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UCHWA£A Nr 10/98

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 5 czerwca 1998 r. 

w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowi¹zkowej
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DZIENNIK URZĘDOWY
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Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Banki zobowi¹zane s¹ naliczaæ oraz odprowadzaæ
i utrzymywaæ rezerwê obowi¹zkow¹ na rachunkach w Naro-
dowym Banku Polskim, zwanym dalej NBP. 

§ 2. 1. Do �rodków, od których banki zobowi¹zane s¹ nali-
czaæ rezerwê obowi¹zkow¹, zalicza siê �rodki pieniê¿ne,
o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku
Polskim: 

1) p³atne na ka¿de ¿¹danie, z wyj¹tkiem wymienionych
w ust. 2, je¿eli nie zosta³ zadeklarowany termin ich
zwrotu, 

2) terminowe, z wyj¹tkiem wymienionych w ust. 2, je¿eli
zosta³ zadeklarowany termin ich zwrotu. 

2. Rezerwy obowi¹zkowej, poza wyj¹tkami okre�lonymi
w ustawach, nie tworzy siê od �rodków: 

1) pozyskanych przez bank z tytu³u warunkowej sprze-
da¿y papierów warto�ciowych innemu bankowi krajo-
wemu z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, 

2) terminowych przyjêtych na cele rolnictwa oraz kredy-
towania ochrony �rodowiska na podstawie umów za-
wartych do dnia 30 czerwca 1998 r, 

3) na rachunkach bie¿¹cych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Wsi Polskiej i Funduszu Wspó³pracy,
a tak¿e Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy
ochrony �rodowiska do kwoty nie przekraczaj¹cej

stanu �rodków na tych rachunkach w dniu 30 czerw-
ca 1998 r., nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 1998 r. 

§ 3. 1. Podstawê naliczenia rezerwy obowi¹zkowej stanowi
�rednia arytmetyczna stanów �rodków, o których mowa
w § 2 ust. 1, na koniec ka¿dego dnia miesi¹ca, z zastrze¿e-
niem § 12 ust. 1. 

2. Banki nowo tworzone naliczaj¹ rezerwê obowi¹zko-
w¹ na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, za pe³ny
miesi¹c prowadzenia dzia³alno�ci operacyjnej. 

3. Rezerwa jest naliczana i odprowadzana w z³otych. 

§ 4. Rezerwa obowi¹zkowa podlega odprowadzeniu na ra-
chunek w NBP ostatniego dnia nastêpnego miesi¹ca po mie-
si¹cu, za który nalicza siê rezerwê, a je¿eli dzieñ ten jest
dniem wolnym od pracy okre�lonym na podstawie odrêb-
nych przepisów, to odprowadzenie rezerwy nastêpuje pierw-
szego dnia roboczego po tym dniu. 

§ 5. 1. Banki, z wyj¹tkiem banków, o których mowa w ust.
2 i 3, odprowadzaj¹ i utrzymuj¹ rezerwê obowi¹zkow¹ na
swoich rachunkach bie¿¹cych prowadzonych przez NBP. 

2. Banki, których rachunki bie¿¹ce prowadz¹ inne banki
ni¿ NBP, odprowadzaj¹ i utrzymuj¹ rezerwê obowi¹zkow¹
na rachunkach rezerwy obowi¹zkowej prowadzonych przez
NBP. 

3. Banki spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwê obowi¹zkow¹
w banku, w którym s¹ zrzeszone, a banki regionalne zrze-
szone w Banku Gospodarki ¯ywno�ciowej SA, zwanym dalej
BG¯ SA, utrzymuj¹ rezerwê na rachunku w tym banku
w kwocie odpowiadaj¹cej rezerwom zrzeszonych w nim ban-
ków spó³dzielczych i w³asnej rezerwie obowi¹zkowej. Kwoty
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rezerwy obowi¹zkowej banków regionalnych BG¯ SA odpro-
wadza na swój rachunek w NBP. Banki zrzeszaj¹ce banki
spó³dzielcze, dzia³aj¹ce poza struktur¹ BG¯ SA, utrzymuj¹
rezerwê obowi¹zkow¹ w³asn¹ i banków spó³dzielczych
w nich zrzeszonych na swoich rachunkach w NBP. 

§ 6. Bank mo¿e utrzymywaæ na rachunku w NBP rezerwê
obowi¹zkow¹ w wysoko�ci ni¿szej ni¿ podlegaj¹ca utrzyma-
niu, jednak¿e nie mniej ni¿ 90% tej wielko�ci, je�li zobowi¹¿e
siê do utrzymania w swoich kasach zapasu gotówki w z³o-
tych w kwocie odpowiadaj¹cej ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ re-
zerwy podlegaj¹c¹ utrzymaniu a kwot¹ rezerwy odprowa-
dzonej i utrzymywanej na rachunku bie¿¹cym b¹d� rachun-
ku rezerwy obowi¹zkowej, z uwzglêdnieniem obowi¹zków
okre�lonych w § 9. Nadwy¿ki dziennego stanu gotówki
w stosunku do zadeklarowanego zapasu nie zalicza siê do
rezerwy obowi¹zkowej. 

§ 7. 1. Bank mo¿e wykorzystywaæ w ci¹gu dnia rezerwê
utrzymywan¹ na rachunku bie¿¹cym b¹d� rachunku rezerwy
obowi¹zkowej oraz w formie zapasu gotówki w kasach ban-
ku do bie¿¹cych rozliczeñ pieniê¿nych, z zastrze¿eniem §
8 ust. 1. 

2. Wykorzystanie �rodków z rachunku rezerwy obo-
wi¹zkowej nastêpuje na podstawie dyspozycji banku z³o¿o-
nej w NBP. 

§ 8. 1. W razie naruszenia obowi¹zku utrzymywania rezerwy
obowi¹zkowej w wymaganej wysoko�ci z zastrze¿eniem § 6,
banki uiszczaj¹ odsetki od ró¿nicy pomiêdzy t¹ kwot¹,
a kwot¹ rezerwy faktycznie utrzymywan¹ przez bank od dnia
odprowadzenia rezerwy za dany miesi¹c do dnia poprzedza-
j¹cego dzieñ odprowadzenia na nowo naliczonej rezerwy za
nastêpny miesi¹c, je¿eli rzeczywista kwota rezerwy jest ni¿-
sza od rezerwy podlegaj¹cej utrzymaniu. Faktyczn¹ kwotê
rezerwy za okres jej utrzymywania liczy siê jako sumê �red-
nich arytmetycznych stanów �rodków na rachunku bie¿¹cym
b¹d� rachunku rezerwy obowi¹zkowej oraz stanów zapasu
gotówki w z³otych w kasach banku w wysoko�ci nie wiêkszej
ni¿ deklarowana. 

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, s¹ naliczane we-
d³ug stawki stanowi¹cej dwukrotno�æ stopy oprocentowania
kredytu lombardowego, obowi¹zuj¹cej w okresie, za który
nale¿¹ siê odsetki. 

3. Odsetki, o których mowa w ust. 1, s¹ naliczane przez
NBP w odniesieniu do banków, których rachunki bie¿¹ce
b¹d� rachunki rezerwy obowi¹zkowej prowadzi NBP, w sto-
sunku do banków regionalnych przez BG¯ SA, a do banków
spó³dzielczych przez bank zrzeszaj¹cy prowadz¹cy ich ra-
chunki bie¿¹ce b¹d� rachunki rezerwy obowi¹zkowej. 

4. Bank uiszcza na rzecz NBP odsetki, o których mowa
w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o nieutrzymaniu rezerwy obowi¹zkowej i kwocie naliczonych
odsetek. 

