na pod-
stawie odrêbnych przepisów s¹ pakowane w woreczki jed-
nostkowe po 50 sztuk luzem jednego nomina³u.

§ 21. Wzory papieru rulonowego do pakowania monet, z na-
drukiem w kolorze zielonym na papierze bia³ym dla wszyst-
kich nomina³ów monet, okreœla za³¹cznik nr 5 do zarz¹dze-
nia, przy czym napis „Narodowy Bank Polski” nale¿y
zast¹piæ nazw¹ banku, w którym sformowano opakowanie.

§ 22.1. Na opakowaniach rulonów z monetami zamieszcza
siê nazwê lub numer ewidencyjny oddzia³u banku, datê sfor-
mowania rulonu i podpis pracownika formuj¹cego rulon.

2. W przypadku maszynowego formowania rulonów
podpis pracownika mo¿e byæ zast¹piony numerem kontrol-
nym (identyfikatorem) pracownika lub zespo³u pracowni-
ków, zamieszczanym automatycznie.

§ 23.1. Woreczki jednostkowe z monetami podlegaj¹ przeszyciu.

2. Przeszycie woreczka jednostkowego mo¿e byæ zast¹-
pione zawi¹zaniem woreczka, je¿eli zawiera rulony monet
lub przeznaczony jest na wewnêtrzne potrzeby oddzia³u
banku.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycz¹ woreczków jednostko-
wych wykonanych z folii, które — w celu zamkniêcia — s¹
zgrzewane.

§ 24.1. Woreczki jednostkowe lub pakiety pakuje siê do wor-
ków zbiorczych.

2. Worki zbiorcze z monetami formowane s¹ w sposób
wskazany w § 15 ust. 4 i 5.

§ 25. Do oznaczania woreczków jednostkowych i worków
zbiorczych u¿ywa siê przywieszek z nadrukiem w kolorze
zielonym. Wzory przywieszek okreœla za³¹cznik nr 6 do za-
rz¹dzenia, przy czym napis „Narodowy Bank Polski” nale¿y
zast¹piæ nazw¹ banku, w którym sformowano opakowanie.

Rozdzia³ 5

Znaki pieniê¿ne w oryginalnych opakowaniach

§ 26. Opakowania znaków pieniê¿nych, sformowane przez
producenta tych znaków, zwane s¹ dalej „oryginalnymi opa-
kowaniami”.

§ 27. Oryginalne opakowania banknotów stanowi¹:

1) pud³a kartonowe zawieraj¹ce po 50 wi¹zek po 1000
sztuk banknotów (50.000 sztuk banknotów), obwi¹za-
ne taœm¹ i opieczêtowane znakiem producenta; pud³a
oznaczone s¹ literami A, B, C, D, E, przy czym litery te
oznaczaj¹ nomina³y: A — 10 z³otych, B — 20 z³otych,
C — 50 z³otych, D — 100 z³otych, E — 200 z³otych,

2) wi¹zki zawieraj¹ce po 10 paczek po 100 sztuk bank-
notów (1000 sztuk banknotów), na które na³o¿ona jest
papierowa banderola z nadrukami w kolorach, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 2 pkt 1; ponadto wi¹zki te owi-
niête s¹ przezroczyst¹ foli¹.

§ 28. Banknoty pakowane s¹ przez producenta po 100 sztuk
banknotów w paczki, na które na³o¿one s¹ opaski wykona-
ne z papieru w kolorze bia³ym, z nadrukami w kolorach,
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1.

§ 29.1. Oryginalne opakowania monet, z zastrze¿eniem
ust. 4, stanowi¹:

— pud³a kartonowe zawieraj¹ce po 20 sztuk worków
zbiorczych monet, obwi¹zane taœm¹ i opatrzone przy-
wieszkami lub etykietami zawieraj¹cymi nastêpuj¹ce
informacje: iloœæ worków i torebek foliowych, tzw. sa-
szetek oraz znajduj¹ca siê w nich iloœæ sztuk monet,
nomina³ monet, wartoœæ nominalna monet, podpis
osoby pakuj¹cej, datê zapakowania monet,

— worki zbiorcze zawieraj¹ce saszetki oraz

— saszetki.
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2. Worki zbiorcze zawieraj¹ce monety o nominale
5 i 2 z³ote przeszywane s¹ dwukrotnie, zaœ worki z moneta-
mi o ni¿szych nomina³ach — jednokrotnie. Do worków
zbiorczych przyszyte s¹ przywieszki oznaczone w sposób
nastêpuj¹cy:

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 z³oty — 1 br¹zowym paskiem,

2 z³ote — 2 br¹zowymi paskami,

5 z³otych — 5 br¹zowymi paskami.

3. Iloœæ i wartoœæ monet poszczególnych nomina³ów
w saszetkach i workach zbiorczych okreœlone s¹ w za³¹czni-
ku nr 7 do zarz¹dzenia.

4. Oryginalne opakowania monet kolekcjonerskich sta-
nowi¹:

— zafoliowane pude³ka kartonowe zawieraj¹ce monety
srebrne lub z³ote w plastikowych kapsu³ach; na
wieczku pude³ka znajduj¹ siê nastêpuj¹ce informacje:
iloœæ sztuk monet, nomina³ monet, wartoœæ nominalna
monet, próba srebra lub z³ota i nazwa (temat) mone-
ty, pieczêæ osoby pakuj¹cej z dat¹ pakowania; 

— worki zbiorcze zawieraj¹ce po 2 000 sztuk monet nie-
kruszcowych zapakowanych w torebki foliowe (sa-
szetki); worki opatrzone s¹ przywieszkami z nastêpu-
j¹cymi informacjami: iloœæ torebek foliowych
(saszetek) i sztuk monet w torebce foliowej, nomina³
monet, wartoœæ nominalna monet, podpis osoby pa-
kuj¹cej i data pakowania.

§ 30.1. Banknoty i monety w oryginalnych opakowaniach
(wi¹zki i saszetki) mo¿na wyp³acaæ w kasie bez przeliczenia
tylko pe³nymi opakowaniami.

2. Z chwil¹ otwarcia wi¹zki banknotów, banknoty z ka¿-
dej paczki przeliczane s¹ w sposób wskazany w § 6.

3. Z chwil¹ otwarcia saszetki z monetami przeliczana jest
ca³a jej zawartoœæ.

4. Wszystkie elementy oryginalnego opakowania s¹
niszczone dopiero po stwierdzeniu zgodnoœci ich zawarto-
œci z danymi zamieszczonymi na opakowaniach.

Dzia³ II

Czynnoœci banków przy pobieraniu
i odprowadzaniu krajowych znaków pieniê¿nych

Rozdzia³ 1

Zasady ogólne

§ 31.1. Pobieranie przez oddzia³y banków znaków pieniê¿-
nych i odprowadzanie tych znaków dokonywane jest w wor-
kach przesy³kowych banknotów oraz w workach zbiorczych
monet. 

2. Worek przesy³kowy z banknotami zawiera co najmniej
wi¹zkê banknotów obiegowych lub co najmniej pó³wi¹zkê
banknotów zniszczonych. Worek zbiorczy z monetami obie-

gowymi zawiera monety w iloœci i w opakowaniach, okreœlo-
nych w za³¹czniku nr 4 do zarz¹dzenia, a worek zbiorczy
z monetami zniszczonymi — co najmniej woreczek jednost-
kowy, o którym mowa w § 20 ust. 2.

3. Oddzia³y banków mog¹, w umowach, o których mowa
w § 53, zawieranych z oddzia³ami innych banków, z wy³¹-
czeniem oddzia³ów NBP, stosowaæ odrêbne zasady ni¿
okreœlone w ust. 1 i 2.

4. Pobieranie przez oddzia³y NBP znaków pieniê¿nych
i odprowadzanie tych znaków dokonywane jest w workach
przesy³kowych banknotów, w workach zbiorczych monet
oraz w oryginalnych opakowaniach. 

§ 32. Nie przesy³a siê banknotów i monet w uszkodzonych
opakowaniach.

§ 33.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania
ze znakami pieniê¿nymi lub naruszenia jego oznaczenia
i zabezpieczenia pracownicy oddzia³u banku przyjmuj¹cy
znaki pieniê¿ne powinni w obecnoœci osób przekazuj¹cych
te znaki rozpakowaæ opakowanie oraz sprawdziæ jego za-
wartoœæ.

2. Rozpakowanie i sprawdzenie zawartoœci uszkodzo-
nych opakowañ odbywa siê w miejscu wskazanym przez
pracowników oddzia³u banku przyjmuj¹cych znaki pieniê¿-
ne niezw³ocznie po wykonaniu czynnoœci, o których mowa
w § 34 pkt 1 i 2, w odniesieniu do pozosta³ych opakowañ
z transportu. Tryb wyjaœniania i wyrównywania ró¿nic kaso-
wych stwierdzonych w wyniku sprawdzenia uszkodzonych
opakowañ oddzia³y banków okreœlaj¹ w umowach, o któ-
rych mowa w § 53. 

