
DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 3

O B W I E S Z C Z E N I E 
P R E Z E S A  N A R O D OW E G O  B A N K U  P O L S K I E G O

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie 
sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet 

oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

1. Napodstawieart.16ust.3ustawyzdnia20lipca2000r.oogłaszaniuaktównormatywnychinie-
którychinnychaktówprawnych(Dz.U.z2019r.poz.1461)ogłaszasięwzałącznikudoniniejszegoobwiesz-
czeniajednolitytekstzarządzenianr19/2016PrezesaNarodowegoBankuPolskiegozdnia17sierpnia2016r.
wsprawiesposobuitrybuprzeliczania,sortowania,pakowaniaioznaczaniaopakowańbanknotówimonetoraz
wykonywaniaczynnościzwiązanychzzaopatrywaniembankówwteznaki(Dz.Urz.NBPz2018r.poz.14),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 33/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
zdnia6grudnia2019r.zmieniającymzarządzeniewsprawiesposobuitrybuprzeliczania,sortowania,pako-
waniaioznaczaniaopakowańbanknotówimonetorazwykonywaniaczynnościzwiązanychzzaopatrywaniem
bankówwteznaki(Dz.Urz.NBPpoz.16).

2. Podanywzałącznikudoniniejszegoobwieszczeniatekstjednolityzarządzenianieobejmuje§2i§3
zarządzenianr33/2019PrezesaNarodowegoBankuPolskiegozdnia6grudnia2019r.zmieniającegozarządze-
niewsprawiesposobuitrybuprzeliczania,sortowania,pakowaniaioznaczaniaopakowańbanknotówimonet
orazwykonywaniaczynnościzwiązanychzzaopatrywaniembankówwteznaki(Dz.Urz.NBPpoz.16),które
stanowią:

„§2. Pudła,workiprzesyłkoweiworkizbiorczesformowaneodpowiednioprzezproducentalubNBP
dodnia31grudnia2019r.,mogąbyćwydawaneprzezNBPdowyczerpaniazapasów.

§3. Zarządzeniewchodziwżyciezdniem1stycznia2020r.,zwyjątkiem§1pkt4,którywchodzi
wżyciezdniem1lipca2021r.”.

PrezesNarodowegoBankuPolskiego: A. Glapiński
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Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  19/2 016 
P R E Z E S A  N A R O D OW E G O  B A N K U  P O L S K I E G O

zdnia17sierpnia2016r.

w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów 
i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Napodstawieart.68pkt2ustawyzdnia29sierpnia1997r.–Prawobankowe(Dz.U.z2019r.poz.2357
orazz2020r.poz.284,288i321)zarządzasię,conastępuje:

DZIAŁI

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Zarządzenieokreślasposóbitryb:

1) przeliczania,sortowaniaipakowaniabanknotówimonetorazoznaczaniaichopakowańprzezbanki;

2) wykonywaniaczynnościzwiązanychzzaopatrywaniembankówwbanknotyimonety;

3)1) oznaczania opakowań banknotów i monet waluty polskiej oraz wykonywania czynności związanych
z zaopatrywaniem banków w banknoty i monety waluty polskiej, w przypadku stosowania kodów
kreskowychGS1-128przezbanki,któresąuczestnikamiGS1.

2. Przepisówzarządzenianiestosujesiędobanknotówimonetkolekcjonerskich.

§ 2. 1.2) Ilekroćwzarządzeniujestmowao:

1) etykiecieGS1-128–należyprzeztorozumiećetykietęzkodemkreskowymGS1-128,wykonanązbiałego,
matowegopapieruprzeznaczonegodowydrukutermotransferowego,zapewniającegotrwałośćinformacji
znajdującychsięnaniej,owymiarach:

a) 50mm×80mm,

b) 80mm×80mm,wprzypadkuopakowańbanknotówsformowanychprzezproducenta;

2) GS1–należyprzeztorozumiećglobalny,międzynarodowyimiędzybranżowysystemobejmującystandardy
identyfikacyjneikomunikacyjne,wtymelektronicznejwymianydanych;

