
  MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r.

Poz. 457

UCHWAŁA
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 28 maja 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet,
banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, 
z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad 
sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na 
inne cele (M. P. Nr 70, poz. 897, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Rozpatrzenie przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, zwany dalej „DES”, zasadności reklamacji nastąpi nie 
później niż w ciągu 30 dni od dnia jej wpływu do NBP.”;

2) w § 3 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Zarząd NBP podejmuje decyzję w sprawie sprzedaży części wartości kolekcjonerskich poza aukcją internetową:”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały: 
a) w § 2:

– pkt 25 otrzymuje brzmienie: 
„25)  płatność w oddziale okręgowym NBP – płatność gotówkową i/lub płatność kartą płatniczą za odbierane w da-

nym oddziale okręgowym NBP wartości kolekcjonerskie, wylicytowane w aukcji;”,
– dodaje się pkt 26–29 w brzmieniu: 

„26)  karta – kartę płatniczą, wydawaną w ramach systemów płatniczych obsługiwanych przez Operatora, z którym 
NBP podpisał umowę na świadczenie usług związanych z obsługą płatności kartami. Są to systemy płatnicze: 
Visa, MasterCard lub Dinners Club; 

 27)  transakcja – jednorazową płatność kartą przez Internet, stanowiącą zapłatę pełnej kwoty za jedno zamówienie; 
 28)  płatność kartą przez Internet – realizację transakcji przez Internet. Przy wyborze płatności kartą przez Internet 

nie można dzielić kwoty do zapłaty za dane zamówienie na transakcje o mniejszej wartości oraz jedną trans-
akcją realizować płatność za więcej niż jedno zamówienie; 

 29)  link do systemu Kolekcjoner – unikalne przekierowanie do systemu Kolekcjoner, dzięki któremu po zalogo-
waniu się użytkownika wyświetlone zostaną szczegóły zamówienia, którego link dotyczył, po czym następuje 
przekierowanie do strony internetowej operatora płatności kartą, pośredniczącego w wyborze systemu płatni-
czego (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Dinners Club) i w płatności przy 
użyciu wybranej karty.”,

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. 
Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676. 

2)  Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2010 r. Nr 52, poz. 713 i Nr 81, poz. 980, z 2011 r. Nr 23, poz. 254 i Nr 57, 
poz. 571 oraz z 2012 r. poz. 36.
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b) w § 3 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Certyfikacja uczestnika instytucjonalnego następuje przez zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a przy-
szłym uczestnikiem. Zawarcie umowy poprzedzone jest podpisaniem przez tego uczestnika dwóch egzemplarzy 
wzoru umowy, zamieszczonego na stronie internetowej systemu „Kolekcjoner”, dokonaniem notarialnego po-
świadczenia podpisów osób reprezentujących uczestnika oraz przesłaniem podpisanych egzemplarzy na adres: Na-
rodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Kolekcjoner”. Wymienione 
egzemplarze umowy powinny być przesłane wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym za-
świadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za spełniający podany wymóg uznaje się również 
wydruk komputerowy informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, pod warunkiem po-
siadania przez ten wydruk elementów umożliwiających jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, tj.: 

1)  adresu strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowe-
go Rejestru Sądowego; 

2)  formy graficznej zgodnej z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grud-
nia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i spo-
sobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także 
struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiają-
cych ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760); 

3)  identyfikatora wydruku. Podmioty mające siedzibę poza granicami RP załączają odpowiedniki wymienionych 
dokumentów. Dokumenty w językach obcych powinny być złożone wraz z poświadczonym przez tłumacza 
przysięgłego tłumaczeniem na język polski. 

6. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 5, może również nastąpić w siedzibie NBP lub w oddziale okręgo-
wym NBP po uprzednim przedstawieniu stosownego dokumentu lub aktualnego wydruku komputerowego, wymie-
nionego w ust. 5.”,

c) w § 6 ust. 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a. Składając pierwszą ofertę w ramach danej aukcji, uczestnik indywidualny dodatkowo wybiera sposób płat-
ności (przelew/płatności kartą przez Internet/płatność w oddziale okręgowym NBP) oraz miejsce odbioru, a uczest-
nik instytucjonalny wybiera sposób płatności (przelew/płatność kartą przez Internet) oraz miejsce odbioru. Wybór 
ten jest ostateczny i nie może ulec zmianie po złożeniu kolejnych ofert w ramach danej aukcji.”,

d) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W powiadomieniu dla odbiorcy instytucjonalnego podawana jest kwota, którą jest on zobowiązany uiścić 
tytułem zapłaty za nabyte wartości kolekcjonerskie, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpła-
ta, lub (w przypadku płatności kartą przez Internet) – link do systemu Kolekcjoner, numer zamówienia oraz miejsce 
i termin odbioru. W powiadomieniu dla odbiorcy indywidualnego podawana jest kwota należności za zakupione 
wartości, numer zamówienia, miejsce i termin odbioru oraz, w przypadku płatności przelewem, numer rachunku 
bankowego, na który ma być dokonana wpłata, lub w przypadku płatności kartą przez Internet – link do systemu 
Kolekcjoner.”,

e) w § 8: 

– ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Odbiorca instytucjonalny wpłaca na wskazany rachunek należną kwotę lub dokonuje płatności kartą przez 
Internet w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, przy czym w polu „tytułem” polecenia przelewu zobo-
wiązany jest podać numer zamówienia. Za datę wpłaty w przypadku płatności przelewem uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek bankowy NBP, a w przypadku płatności kartą przez Internet – datę dokonania tej 
płatności w Internecie.”,

– w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wpłaconą kwotę NBP zwraca na rachunek, z którego płatność została dokonana, lub na rachunek karty, którą do-
konano płatności, w terminie 14 dni od dnia wpływu środków na rachunek NBP.”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odbiór zakupionych wartości kolekcjonerskich przez odbiorcę instytucjonalnego dokonywany jest każdora-
zowo w ustalonym uprzednio terminie, we wskazanym oddziale okręgowym NBP lub w DES. Osoba dokonująca 
odbioru wartości kolekcjonerskich podaje numer zamówienia oraz przedstawia dokument tożsamości. Odbiorca 
instytucjonalny może upoważnić do odbioru osobę trzecią.”,
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– ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Odbiorca indywidualny dokonuje płatności w oddziale okręgowym NBP w dniu odbioru wartości kolekcjo-
nerskich. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności kartą przez Internet odbiorca ten dokonuje płat-
ności na wskazany rachunek lub płatności kartą przez Internet w ciągu 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, 
o którym mowa w § 7 ust. 6, przy czym w polu „tytułem” polecenia przelewu podaje numer zamówienia. Za datę 
wpłaty w przypadku płatności przelewem uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
NBP, a w przypadku płatności kartą przez Internet – datę dokonania tej płatności w Internecie.”,

– ust. 7b otrzymuje brzmienie: 

„7b. Nieodebranie w terminie regulaminowym wartości kolekcjonerskich, za które dokonano płatności przele-
wem lub płatności kartą przez Internet, powoduje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na rachunek, z którego 
płatność została dokonana, lub na rachunek karty, którą dokonano płatności; zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia 
upływu terminu odbioru.”;

4) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) w § 2:

– pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15)  płatność w oddziale okręgowym NBP – płatność gotówkową i/lub płatność kartą płatniczą za odbierane w da-
nym oddziale okręgowym NBP wartości kolekcjonerskie, zamówione w sklepie internetowym;”,

– dodaje się pkt 16–19 w brzmieniu: 

„16)  karta – kartę płatniczą, wydawaną w ramach systemów płatniczych obsługiwanych przez Operatora, z którym 
NBP podpisał umowę na świadczenie usług związanych z obsługą płatności kartami. Są to systemy płatnicze: 
Visa, MasterCard lub Dinners Club; 

 17)  transakcja – jednorazową płatność kartą przez Internet, stanowiącą zapłatę pełnej kwoty za jedno zamówienie; 

 18)  płatność kartą przez Internet – realizację transakcji przez Internet. Przy wyborze płatności kartą nie można 
dzielić kwoty do zapłaty za dane zamówienie na transakcje o mniejszej wartości oraz jedną transakcją realizo-
wać płatność za więcej niż jedno zamówienie; 

 19)  link do systemu Kolekcjoner – unikalne przekierowanie do systemu Kolekcjoner, dzięki któremu po zalogo-
waniu się użytkownika wyświetlone zostaną szczegóły zamówienia, którego link dotyczył, po czym następuje 
przekierowanie do strony internetowej operatora płatności kartą, pośredniczącego w wyborze systemu płatni-
czego (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Dinners Club) i w płatności przy 
użyciu wybranej karty.”,

b) w § 5: 

– w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Składając zamówienie, klient wybiera sposób płatności (płatności kartą przez Internet/przelew/płatność w oddzia-
le okręgowym NBP) i odbioru (przesyłka kurierska/odbiór w oddziale okręgowym NBP) oraz formę udokumento-
wania zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT).”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Klient wybierający formę dostarczenia wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską zobowiązany jest 
dokonać płatności kartą przez Internet lub wpłaty przelewem pełnej kwoty należności za zamówienie, wraz z kosz-
tami wysyłki, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia.”,

– w ust. 9 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Nieodebranie wartości kolekcjonerskich w terminie spowoduje anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych przez 
klienta środków pieniężnych na rachunek, z którego płatność została dokonana, lub na rachunek karty, którą doko-
nano płatności; zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.”,

c) w § 6 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 
„NBP, w terminie 14 dni roboczych, zwróci równowartość należnej kwoty, bez kosztów przesyłki, przelewem banko-
wym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub na rachunek karty, którą dokonano płatności.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. 

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka




