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UCHWA£A NR 53/2003

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 18 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czekowych 
w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych 

w Narodowym Banku Polskim”.
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cena 3 z³ 40 gr

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz.
1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 
i Nr 65, poz. 594) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. W uchwale nr 43/2003 Zarz¹du Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 3 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wprowadze-
nia „Regulaminu realizacji poleceñ wyp³aty i operacji czeko-
wych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda¿y walut
obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodo-
wym Banku Polskim” (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 32) wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) nazwê i adres zleceniodawcy oraz numer identyfika-

cyjny REGON,”; 

2) w za³¹cznikach nr 1 — 5 do regulaminu: 
a) w lewym górnym rogu pod wyrazami „miejscowoœæ,

data” dodaje siê: 
„

REGON”,

b) w oœwiadczeniu o znajomoœci „Regulaminu realizacji
poleceñ wyp³aty i operacji czekowych w obrocie za-
granicznym oraz skupu i sprzeda¿y walut obcych dla
posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym
Banku Polskim” miejsce og³oszenia uchwa³y otrzymu-
je brzmienie: „(Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 32, z póŸn.
zm.)”. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

*Ostatni numer w 2003 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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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,
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 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65,
poz. 594) zarz¹dza siê, co nastêpuje: 

§ 1. W zarz¹dzeniu 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 (Dz. Urz.
NBP Nr 10, poz. 22 i z 2002 r. Nr 13, poz. 35) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany: 

1) w § 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po wykonaniu czynnoœci, o których mowa w ust. 1,
ka¿da wi¹zka (pó³wi¹zka) powinna byæ przez kontrolu-
j¹cego lub w jego obecnoœci niezw³ocznie zapakowana
w foliê w sposób wskazany w § 13 ust. 1.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na dowód przeprowadzenia kontroli, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, kontroluj¹cy, z zastrze¿eniem ust. 4, pod-
pisuje siê — w sposób trwa³y — czerwonym tuszem al-
bo atramentem na folii lub na etykiecie, o której mowa
w § 13 ust 3, pod podpisem pracownika pakuj¹cego
wi¹zkê (pó³wi¹zkê). Podpis kontroluj¹cego wi¹zkê (pó³-
wi¹zkê) mo¿e byæ zast¹piony jego numerem kontrol-
nym (identyfikatorem), zamieszczanym automatycznie
przez urz¹dzenie foliuj¹ce.”; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13.1. Sformowane wi¹zki (pó³wi¹zki) banknotów
obiegowych pakuje siê maszynowo w foliê przezroczy-
st¹ lub w torebki z przezroczystej folii; zastosowana folia
i technologia pakowania powinny zapewniaæ trwa³oœæ
opakowañ. 

2. Pracownik lub zespó³ pracowników pakuj¹cych
wi¹zki (pó³wi¹zki) w foliê, z zastrze¿eniem ust. 4, za-
mieszcza — w widocznym miejscu na folii — datê i na-
zwê lub numer ewidencyjny oddzia³u banku oraz podpi-
suje siê — w sposób trwa³y — czarnym lub niebieskim
tuszem albo atramentem na folii, na dowód zapakowa-
nia wi¹zki (pó³wi¹zki). Podpis pracownika pakuj¹cego
wi¹zkê (pó³wi¹zkê) mo¿e byæ zast¹piony zamieszczo-
nym automatycznie jego numerem kontrolnym (identyfi-
katorem). 

3. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ zamieszczania da-
nych, o których mowa w ust. 2, na etykiecie naklejonej
w sposób trwa³y na foliê, w któr¹ zapakowana jest wi¹z-
ka (pó³wi¹zka) lub zastosowania innej technologii ozna-
czania opakowañ, gwarantuj¹cej trwa³oœæ i czytelnoœæ
zamieszczonych danych. 

4. W przypadku pakowania wi¹zki przez sorter
dzia³aj¹cy w cyklu zamkniêtym nie ma obowi¹zku za-
mieszczania danych, o których mowa w ust. 2. 

5.  W zale¿noœci od uznania banku — do obrotu
wewn¹trzbankowego mo¿e byæ dopuszczone rêczne
pakowanie wi¹zek (pó³wi¹zek) banknotów w torebki
z przezroczystej folii na zasadach okreœlonych w ust. 2,
pod warunkiem zachowania nienaruszalnoœci ich opa-
kowañ oraz trwa³oœci zamieszczonych danych.”;

3) w § 34 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawdziæ pobrane znaki pieniê¿ne sumarycznie —
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 6 dni roboczych od daty
otrzymania; sprawdzenie sumaryczne polega na
ustaleniu zgodnoœci: iloœci wi¹zek (pó³wi¹zek) i pa-
czek w wi¹zce (pó³wi¹zce) oraz iloœci woreczków
jednostkowych (pakietów) w workach zbiorczych
z monetami oraz nomina³u banknotów w wi¹zkach
(pó³wi¹zkach) i nomina³u monet w woreczkach jed-
nostkowych (pakietach) okreœlonego na podstawie
danych zamieszczonych na tych opakowaniach lub
na ich oznaczeniach z danymi zamieszczonymi na
przywieszkach do worków. Na spodzie wi¹zek (pó³-
wi¹zek) banknotów oraz na przywieszkach worecz-
ków jednostkowych z monetami (na pakietach, wo-
reczkach foliowych, saszetkach) zamieszcza siê —
w sposób trwa³y — nazwê oddzia³u banku i datê
otrzymania tych znaków,”; 

4) w § 37 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu: 

„3 a. Banknoty zniszczone i wycofane z obiegu mog¹ byæ
przeliczane przez oddzia³ NBP, zgodnie z § 34 pkt 4.”;

5) w § 1 pkt 7, § 5 ust. 2 i § 35 ust. 2 wyrazy „§ 13 ust. 1 pkt 1”
zastêpuje siê wyrazami „§ 13 ust. 1”. 

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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ZARZ¥DZENIE NR 14/2003

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 15 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowañ
banknotów i monet oraz wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.
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