3. Sprawdzanie zawartoœci uszkodzonych opakowañ ze
znakami pieniê¿nymi polega na:

1) w odniesieniu do banknotów: 

a) w przypadku worka przesy³kowego lub pud³a karto-
nowego — sprawdzeniu iloœci wi¹zek, stanu ich
opakowañ oraz iloœci paczek w wi¹zce,

b) w przypadku opakowania wi¹zki — przeliczeniu,
w sposób okreœlony w § 5, banknotów z wszystkich
paczek danej wi¹zki, 

2) w odniesieniu do monet: 

a) w przypadku pud³a kartonowego lub zafoliowane-
go pude³ka kartonowego — sprawdzeniu iloœci
i stanu opakowañ: wszystkich worków zbiorczych
lub plastikowych kapsu³,

b) w przypadku worka zbiorczego — sprawdzeniu ilo-
œci i stanu opakowañ wszystkich saszetek, worecz-
ków jednostkowych, pakietów,

c) w przypadku woreczka jednostkowego z monetami
luzem lub saszetki — przeliczeniu w sposób okre-
œlony w § 16 ust. 1 wszystkich monet pochodz¹-
cych z tych opakowañ,

d) w przypadku woreczka jednostkowego z rulonami
lub pakietu — sprawdzeniu iloœci rulonów i stanu
ich opakowañ,

e) w przypadku opakowania rulonu — przeliczeniu
w sposób okreœlony w § 16 ust. 1 wszystkich monet
pochodz¹cych z tego rulonu. 
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Rozdzia³ 2

Pobieranie i odprowadzanie znaków pieniê¿nych

§ 34. Oddzia³ banku pobieraj¹cy znaki pieniê¿ne z oddzia³u
NBP, z zastrze¿eniem § 35, zobowi¹zany jest:

1) sprawdziæ przy odbiorze, czy nie zosta³y uszkodzone
opakowania pobieranych znaków pieniê¿nych, czy
nie zosta³y naruszone ich oznaczenia i zabezpiecze-
nia oraz czy dane zamieszczone na przywieszkach do
worków przesy³kowych z banknotami oraz worków
zbiorczych z monetami s¹ zgodne z danymi wynikaj¹-
cymi z za³¹czonej do transportu dokumentacji,

2) zamieœciæ nazwê banku i datê otrzymania tych zna-
ków na odwrocie przywieszek do worków,

3) sprawdziæ pobrane znaki pieniê¿ne sumarycznie —
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 6 dni roboczych od daty otrzy-
mania; sprawdzenie sumaryczne polega na ustaleniu
zgodnoœci: iloœci wi¹zek i paczek w wi¹zce oraz iloœci
woreczków jednostkowych (pakietów) w workach
zbiorczych z monetami oraz nomina³u banknotów
w wi¹zkach i nomina³u monet w woreczkach jednost-
kowych (pakietach) okreœlonego na podstawie da-
nych zamieszczonych na tych opakowaniach lub na
ich oznaczeniach z danymi zamieszczonymi na przy-
wieszkach do worków; przy czym na odwrotnych stro-
nach ostatnich paczek wi¹zek banknotów, a w przy-
padku wi¹zek pakowanych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 —
na spodzie wi¹zki, oraz na przywieszkach woreczków
jednostkowych z monetami (na pakietach, worecz-
kach foliowych, saszetkach) zamieszcza siê — w spo-
sób trwa³y — nazwê oddzia³u banku i datê otrzymania
tych znaków,

4) przeliczyæ pobrane znaki pieniê¿ne w sposób okreœlo-
ny dla: banknotów w § 5 i dla monet w § 16, w okresie
2 miesiêcy od daty otrzymania. 

§ 35.1. Banknoty i monety przeznaczone do dalszej wysy³ki
na zaopatrzenie oddzia³ów tego samego banku nie podle-
gaj¹ obowi¹zkowi sumarycznego sprawdzenia i przelicze-
nia, pod warunkiem zachowania nienaruszalnoœci opako-
wañ tych znaków i z zastrze¿eniem, i¿ oddzia³, do którego
zostan¹ przekazane te znaki, dokona ich sumarycznego
sprawdzenia, o którym mowa w § 34 pkt 3, w terminie do 10
dni roboczych, oraz przeliczenia, o którym mowa w § 34
pkt 4, w terminie do 2 miesiêcy, przy czym terminy te biegn¹
od daty pobrania znaków pieniê¿nych z oddzia³u NBP. 