§ 9. 1. Banki sk³adaj¹ � nie pó�niej ni¿ w terminie, o którym
mowa w § 4 � w bankach prowadz¹cych ich rachunki bie¿¹-
ce b¹d� rachunki rezerwy obowi¹zkowej, deklaracjê w spra-
wie wymaganej wysoko�ci rezerwy obowi¹zkowej i wysoko-
�ci zapasu gotówki w kasach banku zwan¹ dalej �deklara-
cj¹�, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y. 

2. W razie zadeklarowania na rachunek bie¿¹cy b¹d�
rachunek rezerwy obowi¹zkowej �rodków pieniê¿nych w wy-
soko�ci ni¿szej ni¿ rezerwa podlegaj¹ca utrzymywaniu,

zgodnie z § 6, banki przekazuj¹ do NBP informacjê dzienn¹
o stanie gotówki w kasach banku, wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹cznik nr 2 do uchwa³y. 

§ 10. Uprawnienia i obowi¹zki banków okre�lone w § 6,
7 i 9 odnosz¹ siê odpowiednio do banków spó³dzielczych
oraz banków regionalnych, z tym ¿e deklaracje i informacje
dzienne o stanie gotówki w kasach banku, o których mowa
w § 9, banki spó³dzielcze przekazuj¹ do banków zrzeszaj¹-
cych, banki regionalne zrzeszone w BG¯ SA przekazuj¹ je
do tego banku, a BG¯ SA oraz banki zrzeszaj¹ce dzia³aj¹ce
poza struktur¹ BG¯ SA � do NBP. 

§ 11. 1. Z zastrze¿eniem § 12 ust. 2, sprawdzenia zgodno�ci
stanu �rodków wykazanego przez bank w deklaracji ze �red-
nim stanem tych �rodków okre�lonym na podstawie informa-
cji o stanach dziennych wybranych sk³adników pasywów i in-
formacji uzupe³niaj¹cej o stanach dziennych wybranych
sk³adników pasywów banku oraz informacji miesiêcznej do-
konuj¹: 

1) NBP w odniesieniu do banków, które przekazuj¹ in-
formacje o stanach dziennych i informacje miesiêcz-
ne do NBP, 

2) BG¯ SA w stosunku do banków regionalnych oraz
banki zrzeszaj¹ce w zrzeszonych w nich bankach
spó³dzielczych. 

2. Zgodno�æ stanu gotówki w kasach banku wykazane-
go przez bank w informacji, o której mowa w § 9 ust. 2, z za-
pasem gotówki wynikaj¹cym z bankowych dokumentów ka-
sowych sprawdzaj¹: 

1) NBP w odniesieniu do banków posiadaj¹cych ra-
chunki bie¿¹ce b¹d� rachunki rezerwy obowi¹zko-
wej w NBP, 

2) BG¯ SA w stosunku do banków regionalnych oraz
banki zrzeszaj¹ce w zrzeszonych w nich bankach
spó³dzielczych. 

§ 12. 1. Do dnia 31 stycznia 1999 r. banki przyjmuj¹ za pod-
stawê naliczania rezerwy obowi¹zkowej �redni¹ arytmetycz-
n¹ stanów �rodków, o których mowa w § 2 ust. 1, na koniec
pierwszej i drugiej dekady oraz na ostatni dzieñ miesi¹ca, za
który nalicza siê rezerwê. 

2. Sprawdzenia zgodno�ci stanu �rodków wykazanego
przez bank w deklaracji ze �rednim stanem �rodków okre�lo-
nym na podstawie informacji dekadowej o wybranych sk³ad-
nikach pasywów oraz informacji uzupe³niaj¹cej o wybranych
sk³adnikach pasywów banku i informacji miesiêcznej w za-
kresie rezerwy odprowadzanej do dnia, o którym mowa
w ust. 1, dokonuje NBP w stosunku do banków, które prze-
kazuj¹ informacje do NBP oraz bank zrzeszaj¹cy w odnie-
sieniu do zrzeszonych w nim banków spó³dzielczych. 

§ 13. 1. Traci moc zarz¹dzenie nr 7/97 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 16 pa�dziernika 1997 r. w sprawie
rezerwy obowi¹zkowej banków (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz.
29), z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. Przepisy zarz¹dzenia, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje siê do rezerwy obowi¹zkowej podlegaj¹cej odprowa-
dzeniu przed dniem 31 sierpnia 1998 r. 

§ 14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1998 r. i ma
zastosowanie pocz¹wszy od rezerwy obowi¹zkowej podle-
gaj¹cej odprowadzeniu w dniu 31 sierpnia 1998 r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du 
Narodowego Banku Polskiego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz
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(poz. 23)
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 10/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 5 czerwca 1998 r.
(poz. 23)
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24
ZARZ¥DZENIE Nr 8/98

Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 czerwca 1998 r.

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

Na podstawie art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
� Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) zarz¹dza siê, co
nastêpuje: 

Czê�æ I
Przepisy ogólne

§ 1. Przepisy zarz¹dzenia ustalaj¹ sposoby i tryb przelicza-
nia, sortowania, pakowania i oznaczania opakowañ bankno-
tów i monet oraz wykonywania czynno�ci zwi¹zanych z za-
opatrywaniem banków w te znaki. 

§ 2. Przez u¿yte w zarz¹dzeniu okre�lenia rozumie siê: 

§ 3. 1. Liczenie, sortowanie, pakowanie banknotów i monet
oraz wykonywanie innych czynno�ci kasowo-skarbcowych
powinno odbywaæ siê zawsze w obecno�ci drugiego pracow-
nika. 

2. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy pracy ka-
sjera. 

Czê�æ 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. Banknoty i monety przyjmowane przez banki w formie
wp³at, zamiany/wymiany lub w ramach zasi³ków b¹d� nad-
miarów gotówkowych podlegaj¹ sortowaniu. 

2. Banknoty sortuje siê na banknoty zdatne do obiegu,
zwane w dalszych postanowieniach zarz¹dzenia �banknota-
mi obiegowymi�, oraz na banknoty nie nadaj¹ce siê do obie-
gu ze wzglêdu na stopieñ zu¿ycia, zwane dalej �banknotami
zniszczonymi�, a tak¿e na banknoty wycofane z obiegu. 

Do banknotów zniszczonych zalicza siê np. banknoty po-
strzêpione, naddarte, przedarte i podklejone, nadmiernie za-
brudzone, zaplamione oraz uszkodzone w inny sposób. 

3. Monety sortuje siê w celu wyeliminowania z obiegu
monet nadmiernie zu¿ytych, zwanych dalej �monetami znisz-
czonymi�, oraz monet wycofanych z obiegu. Do monet znisz-
czonych zalicza siê monety wykazuj¹ce uszkodzenie typu
mechanicznego, monety o skorodowanej powierzchni oraz
wytarte na skutek d³ugotrwa³ego obiegu. 

4. Sortowanie banknotów i monet dokonywane jest we-
d³ug kryteriów ustalanych przez Departament Emisyjno �
� Skarbcowy NBP. 

Rozdzia³ 2
Sposoby i tryb liczenia banknotów

§ 5. 1. Banknoty, je¿eli przepisy niniejszego zarz¹dzenia nie
stanowi¹ inaczej, podlegaj¹ nastêpuj¹cym sposobom licze-
nia: 

1) liczeniu, tzw. na pierwsz¹ rêkê (§ 6), 
2) liczeniu sprawdzaj¹cemu (§ 8), 
3) liczeniu kontrolnemu (§ 10). 
2. Czynno�ci, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ wyko-

nywane rêcznie lub maszynowo, w zakresie uzale¿nionym
od mo¿liwo�ci technicznych maszyny dokonuj¹cej liczenia
banknotów. 

3. Bank mo¿e podj¹æ decyzjê o odst¹pieniu od obowi¹z-
ku liczenia sprawdzaj¹cego banknotów w przypadku maszy-
nowego przeliczenia banknotów na pierwsz¹ rêkê. 