3) GTIN–należyprzeztorozumiećunikatowy,globalnynumer,służącydoidentyfikacjiopakowańbankno-
tówimonetnp.wiązek,pakietów,woreczkówjednostkowych,wpodzialenabanknotylubmonetynadające
siędoobiegulubnienadającesiędoobieguorazwedługichwartościnominalnej,składającysięzczternastu
cyfr,przydzielonyprzezNarodowyBankPolski,uwzględnionywkrajowejliścieGTIN,udostępnionejna
stronieinternetowejNarodowegoBankuPolskiego;

4) identyfikacjiklienta–należyprzeztorozumiećidentyfikacjępolegającąnaustaleniu,wsposóbbezpośredni
lubpośredni,klientadokonującegowpłatydourządzeniaobsługiwanegoprzezklienta,przywykorzystaniu
numerurachunkubankowego;

1)   Dodanyprzez§1pkt1zarządzenianr33/2019PrezesaNarodowegoBankuPolskiegozdnia6grudnia2019r.zmieniającego
zarządzeniew sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów imonet oraz
wykonywaniaczynnościzwiązanychzzaopatrywaniembankówwteznaki(Dz.Urz.NBPpoz.16),któreweszłowżyciezdniem
1 stycznia 2020 r.

2) Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt2zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego
BankuPolskiegozdnia5marca2020r.(poz.3)
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5) identyfikatorze–należyprzeztorozumiećsymbolcyfrowylubliterowyzastępującypodpispracownika
lubpodpisyzespołupracowników,indywidualnieprzypisanypracownikowilubzespołowipracowników;

6) IdentyfikatorzezastosowaniaIZ–należyprzeztorozumiećustandaryzowaneoznaczeniepól,złożonych
zdwóchlubwięcejcyfr,którewsposóbunikatowyokreślająrodzajiformatnastępującejponichinformacji
np.poIZ(01)występujeGTIN,poIZ(13)występujedatapakowania;

7) kliencie–należyprzeztorozumiećosobęfizyczną,osobęprawnąlubjednostkęorganizacyjnąnieposiada-
jącąosobowościprawnej;

8) kodzie kreskowymGS1-128 – należy przez to rozumieć kod kreskowy, jako nośnik danych,w którym
zapisanesątakiedanejakGTIN,SSCC,atakżeinneinformacjewformieIdentyfikatorazastosowaniaIZ,
służącydoidentyfikacjiopakowaniabanknotówlubmonet;

9) opasce–należyprzeztorozumiećopaskęwykonanązbiałegopapieruoszerokościod25mmdo40mm;

10) oznaczeniu–należyprzeztorozumieć:

a) plombęsamozaciskającą,taśmęzabezpieczającąznazwąproducenta,przywieszkędoworkaprzesyłko-
wego,workazbiorczegolubworeczkajednostkowego,przywieszkęzpakietu,etykietęzpudła,wiązki,
półwiązkilubpółwiązkiniepełnej,

b) plombęsamozaciskającązumieszczonąetykietąGS1-128doworkaprzesyłkowego,workazbiorczego
lubworeczkajednostkowego,etykietęGS1-128zpudła,wiązki,pakietulubworeczkajednostkowego
wykonanegozfolii,wprzypadkustosowaniakodówkreskowychGS1-128;

11) paczcepełnej–należyprzeztorozumieć100banknotówtejsamejwartościnominalnejitegosamegoroz-
miaru,ułożonychwdowolnymkierunku,naktórenałożonajestopaska;

12) paczceniepełnej–należyprzeztorozumiećmniejniż100banknotówtejsamejwartościnominalnejitego
samegorozmiaru,ułożonychwdowolnymkierunku,naktórenałożonajestopaska;

13) pakiecie–należyprzeztorozumieć10rulonówmonet,tejsamejwartościnominalnejitejsamejśrednicy,
zapakowanychwprzezroczystąfoliętermokurczliwąlubpróżniowoprzyużyciuurządzeniafoliującego;