2. Banknoty i monety przeznaczone do dalszej wysy³ki
na zaopatrzenie oddzia³ów tego samego banku lub oddzia-
³ów innego banku mog¹ byæ przekazane tym oddzia³om bez
obowi¹zku przeliczenia banknotów w wi¹zkach zapakowa-
nych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 oraz monet w woreczkach
jednostkowych, sformowanych zgodnie z § 23 ust. 1 i 3, pod
warunkiem zachowania nienaruszalnoœci tych opakowañ
i z zastrze¿eniem, i¿ oddzia³, do którego zostan¹ przekaza-
ne te znaki, dokona ich przeliczenia, o którym mowa w § 34
pkt 4, przed up³ywem 2 miesiêcy od daty ich pobrania z od-
dzia³u NBP.

3. Banknoty i monety w oryginalnych opakowaniach
podlegaj¹ obowi¹zkowi sumarycznego sprawdzenia i przeli-
czenia:

1) banknoty — w sposób okreœlony w § 5 — w okresie
3 lat od daty zamieszczonej przez DES lub oddzia³
NBP z upowa¿nienia DES na opakowaniu znaków,

2) monety — w sposób okreœlony w § 16 — w okresie 15
lat od daty zamieszczonej przez producenta na opa-
kowaniu znaków.

§ 36. Zasady postêpowania okreœlone w § 34 i 35 stosowane
s¹ równie¿ przez oddzia³y banków zaopatruj¹ce siê w znaki
pieniê¿ne w innych oddzia³ach banków ni¿ oddzia³y NBP.

§ 37.1. Znaki pieniê¿ne otrzymane przez oddzia³ NBP z od-
dzia³u banku jako nadmiar gotówkowy powinny byæ, z za-
strze¿eniem ust. 2 — 6, przyjête zgodnie z § 34 i 35.

2. Termin, o którym mowa w § 34 i 35, biegnie od daty
otrzymania znaków pieniê¿nych z oddzia³u banku.

3. Banknoty zniszczone s¹ przyjmowane przez oddzia³
NBP zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 34 pkt 1 — 3 i od-
prowadzane do DES w pe³nych workach przesy³kowych.
Banknoty wycofane z obiegu s¹ przyjmowane przez oddzia³
NBP zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 34 pkt 1 — 3 i od-
prowadzane do DES w iloœciach i rodzajach opakowañ
uzgodnionych ka¿dorazowo z tym departamentem.

4. Banknoty zniszczone i wycofane z obiegu przyjête
przez DES, w terminie trzech lat od daty ich przyjêcia przez
oddzia³ NBP, s¹ sortowane, przeliczane, pakowane i ozna-
czane w sposób okreœlony przez ten departament.

5. Zniszczone monety s¹ przeliczane w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 4, przez oddzia³ NBP w sposób okreœlony
w § 16 oraz pakowane do worków zbiorczych luzem w ilo-
œciach jak dla monet obiegowych z uwzglêdnieniem wymo-
gu, ¿e do worka zbiorczego pakowane s¹ monety tego sa-
mego nomina³u i wykonane z tego samego stopu.

6. Na podstawie decyzji dyrektora oddzia³u NBP, uza-
sadnionej szczególnymi wzglêdami organizacyjnymi, mone-
ty: o nomina³ach 1 z³oty oraz groszy: 50, 20, 10, 5, 2 i 1 mo-
g¹ byæ wydane oddzia³owi banku — bez obowi¹zku ich
sprawdzenia i przeliczenia, o którym mowa w § 34 pkt 3 i 4. 

§ 38. Banknoty i monety w opakowaniach sformowanych
w oddziale innego banku, a przeznaczone na zasilenie kas
w³asnych oddzia³u banku, z zastrze¿eniem § 30, s¹ — przed
wydaniem kasom — przeliczane w sposób okreœlony odpo-
wiednio w § 5 i 16. 

Rozdzia³ 3

Ró¿nice kasowe

§ 39.1. Ró¿nice kasowe stwierdzone przez banki w znakach
pieniê¿nych nie liczonych przy ich odbiorze s¹ rozliczane
miêdzy bankami, je¿eli ró¿nicê potwierdzono protokolarnie
i w terminie obowi¹zuj¹cym dla przeliczenia gotówki, o ile
opakowania tych znaków nie zosta³y uszkodzone, a ich
oznaczenia i zabezpieczenia nie zosta³y naruszone podczas
transportu.

2. Ró¿nice kasowe polegaj¹ce na niezgodnoœci miêdzy
faktyczn¹ iloœci¹ znaków pieniê¿nych znajduj¹cych siê
w opakowaniu a iloœci¹ znaków zadeklarowan¹ na tym opa-
kowaniu — okreœlane s¹ mianem ró¿nicy iloœciowej.