§ 6. 1. Przez liczenie na pierwsz¹ rêkê nale¿y rozumieæ usta-
lenie ilo�ci banknotów, ich warto�ci nominalnej i autentycz-
no�ci z jednoczesnym ich przesortowaniem na banknoty
obiegowe i zniszczone. 

2. Przy czynno�ciach wymienionych w ust. 1 stosuje siê
nastêpuj¹ce zasady: 

1) przy liczeniu banknotów bada siê równocze�nie ich
autentyczno�æ i dzieli siê je na obiegowe i zniszczo-
ne; dopuszcza siê mo¿liwo�æ sortowania banknotów
bezpo�rednio po ich przeliczeniu, 

2) banknoty uk³ada siê przedni¹ stron¹, tj. stron¹, na
której zamieszczona jest numeracja i podpisy, 

3) banknoty pozaginane rozprostowuje siê, a banknoty
przedarte podkleja jednostronnie, od strony odwrot-
nej banknotu. 

4) nak³ada siê na sformowan¹ paczkê opaskê z nazw¹
oddzia³u banku dokonuj¹cego przeliczenia oraz za-
mieszcza siê datê jej sformowania. 

§ 7. Dokonywanie na banknotach jakichkolwiek zapisów jest
niedozwolone. 

§ 8. 1. Przez liczenie sprawdzaj¹ce banknotów nale¿y rozu-
mieæ ponowne przeliczenie i ustalenie zgodno�ci ilo�ci bank-
notów w paczkach przeliczonych uprzednio na pierwsz¹ rê-
kê. 

2. Nomina³y banknotów podlegaj¹cych obowi¹zkowi li-
czenia sprawdzaj¹cego bank ustala w zale¿no�ci od warun-
ków organizacyjnych i potrzeb kontroli � przy równoczesnym
zapewnieniu bezpieczeñstwa obrotu gotówkowego. 

§ 9. Na dowód wykonania czynno�ci, o których mowa
w § 6 i 8, pracownicy licz¹cy banknoty podpisuj¹ siê � w spo-
sób trwa³y � czarnym lub niebieskim d³ugopisem lub atra-
mentem na opasce przeliczonej paczki banknotów: 

1) krajowe znaki
pieniê¿ne � 

2) bank lub oddzia³
banku � 

3) zasi³ek gotówko-
wy / nadmiar 
gotówkowy � 

4) waluta � 

banknoty i monety bêd¹ce prawnym
�rodkiem p³atniczym w Rzeczypospo-
litej Polskiej, 
Departament Emisyjno-Skarbcowy  Na-
rodowego Banku Polskiego, zwanego
dalej NBP, oraz oddzia³ okrêgowy
NBP i G³ówny Oddzia³ Walutowo-Dewi-
zowy, a tak¿e jednostki organizacyjne
innych banków, dzia³aj¹cych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r., Prawo bankowe (Dz.
U. Nr 140, poz. 939), 
znaki pieniê¿ne pobierane / odprowa-
dzane przez banki po dokonaniu kup-
na / sprzeda¿y tych znaków, 
zagraniczne znaki pieniê¿ne (bankno-
ty i monety).
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� na stronie przedniej opaski w przypadku liczenia na
pierwsz¹ rêkê, 

� na stronie odwrotnej opaski, w jej lewym górnym rogu,
w przypadku liczenia sprawdzaj¹cego. 

§10.1. Paczki banknotów podlegaj¹ liczeniu kontrolnemu,
które polega na:

1) przeliczeniu pod wzglêdem ilo�ci co najmniej: 
a) 50% paczek banknotów o nomina³ach 50 z³otych

i wy¿szych, 
b) 20% paczek banknotów o nomina³ach 20 i 10 z³o-

tych, 
2) sprawdzeniu, czy paczki banknotów zosta³y prawi-

d³owo sformowane, a opaski w³a�ciwie ostemplowa-
ne i podpisane, 

3) sprawdzeniu, czy paczki banknotów zniszczonych
zosta³y przedziurowane i podpisane na odwrocie
opasek, 

4) sprawdzeniu, czy paczki banknotów sformowano
w wi¹zki zgodnie z zasadami okre�lonymi w rozdzia-
le 3. 

2. Na dowód dokonania liczenia kontrolnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, kontroluj¹cy podpisuje siê � w sposób
trwa³y � czerwonym d³ugopisem lub atramentem w poprzek
przedniej strony opaski przeliczonej przez niego paczki
banknotów. 

3. Przeliczone podczas liczenia kontrolnego paczki
banknotów uk³ada siê � jako pierwsze paczki � z przedniej
strony wi¹zki (na froncie formowanej wi¹zki). Po dokonaniu
liczenia kontrolnego ka¿da wi¹zka powinna byæ niezw³ocznie
zwi¹zana lub zapakowana w foliê w obecno�ci kontroluj¹ce-
go. 

4. Na dowód przeprowadzenia czynno�ci, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, kontroluj¹cy podpisuje siê � w sposób
trwa³y � czerwonym d³ugopisem lub atramentem na odwrot-
nej stronie opaski ostatniej paczki banknotów w wi¹zce, po
jej zwi¹zaniu, pod podpisem pracownika wi¹¿¹cego wi¹zkê.
W przypadku formowania wi¹zki w sposób okre�lony w § 15
ust. 1 pkt 3 podpis formuj¹cego wi¹zkê zastêpowany jest od-
bitk¹ piecz¹tki wyciskowej. 

Rozdzia³ 3
Formowanie paczek i wi¹zek banknotów

§11. Z banknotów obiegowych lub zniszczonych formuje siê
odrêbne paczki banknotów po 100 sztuk jednego nomina³u,
uk³adaj¹c banknoty stron¹ przedni¹, obrazem do góry. Na
lewych brzegach paczek banknotów nak³ada siê opaski
w ten sposób, aby drukowany na nich tekst zwrócony by³ do-
³em ku prawej stronie licz¹cego. 

§12.1. Opaski, o których mowa w § 11, z nadrukiem �Naro-
dowy Bank Polski� stosuje producent do banknotów fabrycz-
nie nowych oraz oddzia³y okrêgowe NBP do banknotów
obiegowych i zniszczonych. 

2. Pozosta³e banki stosuj¹ opaski z nazw¹ danego ban-
ku, jednak¿e z zachowaniem jednolitych, zasadniczych ele-
mentów opasek NBP, tj. wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: 

1) opaska dla banknotów obiegowych: 
� papier � bia³y
� szeroko�æ opaski � 30 mm, d³ugo�æ � 190 mm
� wszystkie nadruki w nastêpuj¹cych kolorach: 

pomarañczowy � dla banknotów o nominale 200 z³o-
tych,

zielony � dla banknotów o nominale 100 z³o-
tych,

granatowy � dla banknotów o nominale 50 z³o-
tych,

fioletowy � dla banknotów o nominale 20 z³o-
tych,

br¹zowy � dla banknotów o nominale 10 z³o-
tych,

� wzd³u¿ górnej i dolnej czê�ci opaski � pasek szeroko-
�ci 5 mm wskazuj¹cy kolorem na nomina³ banknotów, 

� w centralnej czê�ci opaski nadruk (w ramce) zawiera-
j¹cy: 
nazwê banku, 
z lewej strony: datê i podpis licz¹cego, 
z prawej strony: okre�lenie warto�ci paczki, ilo�ci
banknotów i ich nomina³u, 

� po obu stronach ramki � cyfry wskazuj¹ce nomina³
banknotów, 

� po prawej i lewej stronie opaski nadruk �Przeliczyæ
przy odbiorze�, 

2) opaska dla banknotów zniszczonych: 
� wszystkie ustalenia jak w pkt 1, z tym ¿e w wierszu

�nazwa banku� wystêpuje z prawej strony opaski,
w kwadratowej ramce litera �Z�; przy drukowanych
opaskach litera �Z� w kolorze nadruków na opasce,
przy wpisywaniu rêcznym (stemplowaniu) tej litery �
w kolorze czarnym. 