14) plombiesamozaciskającej–należyprzeztorozumiećplombęwykonanąztworzywasztucznego,zawiera-
jącąumieszczonenafladzewsposóbtrwaływszczególnościinformacje:

a) indywidualnynumerplomby,nazwęlubnumerbankualbonazwęprzedsiębiorcy,

b) indywidualnynumerplomby,nazwęlubnumerbankualbonazwęprzedsiębiorcyzjednejstronyflagi
orazmiejscenaetykietęGS1-128zdrugiejstronyflagi;

15) półwiązce–należyprzeztorozumieć5paczekpełnychotejsamejwartościnominalnej,ułożonychwtaki
sposób,żewszystkieopaskiznajdująsięjednanaddrugą,zapakowanychwprzezroczystąfolię;

16) półwiązceniepełnej–należyprzeztorozumiećniewięcejniżczterypaczkipełnelubniewięcejniżjedną
paczkę niepełną, o tej samejwartości nominalnej, z których niemożna sformować półwiązki, ułożone
wtakisposób,żewszystkieopaskiznajdująsięjednanaddrugą,zapakowanewprzezroczystąfolię;

17) przeliczaniu–należyprzeztorozumiećustalanieliczbybanknotówlubmonetorazichwartościnominalnej;

18) pudle–należyprzeztorozumiećopakowaniezawierające10wiązekbanknotówtejsamejwartościnomi-
nalnej,wykonaneztektury,owymiarachniewiększychniż44cm×33cm×13cm,zzabezpieczeniami
wpostaci:

a) skrzydełek blokujących, znajdujących się po obu stronach klapy zamykającej pudło, umieszczonych
wkieszeniachznajdującychsiępoobustronachpudła,

b) perforacjiznajdującychsięnaobubrzegachprzedniejstronyklapyzamykającejpudło

– uniemożliwiającychjegootwarciebezzerwaniazabezpieczeń;
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19) różnicykasowej–należyprzeztorozumiećniezgodność(niedobórlubnadwyżkę)wynikającązestwierdze-
niawopakowaniubanknotówlubmonetpodejrzanychcodoautentyczności,niepodlegającychwymianie
lubowartościnominalnejinnejniżzadeklarowanaorazniezgodnośćmiędzyfaktycznąliczbąbanknotów
lubmonetznajdującychsięwopakowaniualiczbązadeklarowaną;

20) rulonie–należyprzez torozumieć50monetwalutypolskiejalbo50lubmniejmonetwalutobcych, tej
samejwartościnominalnejitejsamejśrednicy,ułożonychwtakisposób,żeichpowierzchniesięstykają,
zapakowanychwpapierrulonowy;

21) saszetce–należyprzeztorozumieć100monetotejsamejwartościnominalnejlub50monetowartości
nominalnej2złote,wykonanychzestopuNordicGold,zapakowanychwworeczekzprzezroczystejfolii,na
którymzamieszczonesąwszczególnościnastępująceinformacje:wartośćnominalnamonet,liczbamonet
iłącznawartośćmonetwsaszetce;

22) sortowaniu–należyprzeztorozumiećpodzieleniebanknotówlubmonetwedługwartościnominalnejoraz
oddzieleniebanknotównadającychsiędoobieguodbanknotównienadającychsiędoobiegu,w tymod
banknotównienadającychsiędomaszynowegosortowaniaorazoddzieleniemonetnadającychsiędoobiegu
odmonetnienadającychsiędoobiegu;

23) sprawdzaniusumarycznym–należyprzeztorozumiećustalanieliczby:

a) wiązekwpudłach,

b) wiązeklubpółwiązeklubpółwiązekniepełnychwworkachprzesyłkowych,

c) paczekpełnychwwiązkachlubpółwiązkach,

d) paczekpełnychlubpaczkiniepełnejwpółwiązceniepełnej,

e) woreczkówjednostkowychzmonetamilubpakietówwworkachzbiorczych,

f) saszetekwworkachzbiorczych,

g) rulonówwpakietach

– orazwartościnominalnejbanknotówlubmonetznajdującychsięwtychopakowaniachiichzgodności
zinformacjamizamieszczonyminatychopakowaniachluboznaczeniachopakowań;

