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banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki
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 Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 § 1. W zarządzeniu nr 19/2007 Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania  
i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykony-
wania czynności związanych  z zaopatrywaniem banków 
w te znaki (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28 i z 2008 r. Nr 10,  
poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

       „5. Na banknoty wycofane z obiegu, na podstawie 
odrębnych przepisów, nakłada się opaskę bez nadruków, 
o szerokości od 25 mm do 40 mm, na której zamieszcza 
się odręcznie, niebieskim tuszem lub atramentem, infor-
macje określające liczbę banknotów, ich wartość nomi-
nalną oraz łączną wartość banknotów w paczce.”;

2) w § 23:

    a) w ust. 2: 

   – w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

      „c)  100 monet wycofanych z obiegu, na podstawie 
odrębnych przepisów, luzem lub wielokrotność 
tej liczby, tej samej wartości nominalnej i tego 
samego stopu;”,

   – w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

      „c)  wycofane z obiegu, na podstawie odrębnych 
przepisów, zakłada się przywieszkę bez nadru-
ku, pod warunkiem zamieszczenia na niej infor-
macji określających liczbę monet, ich wartość 
nominalną, łączną wartość monet w woreczku 
oraz litery „W”.”,

    b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

      „3. Dopuszcza się możliwość nieprzeszywania 
i nieplombowania woreczka jednostkowego, zawie-
rającego monety przeznaczone na potrzeby własne 
jednostki organizacyjnej banku.”;

3) w § 25 w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

    „c)  wycofane z obiegu, na podstawie odrębnych prze-
pisów, zakłada się przywieszkę bez nadruku, pod 
warunkiem zamieszczenia na niej informacji określa-
jących liczbę monet, ich wartość nominalną, łączną 
wartość monet w worku oraz litery „W”.”.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. 
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, 
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, 
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, 
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 
i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, 
Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, 
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, 
poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228.
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 § 2. Do dnia 14 stycznia 2011 r. jednostki organizacyjne 
banków powinny odprowadzić do oddziałów okręgowych 
NBP znaki pieniężne wycofane z obiegu, na podstawie 
odrębnych przepisów, stosując do pakowania i oznaczania 
opakowań znaków pieniężnych dotychczasowe przepisy.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r .

Prezes Narodowego Banku Polskiego:
M. Belka

 
Cena brutto prenumeraty na 2011 r. (w tym 7% VAT) – 480 zł
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl
Wpłaty na prenumeratę przyjmują: 
1) jednostki kolportażowe RUCh S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5-go dnia 
każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. Infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl. Dostawa egzemplarzy nastę- 
puje w uzgodniony sposób; od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek 
kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wnosić na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa 
Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku 
do piątku w godz. 800-1400, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się 
pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.
2) Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy 
oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. 0 22 826 75 11.
Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:  
3) KOLPORTER D.P. Sp. z o.o. , 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, tel. w Warszawie 0 22 577 14 27, inf. 0-801-205-555, http://sa.kolporter.com.pl/; 
4) GARMOND PRESS S.A., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny RUCh S.A. Oddział Krajowej  
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; 
www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. 
Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach RUCh S.A., w których opłacona została prenumerata, 
w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.
Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie  
Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na 
konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

NBP – Zam. 641/2010 – 500-A4