3. Wzór opaski dla banknotów obiegowych i zniszczo-
nych okre�la za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia. 

§ 13. Przeliczone paczki banknotów formuje siê w wi¹zki
po 10 paczek tego samego nomina³u banknotów, przy
czym wi¹zki formuje siê wy³¹cznie z paczek banknotów
obiegowych lub wy³¹cznie z paczek banknotów zniszczo-
nych. 

§ 14.1. Przy formowaniu wi¹zek banknotów obiegowych
paczki banknotów uk³ada siê w sposób nastêpuj¹cy: 

2. Wi¹zki z banknotami zniszczonymi formuje siê w ten
sposób, ¿e piêæ pierwszych paczek banknotów w wi¹zce
uk³ada siê opaskami w lew¹ stronê, a piêæ nastêpnych �
w praw¹. 

§ 15.1. Paczki banknotów obiegowych formuje siê w wi¹zki
nastêpuj¹cymi sposobami: 

1) rêcznie, wi¹¿¹c sznurkiem na krzy¿, 
2) maszynowo (wi¹zarki), opaskowuj¹c ta�m¹ polipro-

pylenow¹ raz wzd³u¿ i dwa razy w poprzek bankno-
tów, 

3) maszynowo (pakowarki pró¿niowe), w torebki z prze-
zroczystej folii. Dobór urz¹dzeñ (pakowarek) oraz to-
rebek foliowych powinien gwarantowaæ trwa³o�æ opa-
kowania oraz zapewniaæ mo¿liwo�æ zamieszczenia
oznaczenia identyfikuj¹cego oddzia³ banku. 

2. Pracownik formuj¹cy wi¹zkê banknotów w sposób
okre�lony: 

1) w ust. 1 pkt 1 lub 2 podpisuje siê na odwrotnej stronie
opaski ostatniej paczki banknotów w wi¹zce, 
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2) w ust. 1 pkt 3 zamieszcza � na krawêdziach zgrze-
wanej wi¹zki � odbitkê piecz¹tki wyciskowej posiada-
j¹cej cechy umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê oddzia³u ban-
ku oraz osoby pakuj¹cej wi¹zkê. 

§ 16. Paczki banknotów zniszczonych formuje siê w wi¹zki
w sposób okre�lony w § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1 pkt 1 lub 2 oraz
ust. 2 pkt 1. 

Rozdzia³ 4
Dziurowanie banknotów zniszczonych

§ 17.1. Paczki banknotów zniszczonych podlegaj¹ przedziu-
rowaniu � za pomoc¹ dziurkarki � w oddziale banku formuj¹-
cego paczki banknotów. Paczki banknotów dziuruje siê
w trzech miejscach. Otwory o �rednicy minimalnej 8 mm po-
winny byæ rozmieszczone na pod³u¿nej osi symetrii bankno-
tu w taki sposób, aby otwór �rodkowy znajdowa³ siê w �rod-
ku banknotu, a dwa otwory skrajne w odleg³o�ci po 40 mm
od otworu �rodkowego. 

2. Pracownicy dziuruj¹cy paczki banknotów zniszczo-
nych podpisuj¹ siê na odwrotnej stronie opaski paczki bank-
notów, w lewej jej czê�ci. 

3. Wycinki z przedziurowanych banknotów przechowuje
siê z zachowaniem wzglêdów bezpieczeñstwa. 

4. Niszczenia wycinków z przedziurowanych banknotów
oddzia³y banków dokonuj¹ we w³asnym zakresie. 

Rozdzia³ 5
Sposób liczenia i pakowania monet

§ 18.1. Monety, je¿eli przepisy niniejszego zarz¹dzenia nie
stanowi¹ inaczej, podlegaj¹ szczegó³owemu liczeniu (§ 19
ust. 1) oraz w przypadkach uznanych przez dyrektora od-
dzia³u za uzasadnione (np. z uwagi na potrzebê kontroli) � li-
czeniu sprawdzaj¹cemu (§ 19 ust. 2). 

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

§ 19.1. Przez szczegó³owe liczenie monet nale¿y rozumieæ
ustalenie ilo�ci monet, ich warto�ci nominalnej i autentycz-
no�ci z jednoczesnym ich przesortowaniem na monety obie-
gowe i zniszczone. 

2. Przez liczenie sprawdzaj¹ce monet nale¿y rozumieæ
ponowne ich przeliczenie i ustalenie zgodno�ci ilo�ci monet
w opakowaniu. 

§ 20. Monety tego samego nomina³u pakuje siê: 
1) do woreczków jednostkowych: 

a) luzem lub
b) w postaci rulonów, 

2) w formie pakietów sformowanych z rulonów monet
jednego nomina³u; przez pakiet rozumie siê odpo-
wiedni¹ ilo�æ rulonów opaskowanych dwukrotnie ta-
�m¹ polipropylenow¹ lub pakowanych w foliê termo-
kurczliw¹ (torebki) lub pró¿niowo. 

§ 21. Woreczki jednostkowe lub (i) pakiety pakuje siê do wor-
ków zbiorczych. 

§ 22.1. Ilo�æ i warto�æ monet poszczególnych nomina³ów
w rulonach, woreczkach jednostkowych, pakietach oraz
w workach zbiorczych okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 2 do za-
rz¹dzenia. 

2. Monety zniszczone jednego nomina³u podlegaj¹ pa-
kowaniu w woreczki jednostkowe po 50 sztuk luzem. 

§ 23. Wzory papieru rulonowego, z nadrukiem w kolorze zie-
lonym na papierze bia³ym dla wszystkich nomina³ów monet,
okre�lone s¹ w za³¹czniku nr 3 do zarz¹dzenia, przy czym

napis �Narodowy Bank Polski� powinien byæ zast¹piony na-
zw¹ banku formuj¹cego opakowanie. 

§ 24. Na opakowaniach rulonów z monetami zamieszcza siê
nazwê oddzia³u banku (numer ewidencyjny), datê sformowa-
nia rulonu i podpis (numer ewidencyjny) pracownika formuj¹-
cego rulon lub � w przypadku formowania rulonów za pomo-
c¹ maszyny � numer kontrolny (identyfikator) pracownika
obs³uguj¹cego maszynê. 

§ 25. Do oznaczania woreczków jednostkowych i worków
zbiorczych u¿ywa siê jednolitych przywieszek z nadrukiem
w kolorze zielonym. Wzory przywieszek okre�lone s¹ w za-
³¹czniku nr 4 do zarz¹dzenia, przy czym napis �Narodowy
Bank Polski� powinien byæ zast¹piony nazw¹ banku formuj¹-
cego opakowanie. 

§ 26.1. Do pakowania monet stosuje siê woreczki o wymia-
rach: 

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

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¿liwo�æ stosowania woreczków
jednostkowych wykonanych z przezroczystej folii, z zastrze-
¿eniem, i¿ opakowanie to spe³niaæ bêdzie warunki okre�lone
w § 15 ust. 1 pkt 3. 

§ 27.1. Woreczki jednostkowe z monetami podlegaj¹ prze-
szyciu, a worki zbiorcze � plombowaniu, zgodnie z ustalenia-
mi § 41 ust. 3. 

2. Obowi¹zek przeszycia woreczka jednostkowego mo-
¿e byæ zast¹piony zawi¹zaniem woreczka, je¿eli woreczek
z monetami: 

� zawiera rulony monet, 
� przeznaczony jest na wewnêtrzne potrzeby oddzia³u

banku. 
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotycz¹ woreczków jed-

nostkowych wykonanych z folii, które � w celu zamkniêcia �
podlegaj¹ zgrzewaniu. 

§ 28. Sposób pakowania monet kolekcjonerskich okre�lany
jest przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP. 

Rozdzia³ 6
Znaki pieniê¿ne w oryginalnych opakowaniach

§ 29. Opakowania znaków pieniê¿nych, sformowane przez
producenta znaków, zwane s¹ dalej �oryginalnymi opakowa-
niami�. 

§ 30. Przez oryginalne opakowania banknotów rozumie siê: 
1) pud³a kartonowe zawieraj¹ce po 50.000 sztuk bank-

notów (50 wi¹zek po 1000 sztuk), obwi¹zane ta�m¹
i opieczêtowane znakiem producenta; pud³a ozna-
czone 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 po 1000 sztuk banknotów (10 paczek po 100
sztuk), opasane papierow¹ banderol¹ i owiniête
przezroczyst¹ foli¹; kolory banderol s¹ analogiczne
jak przy opaskach paczek banknotów. 

§ 31. Banknoty pakowane s¹ przez producenta w paczki po
100 sztuk banknotów, opasane papierow¹ opask¹ w kolo-
rach okre�lonych w § 12 ust. 2 pkt 1. 

§ 32.1. Przez oryginalne opakowania monet rozumie siê: 



poz. 24 - 228 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 12

� worki zbiorcze, zawieraj¹ce torebki foliowe, tzw. sa-
szetki oraz

� saszetki. 
2. Worki zbiorcze zawieraj¹ce monety o nominale

5 i 2 z³ote przeszywane s¹ dwukrotnie, za� worki z monetami
o ni¿szych nomina³ach � jednokrotnie. Do worków zbior-
czych przyszyte s¹ przywieszki oznaczone w sposób nastê-
puj¹cy: 

1 grosz � oznaczone 1 czerwonym paskiem, 
2 grosze � oznaczone 2 czerwonymi paskami, 
5 groszy � oznaczone 5 czerwonymi paskami, 

10 groszy � oznaczone 1 niebieskim paskiem, 
20 groszy � oznaczone 2 niebieskimi paskami, 
50 groszy � oznaczone 5 niebieskimi paskami, 

1 z³oty � oznaczone 1 br¹zowym paskiem, 
2 z³ote � oznaczone 2 br¹zowymi paskami, 
5 z³otych � oznaczone 5 br¹zowymi paskami. 

3. Ilo�æ i warto�æ monet poszczególnych nomina³ów
w saszetkach i workach zbiorczych okre�lone s¹ w za³¹czni-
ku nr 5 do zarz¹dzenia. 

§ 33. Banknoty i monety w oryginalnych opakowaniach nie
podlegaj¹ obowi¹zkowi niezw³ocznego otwarcia celem su-
marycznego przejêcia gotówki, pod warunkiem ¿e przy jej
odbiorze nie stwierdza siê uszkodzenia opakowania, naru-
szenia wi¹zañ, przeszyæ itp. 

§ 34. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia oryginalnych
opakowañ, opakowania te podlegaj¹ niezw³ocznemu otwar-
ciu w celu sprawdzenia ich zawarto�ci z zastrze¿eniem § 37. 

§ 35. Przy sprawdzaniu zawarto�ci uszkodzonych opakowañ
z banknotami (pud³o kartonowe, wi¹zka) przyjmuje siê na-
stêpuj¹ce zasady postêpowania: 

1) w przypadku uszkodzenia pud³a kartonowego �
sprawdzeniu podlega ilo�æ wi¹zek oraz stan ich opa-
kowañ, 

2) w przypadku uszkodzenia opakowania wi¹zki �
wszystkie paczki banknotów danej wi¹zki podlegaj¹
przeliczeniu zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 5. 

§ 36. Przy sprawdzaniu zawarto�ci uszkodzonych opakowañ
z monetami (worki zbiorcze, saszetki) przyjmuje siê nastêpu-
j¹ce zasady postêpowania: 

1) w przypadku uszkodzenia worka zbiorczego � spraw-
dzeniu podlega ilo�æ saszetek oraz ich stan, 

2) w przypadku uszkodzenia saszetki � wszystkie mo-
nety pochodz¹ce z tej saszetki przelicza siê zgodnie
z zasadami okre�lonymi w § 18. 

§ 37. W wyj¹tkowych sytuacjach banknoty i monety pocho-
dz¹ce z uszkodzonych oryginalnych opakowañ mog¹ byæ
sprawdzone, wed³ug zasad okre�lonych w § 35 i 36, w ci¹gu
6 dni roboczych od daty otrzymania gotówki, je¿eli uszko-
dzenie opakowania nie nasuwa podejrzeñ, ¿e dokonane zo-
sta³o w celach przestêpczych. 

§ 38.1. 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 w oryginalnym
opakowaniu przeliczeniu pod wzglêdem ilo�ci podlega ka¿da
paczka z danej wi¹zki. 
Na dowód dokonania tej czynno�ci licz¹cy podpisuje siê na

opasce paczki banknotów i zamieszcza nazwê oddzia³u ban-
ku oraz datê przeliczenia paczki. 

3. Z chwil¹ otwarcia saszetki z monetami przeliczeniu
podlega ca³a jej zawarto�æ. 

4. Wszystkie elementy oryginalnego opakowania podle-
gaj¹ zniszczeniu dopiero po stwierdzeniu zgodno�ci ich za-
warto�ci z danymi zamieszczonymi na opakowaniach. 

Dzia³ II
Czynno�ci banków przy pobieraniu i odprowadzaniu

krajowych znaków pieniê¿nych

Rozdzia³ 1
Zasady ogólne

§ 39. Pobieranie przez banki znaków pieniê¿nych i odprowa-
dzanie tych znaków dokonywane jest w workach przesy³ko-
wych banknotów oraz workach zbiorczych monet. Wyj¹tki od
tej zasady mog¹ byæ stosowane jedynie na podstawie wza-
jemnych uzgodnieñ oddzia³ów banków. 

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

§ 41.1. Wi¹zki banknotów umieszczane s¹ w workach o wy-
miarach 50 cm x 80 cm, tzw. przesy³kowych. Do ka¿dego
worka pakuje siê 20 sztuk wi¹zek banknotów obiegowych
lub zniszczonych jednego nomina³u, formuj¹c w ten sposób
opakowania, zwane dalej workami �pe³nymi�. Dopuszcza siê
formowanie worków �niepe³nych�, tzn. zawieraj¹cych wi¹zki
wy³¹cznie banknotów obiegowych lub wy³¹cznie zniszczo-
nych jednego nomina³u w ilo�ciach mniejszych ni¿ ilo�ci wy-
¿ej podane lub wi¹zki banknotów ró¿nych nomina³ów. 

2. Do wnêtrza ka¿dego worka przesy³kowego wk³ada
siê zestawienie zawarto�ci worka, podpisane przez pracow-
ników uczestnicz¹cych przy pakowaniu worka i zaopatrzone
w datê i nazwê oddzia³u banku. 