3. Ró¿nice kasowe wynikaj¹ce ze stwierdzenia w opa-
kowaniu znaków pieniê¿nych znaku podejrzanego co do
autentycznoœci, znaku uszkodzonego, nie podlegaj¹cego
wymianie oraz znaku o nominale niezgodnym z nomina³em
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znaków, z których sformowano opakowanie — okreœlane s¹
mianem ró¿nic jakoœciowych.

4. Ró¿nice kasowe mog¹ wystêpowaæ jako brak lub
nadwy¿ka.

§ 40.1. W przypadku stwierdzenia braku w opakowaniu zna-
ków pieniê¿nych, oddzia³em banku zobowi¹zanym do jego
wyrównania na rzecz oddzia³u banku stwierdzaj¹cego ró¿ni-
cê jest oddzia³ banku, w którym sformowano opakowanie,
je¿eli umowa, o której mowa w § 53, nie stanowi inaczej.

2. W przypadku stwierdzenia w opakowaniu znaków pie-
niê¿nych nadwy¿ki, oddzia³ banku stwierdzaj¹cy tê nadwy¿-
kê wyrównuje j¹ na rzecz oddzia³u banku, w którym sformo-
wano opakowanie, je¿eli umowa, o której mowa w § 53, nie
stanowi inaczej.

§ 41.1. Protokó³ stwierdzenia ró¿nicy kasowej, sporz¹dzo-
ny w formie pisemnej, powinien zawieraæ: imiona, nazwiska
i podpisy osób przeliczaj¹cych gotówkê i stwierdzaj¹cych
ró¿nicê, datê otrzymania gotówki, datê przeliczenia gotówki
i stwierdzenia ró¿nicy, rodzaj ró¿nicy (brak, nadwy¿ka), no-
mina³ znaku pieniê¿nego, kwotê ró¿nicy, podpis osoby od-
powiedzialnej za pracê zespo³u liczarskiego. Do protoko³u
nale¿y do³¹czyæ elementy opakowania gotówki, w których
stwierdzona zosta³a ró¿nica kasowa, umo¿liwiaj¹ce identyfi-
kacjê: oddzia³u banku i pracownika (zespo³u pracowników)
formuj¹cego to opakowanie. 

2. Protokó³, o którym mowa w ust. 1, przesy³a siê nie-
zw³ocznie po stwierdzeniu ró¿nicy kasowej do oddzia³u ban-
ku w³aœciwego dla jej rozliczenia.

§ 42. W przypadku stwierdzenia znaku pieniê¿nego podej-
rzanego co do autentycznoœci oddzia³ banku zobowi¹zany
jest postêpowaæ zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 40
i 41 oraz w odrêbnych przepisach.

§ 43. W przypadku stwierdzenia przez bank w oryginalnych
opakowaniach znaków pieniê¿nych jakiejkolwiek niezgod-
noœci lub wady w wykonaniu znaku pieniê¿nego sporz¹dza
siê protokó³ w trzech egzemplarzach podpisany przez pra-
cowników przeliczaj¹cych gotówkê i stwierdzaj¹cych tê nie-
zgodnoœæ lub wadê oraz przez osobê odpowiedzialn¹ za
pracê zespo³u liczarskiego, z podaniem nazwisk i stanowisk
s³u¿bowych tych osób. Dwa egzemplarze protoko³u nale¿y
niezw³ocznie przes³aæ do DES, do³¹czaj¹c do nich przy-
wieszki worków zbiorczych, zestawienia zawartoœci opako-
wania, banderole, opaski paczek banknotów i saszetki do
pakowania monet, a w przypadku stwierdzenia wady wyko-
nania — wadliwe znaki pieniê¿ne. Rozliczenia z tytu³u nie-
zgodnoœci lub wady w wykonaniu znaków pieniê¿nych prze-
prowadzane s¹ przez banki z DES.

Czêœæ III

Waluty obce

Dzia³ I

Sposoby i tryb przeliczania, sortowania, pakowania
i oznaczania opakowañ walut obcych

§ 44. Sortowanie i liczenie banknotów, bêd¹cych walutami
obcymi, odbywa siê wed³ug zasad okreœlonych odpowied-
nio w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 — 8, przy czym w przepisie § 7,
gdy jest mowa o formowaniu i pakowaniu wi¹zek i pó³wi¹-
zek banknotów, stosuje siê § 45 i 46.

§ 45.1. Banknoty formowane s¹ w pe³ne paczki po 100 sztuk
jednego nomina³u i rozmiaru danej waluty obcej, odrêbnie
banknoty obiegowe, zniszczone i wycofane z obiegu. 