24) SSCC – należy przez to rozumieć unikatowy, seryjny numer, służący do identyfikacji opakowań np.
pudła,workaprzesyłkowego,workazbiorczego,przedstawionyjakokodkreskowyGS1-128,składającysię
zosiemnastucyfr,którymożebyćponownieużytypo120miesiącachodotwarciadanegoopakowania;

25) urządzeniu–należyprzeztorozumiećurządzeniedoprzeliczanialubsortowania,lubsprawdzaniaauten-
tycznościbanknotówlubmonet,obsługiwaneprzezpracownikalubzespółpracownikówalboklienta;

26) urządzeniuopaskującym–należyprzeztorozumiećurządzenienakładająceopaskęnapaczkępełnąlub
paczkęniepełną;

27) waluciepolskiej–należyprzeztorozumiećznakipieniężne(banknotyimonety)wrozumieniuart.2ust.1
pkt7ustawyzdnia27lipca2002r.–Prawodewizowe(Dz.U.z2019r.poz.160orazz2020r.poz.284);

28) walutachobcych–należyprzeztorozumiećznakipieniężne(banknotyimonety)wrozumieniuart.2ust.1
pkt10ustawy,októrejmowawpkt27;

29) wiązce – należy przez to rozumieć 10 paczek pełnych o tej samejwartości nominalnej, zapakowanych
wprzezroczystąfolię,ułożonychwtakisposób,że:

a) wszystkieopaskiznajdująsięjednanaddrugą,

b) 5pierwszychpaczekpełnychwwiązceułożonychjestopaskamiwlewąstronę,a5następnychpaczek
pełnych–wprawąstronęwiązki,wprzypadkuwiązekformowanychprzezproducenta;
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30) woreczkujednostkowym–należyprzeztorozumiećworeczekwykonanyztkaniny,owymiarach14cm
×20cm–domonetowartościnominalnejod1groszado20groszy, lub18cm×32,5cm–domonet
owartościnominalnejod50groszydo5złotych,lubworeczekwykonanyzprzezroczystejfolii;

31) workuprzesyłkowym–należyprzez to rozumiećworekzkapslami,wykonanyz tkaniny,owymiarach
50cm×80cm;

32) workuzbiorczym–należyprzeztorozumiećworekowymiarach35cm×50cm:

a) zkapslami,wykonanyztkaniny,lub

b) worekzprzezroczystejfolii–wprzypadkuworkaformowanegoprzezproducenta.

2. Użytewzarządzeniuokreślenie„pobieranielubodprowadzaniebanknotówimonet”oznaczazaopatry-
waniebankówwbanknotyimonety.

§ 3. PrzepisyzarządzeniastosujesięodpowiedniodoNarodowegoBankuPolskiegozwanegodalej„NBP”,
oileprzepisszczególnyniestanowiinaczej.

§ 4. 1. Bankiokreślająwumowachwsprawiepobieraniaiodprowadzaniabanknotówlubmonet,wszcze-
gólności:

1) warunkipobieraniaiodprowadzaniabanknotówlubmonetorazsposóbpostępowaniawprzypadku:stwier-
dzeniauszkodzeniaopakowaniabanknotówlubmonet,uszkodzeniajegooznaczenialubstwierdzeniaróż-
nicykasowej;

1a)3) sposóboznaczaniaopakowańbanknotówimonetwalutypolskiejorazwykonywaniaczynnościzwiąza-
nychzpobieraniemiodprowadzaniembanknotówimonetwalutypolskiejzzastosowaniemkodówkresko-
wychGS1-128;

2) przedsiębiorcę,wprzypadkupowierzeniaprzedsiębiorcywykonywaniaczynnościprzeliczania,sortowa-
nia,pakowaniaioznaczaniaopakowańbanknotówimonet;

3) sposóbitrybprzeliczania,sortowania,pakowaniaioznaczaniaopakowańbanknotówlubmonetwycofa-
nychzobiegunapodstawieodrębnychprzepisów.

2. Napodstawieumów,októrychmowawust.1,bankimogąstosowaćwobrociemiędzysobąinnyniż
określonywzarządzeniusposóbitryb:

1) pakowaniaioznaczaniaopakowańbanknotówlubmonetpodwarunkiem,żesposóbpakowaniauniemożli-
winaruszenieopakowanialubjegooznaczenia;

2) przeliczania,sortowaniaorazoznaczaniaopakowańbanknotówlubmonetwalutobcychorazwykonywania
czynnościzwiązanychzpobieraniemlubodprowadzaniemtychznaków.

3. Bankizaopatrująsięwworkiprzesyłkowe,workizbiorcze,woreczkijednostkoweorazinneopakowania
iichoznaczeniawewłasnymzakresie.

§ 5. Sposóbitrybpostępowaniazbanknotamiimonetamipodejrzanymicodoautentycznościorazzasady
itrybwymianybanknotówimonet,którewskutekzużycialubuszkodzeniaprzestająbyćprawnymśrodkiem
płatniczymnaobszarzeRzeczypospolitejPolskiejregulująodrębneprzepisy.

§ 6.4) Sprawdzaniesumaryczne,przeliczanie,sortowanieorazsprawdzanieautentycznościbanknotówlub
monetpobranychzNBPjestmonitorowaneirejestrowanelubodbywasięwobecnościdrugiegopracownika
przyzapewnieniumożliwościwzajemnejobserwacji.

3)   Dodanyprzez§1pkt3zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
4)   Wtymbrzmieniuobowiązujedowejściawżyciezmiany,októrejmowawodnośniku5.
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§ 6.5) 1. Sprawdzanie sumaryczne, przeliczanie, sortowanie oraz sprawdzanie autentyczności bank-
notów lub monet pobranych z NBP jest monitorowane i rejestrowane.

2. W uzasadnionych przypadkach sprawdzanie sumaryczne, przeliczanie, sortowanie oraz spraw-
dzanie autentyczności banknotów lub monet pobranych z NBP może odbywać się w obecności drugiego 
pracownika przy zapewnieniu możliwości wzajemnej obserwacji, o ile umowy, o których mowa w § 4, tak 
stanowią.

DZIAŁII

WALUTA POLSKA

Rozdział1

Sposób i tryb przeliczania i sortowania banknotów i monet

§ 7. 1. Przeliczanieisortowanieorazsprawdzanieautentycznościbanknotówlubmonetwykonywanejest
przyużyciuurządzeniaalboręcznie,przyczym:

1)6) udział banknotów ręcznie przeliczonych, przesortowanych oraz sprawdzonych pod kątem autentycz-
ności w całkowitej liczbie banknotów wszystkich wartości nominalnych, nadających się do obiegu 
i nienadających się do obiegu, przeliczonych, przesortowanych oraz sprawdzonych pod kątem auten-
tyczności przez dany bank, nie może przekraczać 10% w danym kwartale;

2) wprzypadkuprzeznaczeniabanknotówdourządzeńobsługiwanychprzezklienta,banknotyprzeliczasię,
sortujeoraz sprawdzaautentycznośćprzyużyciuurządzeńobsługiwanychprzezpracownika lubzespół
pracowników.

2. Wtrakcieprzeliczanialubsortowanialubsprawdzaniaautentycznościbanknotówsprawdzanajestich
jakośćobiegowa,zgodniezkryteriamiokreślonymiwzałącznikachnr1i2dozarządzenia,zzastrzeżeniem
ust. 10.

3. Urządzenia,októrychmowawust.1,powinnyspełniaćwymaganiaokreślonewzałącznikunr3do
zarządzeniaorazklasyfikowaćbanknotyzgodniezzałącznikiemnr4dozarządzenia.

4. Banki:

1) informująNBPoprzeprowadzonych testach typówurządzeń,októrychmowawust.1,weryfikujących
spełnianiewymogów,októrychmowawust.2i3;informacjaotestachjestudostępnionanastronieinter-
netowejNBP;

2) przekazują doNBPkwartalne informacje sprawozdawcze określone przezNBPwumowach, o których
mowaw§4,zawierającewszczególności:

a) rodzajeurządzeń,

b)7) liczbębanknotówlubmonetprzeliczonych,przesortowanychisprawdzonychpodkątemautentyczno-
ściorazwprowadzonychponowniedoobrotu.