3. Worek przesy³kowy nale¿y formowaæ w ten sposób,
aby mo¿liwe by³o utworzenie fa³d pozwalaj¹cych na zawi¹-
zanie worka. Po trzykrotnym obci¹gniêciu sznurkiem, prze-
szyciu i zaci�niêciu wêz³ów zak³ada siê przywieszkê. Po po-
nownym zawi¹zaniu sznurka worek podlega plombowaniu
plomb¹, na której po jednej stronie umieszczone s¹ inicja³y
banku, a po drugiej � jego pe³ny numer ewidencyjny. Wor-
ków z kapslami nie przeszywa siê, lecz wi¹¿e dwa razy: raz
przez fa³dy worka (po trzykrotnym obci¹gniêciu sznurkiem),
a drugi raz przez wszystkie kapsle (po jednokrotnym obci¹-
gniêciu sznurkiem); worki te, opatrzone przywieszk¹, plom-
buje siê dwukrotnie. Plomby mog¹ byæ o³owiane, aluminiowe
lub samozaciskaj¹ce wykonane z tworzywa sztucznego lub
metalu. Plomba samozaciskaj¹ca powinna zawieraæ: nazwê
i numer ewidencyjny oddzia³u banku oraz kolejny numer
plomby. 

4. Wzory przywieszek do worków przesy³kowych okre-
�lone s¹ w za³¹czniku nr 6 do zarz¹dzenia, przy czym napis
NBP powinien byæ zast¹piony nazw¹ banku formuj¹cego
opakowania. Zró¿nicowanie kolorystyczne nie ma zastoso-
wania w przypadku przywieszek do niepe³nych worków prze-
sy³kowych. Dopuszcza siê u¿ywanie do niepe³nych worków
przesy³kowych przywieszek bez nadruku pod warunkiem za-
mieszczenia na nich danych zgodnie z wymogami odnosz¹-
cymi siê do przywieszek drukowanych oraz dodatkowo � na
przywieszkach do worków z banknotami zniszczonymi � lite-
ry �Z�. 

§ 42. Worki zbiorcze z monetami formowane s¹ w sposób
okre�lony w § 41 ust. 2 i 3. 

Rozdzia³ 2
Pobieranie i odprowadzanie znaków pieniê¿nych

§ 43. Bank pobieraj¹cy znaki pieniê¿ne z oddzia³u okrêgo-
wego NBP zobowi¹zany jest: 
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1) sprawdziæ przy odbiorze, czy nie zosta³y naruszone
opakowania pobieranych znaków pieniê¿nych, 

2) zamie�ciæ na odwrocie przywieszek do worków prze-
sy³kowych z banknotami oraz worków zbiorczych
z monetami nazwê banku i datê otrzymania tych zna-
ków. 

§ 44.1. Pobrane znaki pieniê¿ne � przed wydaniem � bank,
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2 i 3, zobowi¹zany jest: 

1) nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 6 dni roboczych od daty otrzy-
mania � sprawdziæ sumarycznie; sprawdzenie suma-
ryczne polega na ustaleniu ilo�ci wi¹zek i paczek
w wi¹zce oraz ilo�ci woreczków jednostkowych (pa-
kietów) w workach zbiorczych z monetami, 

2) w okresie 6 miesiêcy od daty otrzymania � przeliczyæ
w sposób okre�lony dla: banknotów � w § 5, dla mo-
net � w § 18. 

2. Banknoty i monety, przeznaczone do dalszej wysy³ki,
na zaopatrzenie innych oddzia³ów tego samego banku, nie
podlegaj¹ obowi¹zkowi sumarycznego sprawdzenia i przeli-
czenia w sposób okre�lony � odpowiednio � w: § 5 i § 18,
pod warunkiem zachowania nienaruszalno�ci opakowañ
tych znaków i z zastrze¿eniem, i¿ ich wysy³ka nast¹pi przed
up³ywem 6 miesiêcy od daty ich otrzymania. 

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

� banknoty � w sposób okre�lony w § 5 � w okresie
3 lat, 

� monety � w sposób okre�lony w § 18 � w okresie 15
lat,

od daty zamieszczonej przez Departament Emisyjno-Skar-
bcowy NBP na opakowaniu znaków. 

§ 45. Zasady postêpowania okre�lone w § 43 i 44 stosowane
s¹ równie¿ przez banki nie korzystaj¹ce z us³ug oddzia³u
okrêgowego NBP. 

§ 46. Znaki pieniê¿ne otrzymane jako zasi³ek gotówkowy
mog¹ byæ przeznaczone na zaopatrzenie oddzia³u innego
banku na zasadach okre�lonych w umowach zawartych miê-
dzy oddzia³ami zainteresowanych banków. 

§ 47.1. Znaki pieniê¿ne, otrzymane przez oddzia³ okrêgowy
NBP z oddzia³u innego banku jako nadmiar gotówkowy, po-
winny byæ przyjête w trybie okre�lonym w § 43 i 44, przy
czym czynno�ci okre�lone w § 44 ust. 1 pkt 1 i 2 powinny byæ
wykonywane w tym samym terminie, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od daty otrzymania tych znaków. 

2. Zniszczone banknoty i monety otrzymane przez od-
dzia³ okrêgowy NBP z oddzia³u innego banku jako nadmiar
gotówkowy odprowadzane s¹ do Departamentu Emisyjno-
-Skarbcowego NBP, przy czym: 

1) zniszczone banknoty otrzymywane przez Departa-
ment Emisyjno-Skarbcowy NBP wy³¹cznie w pe³nych
opakowaniach przeliczane s¹ w sposób okre�lony
w § 5; nie ma zastosowania w tym przypadku termin,
o którym mowa w § 44 ust. 1 pkt 2. 

2) zniszczone monety przeliczane s¹ przez oddzia³
okrêgowy NBP w sposób okre�lony w § 18 oraz pa-
kowane do worków zbiorczych luzem w ilo�ciach jak
dla monet obiegowych z uwzglêdnieniem wymogu,
¿e do worka zbiorczego pakowane s¹ monety tego
samego nomina³u i wykonane z tego samego stopu;
nie ma zastosowania w tym przypadku termin, o któ-
rym mowa w § 44 ust. 1 pkt 2. 

3. Je¿eli w workach przesy³kowych z banknotami znisz-
czonymi przygotowanych przez oddzia³ okrêgowy NBP do
wysy³ki znajduj¹ siê wi¹zki banknotów nie formowane przez

oddzia³ okrêgowy NBP, to na przywieszkach tych worków
zamieszcza siê dodatkowo adnotacjê �Zbiorczy�. 

4. Na podstawie decyzji dyrektora oddzia³u okrêgowego
NBP, uzasadnionej szczególnymi wzglêdami organizacyjny-
mi, mog¹ byæ wyj¹tkowo wprowadzone odstêpstwa od usta-
leñ ust. 1 dotycz¹ce monet o nomina³ach 1 z³oty oraz groszy:
50, 20, 10, 5, 2 i 1. 

§ 48. Banknoty i monety w opakowaniach sformowanych
w oddziale innego banku a przeznaczone na zasilenie kas
w³asnych oddzia³u � z zastrze¿eniem § 38 � podlegaj¹ �
przed wydaniem kasom � przeliczeniu w sposób odpowied-
nio okre�lony w § 5 i § 18. 

Rozdzia³ 3
Ró¿nice kasowe

§ 49.1. Ró¿nice kasowe (jako�ciowe i ilo�ciowe) stwierdzone
przez banki w znakach pieniê¿nych nie liczonych przy ich
odbiorze podlegaj¹ rozliczeniu miêdzy bankami, je¿eli ró¿ni-
cê stwierdzono protokolarnie i w terminie obowi¹zuj¹cym dla
przeliczenia gotówki. 

2. Ró¿nice kasowe polegaj¹ce na niezgodno�ci miêdzy
faktyczn¹ ilo�ci¹ znaków pieniê¿nych znajduj¹cych siê
w opakowaniu a ilo�ci¹ znaków zadeklarowan¹ na tym opa-
kowaniu � okre�lane s¹ mianem ró¿nicy ilo�ciowej. 

