
      

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r. 

Poz. 647 

UCHWAŁA NR 32/2017 

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2017 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 2013 r. poz. 908 

i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 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. z 2017 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Oddziały okręgowe NBP i DES prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w ust. 1, 

odbiorcom instytucjonalnym i indywidualnym. Klient przy zakupie w oddziale okręgowym NBP deklaruje, czy 

dokonuje zakupu na rzecz odbiorcy instytucjonalnego, czy jako odbiorca indywidualny.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. NBP może przeznaczyć na własne potrzeby: 

1) do 5% z nakładu każdej emisji srebrnych monet kolekcjonerskich; 

2) do 5% z nakładu każdej emisji banknotów kolekcjonerskich; 

3) do 1% z nakładu każdej emisji złotych monet kolekcjonerskich.”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. W stosunku do wszystkich monet kolekcjonerskich, emitowanych przez NBP, wprowadza się 36-mie-

sięczny okres sprzedaży, począwszy od dnia ich emisji. Po tym terminie wartości kolekcjonerskie, o których mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1, będą wycofane ze sprzedaży. 

2. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2–5, jest prowadzona do wyczerpania 

zapasów. 

3. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, w szczególnych przypadkach, na wniosek Dyrektora DES, 

Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć decyzję 

o prowadzeniu sprzedaży wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, pomimo upływu 36 miesięcy 

od daty ich emisji.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński 

 