2. Banki mog¹ formowaæ banknoty w niepe³ne paczki, tj.
paczki zawieraj¹ce banknoty w iloœci mniejszej ni¿ 100
sztuk, jednego nomina³u i rozmiaru danej waluty obcej, od-
rêbnie banknoty obiegowe, zniszczone i wycofane z obiegu:

a) na wewnêtrzne potrzeby oddzia³u banku lub na za-
opatrywanie oddzia³ów tego samego banku b¹dŸ

b) na zaopatrywanie oddzia³ów innych banków, o ile
umowa, o której mowa w § 53, tak stanowi. 

3. Banknoty uk³ada siê stron¹ przedni¹. Na lewych brze-
gach paczek banknotów nak³ada siê opaski w ten sposób,
aby drukowany na nich tekst zwrócony by³ do³em ku prawej
stronie banknotu.

4. Na paczki banknotów nak³ada siê opaski o szerokoœci
30 — 50 mm. Wzór opaski dla banknotów okreœla za³¹cznik
nr 9, przy czym w rubryce „Waluta obca” nale¿y zamieœciæ
kod danej waluty ustalony przez Miêdzynarodow¹ Organiza-
cjê Normalizacyjn¹ (ISO). W przypadku opaski dla bankno-
tów zniszczonych lub wycofanych z obiegu nale¿y w jej le-
wym dolnym rogu pod wyrazami: „Waluta obca” zamieœciæ
w sposób trwa³y i nie budz¹cy w¹tpliwoœci odpowiednio lite-
rê: „Z” lub „W”. 

§ 46.1. Pe³ne paczki banknotów formuje siê w wi¹zki po 10
paczek w sposób wskazany w § 12 ust. 1 lit. a lub pó³wi¹zki
po 5 paczek w ten sposób, ¿e pierwsze dwie paczki bankno-
tów uk³ada siê opaskami w lew¹ stronê, nastêpn¹ — w pra-
w¹ stronê, a dwie ostatnie — ponownie w lew¹ stronê.

2. Paczki banknotów pakuje siê w wi¹zki i pó³wi¹zki
w sposób wskazany w § 13, przy czym formuje siê je wy³¹cz-
nie z paczek banknotów obiegowych lub wy³¹cznie z pa-
czek banknotów zniszczonych b¹dŸ wy³¹cznie z paczek
banknotów wycofanych z obiegu.

§ 47.1. Liczenie i sortowanie monet odbywa siê wed³ug za-
sad okreœlonych w § 4 ust. 1 i 3 oraz w § 16 i 17.

2. Monety danej waluty i nomina³u pakuje siê oddzielnie
do woreczków jednostkowych, przy czym odrêbnie obiego-
we, zniszczone i wycofane z obiegu.

3. Wzór przywieszki do woreczków jednostkowych z mo-
netami okreœla za³¹cznik nr 8 do zarz¹dzenia, przy czym po
wyrazach „Waluta obca” nale¿y zamieœciæ kod danej waluty
ustalony przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Normalizacyj-
n¹ (ISO). W przypadku woreczków z monetami zniszczony-
mi lub wycofanymi z obiegu nale¿y na przywieszkach za-
mieœciæ w sposób trwa³y i nie budz¹cy w¹tpliwoœci, z prawej
strony oznaczenia kodu waluty, odpowiednio literê: „Z” lub
„W”.

§ 48.1. Banki w umowach, o których mowa w § 53, mog¹
okreœliæ iloœæ, wartoœæ i rodzaj walut obcych, pakowanych
odpowiednio: banknoty — w worki przesy³kowe, monety —
w worki zbiorcze i woreczki jednostkowe. 

2. Do worka przesy³kowego z banknotami zapakowane-
go zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 lub worka zbiorczego z moneta-
mi zapakowanego zgodnie z § 24 ust. 2 przytwierdza siê
przywieszkê, której wzór okreœla za³¹cznik nr 10 do zarz¹-
dzenia.
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Dzia³ II

Czynnoœci banków przy pobieraniu i odprowadzaniu
walut obcych

§ 49.1. Pobieranie i odprowadzanie walut obcych przez ban-
ki, z uwzglêdnieniem ust. 2, odbywa siê odpowiednio we-
d³ug zasad okreœlonych w § 31 ust. 1, § 32-34, § 35 ust. 1 i 2,
§ 36 oraz § 38.

2. Czynnoœci sprawdzaj¹ce, o których mowa w § 33 i 34,
w odniesieniu do banknotów w pe³nych paczkach nie zapa-
kowanych w wi¹zki lub pó³wi¹zki oraz banknotów w niepe³-
nych paczkach polegaj¹ na przeliczeniu ich w sposób wska-
zany w § 5. 