3. Ró¿nice kasowe wynikaj¹ce ze stwierdzenia w opa-
kowaniu znaków pieniê¿nych znaku fa³szywego lub budz¹-
cego w¹tpliwo�ci co do autentyczno�ci, znaku uszkodzone-
go, nie podlegaj¹cego wymianie oraz znaku o nominale nie-
zgodnym z nomina³em znaków, z których sformowano opa-
kowanie � okre�lane s¹ mianem ró¿nic jako�ciowych. 

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

§ 50.1. W przypadku stwierdzenia w opakowaniu znaków
pieniê¿nych braku (ilo�ciowego lub jako�ciowego), oddzia-
³em banku zobowi¹zanym do jego wyrównania na rzecz od-
dzia³u stwierdzaj¹cego ró¿nicê, je¿eli umowa (§ 59) nie sta-
nowi inaczej, jest oddzia³ banku, który sformowa³ dane opa-
kowanie. 

2. W przypadku stwierdzenia w opakowaniu znaków
pieniê¿nych nadwy¿ki (ilo�ciowej lub jako�ciowej), oddzia³
stwierdzaj¹cy tê nadwy¿kê wyrównuje j¹, je¿eli umowa
(§ 59) nie stanowi inaczej, na rzecz oddzia³u, który sformo-
wa³ dane opakowanie. 

§ 51.1. Protokó³ stwierdzenia ró¿nicy kasowej (jako�ciowej
i ilo�ciowej) sporz¹dzony w formie pisemnej powinien zawie-
raæ: imiona, nazwiska i podpisy osób bior¹cych udzia³
w przeliczeniu gotówki i stwierdzaj¹cych ró¿nicê, datê otrzy-
mania gotówki, datê przeliczenia gotówki i stwierdzenia ró¿-
nicy, rodzaj ró¿nicy (brak, nadwy¿ka), nomina³ znaku pie-
niê¿nego, kwotê ró¿nicy, podpis osoby odpowiedzialnej za
pracê zespo³u liczarskiego. Do protokó³u powinny byæ do³¹-
czone elementy opakowania gotówki, w których stwierdzona
zosta³a ró¿nica kasowa, umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê: oddzia-
³u banku odpowiedzialnego za jej powstanie i pracownika te-
go oddzia³u odpowiedzialnego za tê ró¿nicê. 

2. Protokó³, o którym mowa w ust. 1, przesy³a siê nie-
zw³ocznie po stwierdzeniu przedmiotowej ró¿nicy kasowej
do oddzia³u banku w³a�ciwego dla jej rozliczenia. 

§ 52. W przypadku stwierdzenia znaku pieniê¿nego fa³szy-
wego lub budz¹cego w¹tpliwo�ci co do autentyczno�ci wraz
z protoko³em przesy³a siê dany znak pieniê¿ny. Oddzia³ ban-
ku, odpowiadaj¹cy za powstanie przedmiotowej ró¿nicy ka-
sowej, obowi¹zany jest sporz¹dziæ protokó³ w sposób okre-
�lony w odrêbnych przepisach. 
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§ 53. W przypadku stwierdzenia przez bank w oryginalnych
opakowaniach znaków pieniê¿nych jakiejkolwiek niezgodno-
�ci lub wady w wykonaniu znaku pieniê¿nego sporz¹dza siê
protokó³ w trzech egzemplarzach, podpisany przez trzech
pracowników z podaniem ich nazwisk i stanowisk s³u¿bo-
wych. Dwa egzemplarze protokó³u nale¿y niezw³ocznie prze-
s³aæ do Departamentu Emisyjno- Skarbcowego NBP, do³¹-
czaj¹c do nich przywieszki worków zbiorczych, zestawienia
zawarto�ci opakowania, banderole, opaski paczek bankno-
tów i saszetki do pakowania monet, a w przypadku stwier-
dzenia wady wykonania � zakwestionowane znaki pieniê¿-
ne. Rozliczenia z tytu³u niezgodno�ci lub wady w wykonaniu
znaków pieniê¿nych przeprowadzane s¹ przez banki z De-
partamentem Emisyjno � Skarbcowym NBP. 

Czê�æ III
Zagraniczne znaki pieniê¿ne

Dzia³ I
Sposoby i tryb przeliczania, sortowania, pakowania

i oznaczania opakowañ zagranicznych znaków 
pieniê¿nych

§ 54.1. Waluty w postaci banknotów podlegaj¹ � przy formo-
waniu paczki � liczeniu, liczeniu sprawdzaj¹cemu i liczeniu
kontrolnemu. 

2. Liczenie kontrolne polega na przeliczeniu: 
1) co najmniej 20% paczek banknotów o nomina-

³ach stanowi¹cych równowarto�æ 100 USD i po-
wy¿ej, 

2) ustalonej przez dyrektora oddzia³u banku ilo�ci
paczek banknotów o nomina³ach stanowi¹cych
równowarto�æ poni¿ej 100 USD.

§ 55.1. Banknoty pakowane s¹ w paczki po 100 sztuk bank-
notów jednego nomina³u i rozmiaru. Banknoty uk³ada siê
stron¹ przedni¹ obrazem do góry. Paczki banknotów ujmo-
wane s¹ w opaski wed³ug wzoru: 

2. Dopuszcza siê u¿ywanie przez banki opasek bez na-
druku, z tym ¿e warunkiem stosowania takich opasek jest
zachowanie szeroko�ci opasek do 50 mm oraz zamieszcze-
nie na opaskach odbitki stempla wed³ug wzoru podanego
w ust. 1. 

3. Paczki banknotów formuje siê w wi¹zki po 10 paczek
lub pó³wi¹zki po 5 paczek banknotów tego samego nomina³u
i rozmiaru. 

4. Wi¹zki lub pó³wi¹zki mog¹ byæ formowane: 
1) rêcznie, wi¹¿¹c je sznurkiem jeden raz wzd³u¿

i dwa razy w poprzek banknotów, a koñce sznur-
ka opatruj¹c plomb¹ z wyci�niêtym numerem
ewidencyjnym oddzia³u banku; w tym przypadku
stosuje siê zasadê okre�lon¹ w § 15 ust. 2 pkt 1, 

2) maszynowo, zgodnie z zasadami okre�lonymi
w § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2. 

5. Na grzbietach opasek poszczególnych paczek bank-
notów, z których formowane s¹ wi¹zki lub pó³wi¹zki, umiesz-
cza siê odbitkê stempla z nazw¹ oddzia³u banku. 

6. Monety pakuje siê w woreczki, które podlegaj¹ plom-
bowaniu. Woreczek nale¿y zaopatrzyæ w przywieszkê z na-
drukiem nazwy banku oraz numerem ewidencyjnym oddzia-
³u banku. Na przywieszce nale¿y podaæ: rodzaj waluty, nomi-
na³, warto�æ oraz podpis osoby formuj¹cej woreczek. 

Dzia³ II
Czynno�ci banków przy pobieraniu i odprowadzaniu za-

granicznych znaków pieniê¿nych

§ 56.1. Pobierane przez bank waluty przeliczane s¹ szcze-
gó³owo w nastêpuj¹cych terminach: paczki banknotów �
przy ich odbiorze, wi¹zki i pó³wi¹zki oraz woreczki z moneta-
mi � w ci¹gu 6 dni roboczych od daty otrzymania walut.
Paczki banknotów pobierane w zaplombowanych workach
podlegaj¹ szczegó³owemu przeliczeniu w terminie obowi¹-
zuj¹cym dla wi¹zek i pó³wi¹zek banknotów. 

2. Przy przeliczaniu walut obowi¹zuje dok³adne spraw-
dzenie, czy nie ma w�ród nich falsyfikatów, pieniêdzy wyco-
fanych z obiegu lub nadmiernie zniszczonych. 

3. Na dowód wykonania czynno�ci, o których mowa
w ust. 1 i 2, pracownik dokonuj¹cy tych czynno�ci podpisuje
siê na opasce paczki banknotów / przywieszce / zamiesz-
czaj¹c na niej równie¿ nazwê oddzia³u banku i datê. 

4. Ró¿nice stwierdzone przez banki w walutach nie li-
czonych przy ich odbiorze podlegaj¹ rozliczeniu miêdzy ban-
kami wed³ug zasad okre�lonych w § 49 � 52. 

§ 57.1. Waluty przekazywane przez banki w plombowanych
wi¹zkach i pó³wi¹zkach banknotów, wi¹zkach i pó³wi¹zkach
sformowanych maszynowo oraz w plombowanych worecz-
kach z monetami, sformowane wed³ug wymogów § 55, mo-
g¹ byæ wykorzystywane na zaopatrywanie w kraju lub mog¹
byæ przekazywane do sprzeda¿y bankom zagranicznym bez
szczegó³owego przeliczania pod wzglêdem ilo�ci i jako�ci
znaków. Nie ma wówczas zastosowania termin, o którym
mowa w § 56 ust. 1, je¿eli przekazanie walut nast¹pi przed
up³ywem 6 miesiêcy od daty otrzymania walut. 

2. Ró¿nice w walutach, o których mowa w ust. 1, stwier-
dzone zarówno przez banki krajowe jak i zagraniczne podle-
gaj¹ rozliczeniu miêdzy bankami stosownie do umów zawar-
tych przez centrale banków � w Narodowym Banku Polskim
z Departamentem Emisyjno-Skarbcowym. 

3. Waluty przekazywane przez banki i nie odpowiadaj¹-
ce warunkom ust. 1 przeliczane s¹ w sposób i w terminach
okre�lonych w § 56. 

4. Ró¿nice w walutach, o których mowa w ust. 3, podle-
gaj¹ miêdzy bankami rozliczeniu stosownie do zasad okre-
�lonych w § 49 � 52. 

5. W przypadku stwierdzenia ró¿nic przez banki zagra-
niczne, ró¿nice podlegaj¹ rozliczeniu miêdzy bankami, po
przekazaniu przez bank zagraniczny opaski od paczki bank-
notów lub przywieszki od worka z monetami, w których
stwierdzono ró¿nice. 

Czê�æ IV
Wykonywanie czynno�ci zwi¹zanych z zaopatrywaniem

banków w znaki pieniê¿ne 

§ 58.1. Banki pobieraj¹ i odprowadzaj¹ krajowe i zagranicz-
ne znaki pieniê¿ne (zaopatruj¹ siê): 

1) w Narodowym Banku Polskim, 
2) w innych bankach krajowych. 
2. Banki mog¹ zaopatrywaæ siê w zagraniczne znaki

pieniê¿ne tak¿e w bankach zagranicznych. 

N a z w a  b a n k u

Oddzia³ 

Sztuk 

Waluta Sprawdzi³Liczy³ 

KwotaNomina³ 

Data
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§ 59.1. Banki ustalaj¹ w umowach szczegó³owe warunki za-
opatrywania siê w znaki pieniê¿ne. 

2. W imieniu Narodowego Banku Polskiego oddzia³y
okrêgowe NBP zawieraj¹ umowy, o których mowa w ust. 1,
z wyznaczonymi przez banki oddzia³ami tych banków. 

§ 60.1. Banki organizuj¹ transporty znaków pieniê¿nych we
w³asnym zakresie. 

2. Zasady transportu i ochrony warto�ci pieniê¿nych re-
guluj¹ odrêbne przepisy. 

Czê�æ V
Przepisy koñcowe

§ 61.1. Znaki pieniê¿ne wycofywane z obiegu s¹ przelicza-
ne, pakowane, a ich opakowania oznaczane oraz odprowa-
dzane do Narodowego Banku Polskiego zgodnie z postano-
wieniami niniejszego zarz¹dzenia dotycz¹cymi obiegowych
znaków pieniê¿nych. 

2. W uzasadnionych przypadkach Departament Emisyj-
no-Skarbcowy NBP mo¿e zwolniæ banki z trybu postêpowa-
nia ze znakami wycofywanymi z obiegu okre�lonego
w ust. 1. 

§ 62. Dyrektorzy oddzia³ów banków mog¹ ustaliæ w umo-
wach, o których mowa w § 59, szczegó³owo wzajemne zasa-
dy wspó³pracy w sprawach okre�lonych w zarz¹dzeniu, przy
równoczesnym zapewnieniu bezpieczeñstwa obrotu gotów-
kowego. 

§ 63. Banki zaopatruj¹ siê w opakowania i oznaczenia opa-
kowañ do krajowych i zagranicznych banknotów i monet we
w³asnym zakresie. 

§ 64. Trac¹ moc: 
1) zarz¹dzenie nr 12/94 Prezesa Narodowego Banku

Polskiego z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie za-
sad przeliczania, sortowania, pakowania i oznacza-
nia opakowañ znaków pieniê¿nych (Dz. Urz. NBP Nr
21, poz. 33), 

2) zarz¹dzenie nr 15/94 Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasila-
nia banków w znaki pieniê¿ne (Dz. Urz. NBP Nr 26,
poz. 43). 

§ 65. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1998 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia nr 8/98
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 czerwca 1998 r.
(poz. 24)

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



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
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Za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia nr 8/98
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 czerwca 1998 r.
(poz. 24)

Ilo�æ i warto�æ monet w opakowaniach

Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia nr 8/98
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 czerwca 1998 r.
(poz. 24)
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Wzór papieru rulonowego do rêcznego pakowania monet

Nomina³y
monet

Liczba
monet w
rulonie

Liczba
monet w
woreczku

jedn.

Warto�æ
woreczka

jedn.

Ilo�æ wo-
reczków

jedn.
w worku

zbiorczym

Ilo�æ
rulonów

w pakiecie

Warto�æ
pakietu

Ilo�æ
pakietów
w worku

zbiorczym

Ilo�æ 
monet

w worku
zbiorczym

Warto�æ
worka

zbiorczego
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Za³¹cznik nr 5 do zarz¹dzenia nr 8/98
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 czerwca 1998 r.
(poz. 24)

Ilo�æ i warto�æ monet w opakowaniach oryginalnych

NOMINA£
Z£

TOREBKA FOLIOWA
(saszetka) WOREK ZBIORCZY

Za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia nr 8/98
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 czerwca 1998 r.
(poz. 24)

F-9319

NARODOWY BANK POLSKI

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

z³ 5
500 sztuk po 1 gr

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

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

1 gr 1 gr 1 gr

F-9359

NARODOWY BANK POLSKI

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

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

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

Suma

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

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

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

F-9358

NARODOWY BANK POLSKI

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

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

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

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

F-9328

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

Ilo�æ monet szt. Warto�æ z³ Ilo�æ saszetek Ilo�æ monet Warto�æ 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
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Cena prenumeraty na rok 1998 wynosi 82,5 z³.

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe �Ruch� S.A. w³a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa

egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowo�ciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych �Ruch�, wp³aty nale¿y wnosiæ na

konto �Ruch� S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji
Prasy, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza
kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. �pod opask¹�.

Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowo�ciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz �Unipress Warszawa� Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 pa�dziernika na rok nastêpny, �Ruch� SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.

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. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP � Centrala, Z.U.G., ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919
Warszawa, Nr 10101733�99091-209-8, z zaznaczeniem: nale¿no�æ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. �wiêtokrzyska 11/21.

NBP � Zam. 629/98 � 7.500-A4

Za³¹cznik nr 6 do zarz¹dzenia nr 8/98
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 czerwca 1998 r.
(poz. 24)

NBP

20 -

Podpisy kontroli:

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

1
1

NBP

20

Podpisy:

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

1
1

Wzory przywieszek do worków przesy³kowych banknotów zniszczonych i obiegowych