§ 50. Banki odprowadzaj¹ do NBP wy³¹cznie waluty obce
obiegowe oraz waluty obce wycofane z obiegu, z zastrze¿e-
niem ¿e odprowadzenie znaków pieniê¿nych wycofanych
z obiegu nast¹pi w terminie ustalonym do ich przyjmowania
przez NBP.

§ 51.1. Ró¿nice w walutach obcych s¹ rozliczane miêdzy
bankami wed³ug zasad okreœlonych w § 39 — 42, a w przy-
padku stwierdzenia ró¿nicy w uszkodzonym opakowaniu
lub w opakowaniu, którego oznaczenia b¹dŸ zabezpiecze-
nia zosta³y naruszone podczas transportu, wed³ug zasad
okreœlonych w umowach, o których mowa w § 53. 

2. Przy rozliczaniu ró¿nic w walutach obcych banki sto-
suj¹ kurs œredni wed³ug tabeli kursów NBP obowi¹zuj¹cy
w dniu stwierdzenia ró¿nicy lub kurs okreœlony w umowach,
o których mowa w § 53. 

Czêœæ IV

Wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z zaopatrywaniem
banków w krajowe znaki pieniê¿ne i waluty obce

§ 52.1. Banki zaopatruj¹ siê w krajowe znaki pieniê¿ne i wa-
luty obce:

1) w Narodowym Banku Polskim,

2) w innych bankach krajowych.

2. Banki mog¹ zaopatrywaæ siê w waluty obce tak¿e
w bankach zagranicznych.

§ 53.1. Banki ustalaj¹ w umowach warunki zaopatrywania
siê w krajowe znaki pieniê¿ne i waluty obce.

2. W imieniu Narodowego Banku Polskiego, oddzia³
NBP zawiera umowê, o której mowa w ust. 1, z wyznaczo-
nym przez bank oddzia³em tego banku.

§ 54.1. Banki organizuj¹ transporty krajowych znaków pie-
niê¿nych i walut obcych we w³asnym zakresie. 

2. Zasady transportu i ochrony krajowych znaków pie-
niê¿nych i walut obcych reguluj¹ odrêbne przepisy.

Czêœæ V 

Przepisy przejœciowe i koñcowe

§ 55. Przepisy zarz¹dzenia dotycz¹ce obiegowych znaków
pieniê¿nych maj¹ zastosowanie do przeliczania, pakowania,
oznaczania opakowañ oraz odprowadzania do NBP znaków
pieniê¿nych wycofywanych z obiegu, o ile przepis szczegól-
ny nie stanowi inaczej.

§ 56. Do dnia 31 grudnia 2001 r. dwumiesiêczny termin,
o którym mowa w § 34 pkt 4 i § 35 ust. 1 i 2 przed³u¿a siê do
czterech miesiêcy.

§ 57. Z dniem 1 stycznia 2004 r. banki odst¹pi¹ od pakowa-
nia wi¹zek banknotów krajowych znaków pieniê¿nych i wa-
lut obcych za pomoc¹ sznurka lub taœmy polipropylenowej.

§ 58. Do dnia 31 grudnia 2001 r. dopuszcza siê mo¿liwoœæ
stosowania oznaczeñ dla opakowañ walut obcych, takich
jak: opaski na paczki banknotów, przywieszki do worecz-
ków jednostkowych z monetami oraz przywieszki do wor-
ków przesy³kowych z banknotami i worków zbiorczych
z monetami, zgodnie z przepisami zarz¹dzenia, o którym
mowa w § 59. 

§ 59. Traci moc zarz¹dzenie nr 8/98 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie spo-
sobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i ozna-
czania opakowañ banknotów i monet oraz wykonywania
czynnoœci zwi¹zanych z zaopatrywaniem banków w te znaki
(Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 24, z 1999 r. Nr 11, poz. 18
i z 2000 r. Nr 5, poz. 9). 

§ 60. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Prezes
Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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Za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

Wzór opaski na paczkê banknotów obiegowych przy maszynowym nak³adaniu opaski

Za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

NBP

Oddzia³:

Liczy³:

Data:
1.000 z³

(100 szt. x 10 z³)

10 10Przeliczyæ przy odbiorze

Przeliczyæ przy odbiorze

NBP

Oddzia³:

Liczy³:

Data:
1.000 z³

(100 szt. x 10 z³)

Z10 10

Wzór opaski na paczkê banknotów obiegowych

Wzór opaski na paczkê banknotów zniszczonych

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI

1.000 z³

100 szt. po 10 z³

Przeliczyæ przy odbiorze
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Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

z³ szt. szt. z³ szt. szt. z³ szt. szt. z³

0,01 50 500 5 20 10 5 20 10.000 100

0,02 50 500 10 20 10 10 20 10.000 200

0,05 50 500 25 16 10 25 16 8.000 400

0,10 50 500 50 10 10 50 10 5.000 500

0,20 50 500 100 10 10 100 10 5.000 1.000

0,50 50 500 250 8 10 250 8 4.000 2.000

1,00 50 500 500 8 10 500 8 4.000 4.000

2,00 50 500 1.000 8 10 1.000 8 4.000 8.000

5,00 50 500 2.500 8 10 2.500 8 4.000 20.000

Iloœæ i wartoœæ monet w opakowaniach

Nomina³y
monet

Liczba
monet

w rulonie

Liczba
monet

w woreczku
jedn.

Wartoœæ
woreczka

jedn.

Iloœæ wo-
reczków

jedn.
w worku

zbiorczym

Iloœæ
rulonów

w pakiecie

Wartoœæ
pakietu

Iloœæ
pakietów
w worku

zbiorczym

Iloœæ 
monet

w worku
zbiorczym

Wartoœæ
worka

zbiorczego

NBP

20 -

Podpisy kontroli:

...........................
Data:

1
1

NBP

20

Podpisy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data:

1
1

Wzory przywieszek do worków przesy³kowych banknotów zniszczonych i obiegowych

Za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)
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Za³¹cznik nr 5 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

Wzór papieru rulonowego do pakowania monet

1 gr 1 gr 1 gr 1 gr 1 gr

1 gr1 gr1 gr1 gr1 gr1 gr
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Za³¹cznik nr 6 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

NARODOWY BANK POLSKI

Oddzia³ ..................................

z³ 5
500 sztuk po 1 gr

...............................................
Data

...............................................
Podpis

1 gr 1 gr 1 gr

NARODOWY BANK POLSKI

Oddzia³ ........................................

.................................. sztuk monet

po .............

Suma

Podpisy ........................................

........................................

Data ........................................

NARODOWY BANK POLSKI

Oddzia³ ..................................

z³ ...........
.................. sztuk po ..................

...............................................
Data

...............................................
Podpis

NARODOWY BANK POLSKI

Oddzia³ ........................................

......... woreczków ......... pakietów

10.000 sztuk monet

po 1 gr

Suma  100 z³

Podpisy ........................................

........................................

Data ........................................

1
gr

 
1

gr
 
1

gr
 
1

gr
 
1

gr
Przywieszka do woreczka jednostkowego
monet obiegowych

Przywieszka do woreczka jednostkowego
monet zniszczonych

Przywieszka do worka zbiorczego
monet zniszczonych

Przywieszka do worka zbiorczego
monet obiegowych
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Za³¹cznik nr 7 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

Za³¹cznik nr 8 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

Wzór przywieszki do woreczka jednostkowego z monetami walut obcych

Iloœæ i wartoœæ monet w opakowaniach oryginalnych

NOMINA£
Z£

TOREBKA FOLIOWA
(saszetka)

WOREK ZBIORCZY

Iloœæ monet szt. Wartoœæ z³ Iloœæ saszetek Iloœæ monet Wartoœæ z³

0,01 100 1 100 10.000 100

0,02 100 2 100 10.000 200

0,05 100 5 80 8.000 400

0,10 100 10 50 5.000 500

0,20 100 20 50 5.000 1.000

0,50 100 50 40 4.000 2.000

1,00 100 100 40 4.000 4.000

2,00 100 200 40 4.000 8.000

5,00 100 500 40 4.000 20.000

Nazwa banku

Oddzia³ .....................................

Waluta  obca: .......................

......... szt. po ........................

Wartoœæ ................................

Podpis ..................................

Data ......................................
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Za³¹cznik nr 9 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

Wzór opaski na paczkê banknotów walut obcych

Za³¹cznik nr 10 do zarz¹dzenia nr 8/2001 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.
(poz. 22)

Wzór przywieszki do worka przesy³kowego z banknotami i worka zbiorczego z monetami walut obcych

Nazwa banku Oddzia³

Nomina³ Sztuk Kwota

Waluta
obca

Liczy³
data

Skontrolowa³
data

N
az

w
a 

ba
nk

u 
O

dd
zi

a³

Odbiorca
nr worka

Waluty obce

Data

sformowania

worka
Podpisy
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1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia
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S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towa-
rowa 28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumera-
cie przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej pre-
numeraty, tzn. „pod opask¹”.
Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwa-
nych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest
utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) JARD-PRESS S.A. - Kolporta¿ Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88; 
4) KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz 
5) GARMOND PRESS SA, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny, RUCH S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ War-
szawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. 

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni
po otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Œwiê-
tokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. 
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