5. Banknotyposiadająceuszkodzenia,októrychmowawzałącznikunr1lub2dozarządzenia,uznajesię
zanienadającesiędoobiegu.

5) Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt4zarządzenia,októrymmowawodnośniku1,którywejdziewżyciezdniem1lipca2021r.
6) Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt2lit.azarządzenianr14/2018PrezesaNarodowegoBankuPolskiegozdnia7czerwca2018r.

zmieniającegozarządzeniewsprawie sposobu i trybuprzeliczania, sortowania,pakowania ioznaczaniaopakowańbanknotów
imonetorazwykonywaniaczynnościzwiązanychzzaopatrywaniembankówwteznaki(Dz.Urz.NBPpoz.10),którywejdzie
wżyciezdniem1stycznia2021r.

7) Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt5lit.azarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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6. Podczasręcznegoprzeliczania,sortowaniaorazsprawdzaniaautentyczności,banknotyzzagięciamiroz-
prostowujesię,abanknotyrozdartelubprzerwanepodklejasięjednostronnieodstronyodwrotnejbanknotu.

7. Zbanknotównienadającychsiędoobieguoddzielasiębanknotynienadającesiędomaszynowegosorto-
wania,zaktóreuznajesięwszczególnościbanknotysklejonetaśmą,klejemlubwinnysposób,naddarte,zszyte
lubprzerwane.

8. Wtrakciesortowaniamonet–zanienadającesiędoobieguuznajesięmonetymająceuszkodzeniatypu
mechanicznego,wytarte,ozmienionejbarwie,skorodowane,wtymrównieżuszkodzonewskutekumieszczenia
nanichtrwałegonapisu,rysunkulubinnegoznaku.

9. Wprzypadkuprzeliczania,sortowanialubsprawdzaniaautentyczności:

1) banknotówz:

a) wiązki lubpółwiązkipozostawiasię folię,wktórązapakowanabyławiązka lubpółwiązka, iopaskę
zdjętą z dowolnej paczki pełnej danej wiązki lub półwiązki, a pozostałe opaski niszczy się przez
przedarcie lub przecięcie co najmniej na dwie części; po stwierdzeniu zgodności liczby, wartości
nominalnejiautentycznościbanknotówwwiązcelubpółwiązce,pozostawionąfolięiopaskiniszczysię
przezprzedarcielubprzecięcieconajmniejnadwieczęści,

b) półwiązkiniepełnejpozostawiasięfolię,wktórązapakowanabyłapółwiązkaniepełnaiopaskęzdjętą
z danej paczki pełnej lub niepełnej do czasu stwierdzenia zgodności liczby, wartości nominalnej
iautentycznościbanknotówwtejpaczce,anastępnieopaskęniszczysięwsposóbokreślonywlit.a;po
stwierdzeniuzgodnościliczby,wartościnominalnejiautentycznościwszystkichbanknotówwpółwiązce
niepełnej,pozostawionąfolięniszczysięwsposóbokreślonywlit.a,

c) paczekpełnych,niewchodzącychwskładwiązkilubpółwiązkilubpaczekniepełnychniewchodzących
wskładpółwiązkiniepełnej,pozostawiasięopaskę,zdjętązdanejpaczkipełnejlubpaczkiniepełnej,
doczasustwierdzeniazgodnościliczby,wartościnominalnejiautentycznościbanknotówwtejpaczce,
anastępnieopaskęniszczysięwsposóbokreślonywlit.a,

d)8)wiązkipozostawiasięfolięzetykietąGS1-128,wktórązapakowanabyławiązkaiopaskęzdjętązdowol-
nejpaczkipełnejdanejwiązki,apozostałeopaskiniszczysięwsposóbokreślonywlit.a;postwier-
dzeniuzgodnościliczby,wartościnominalnejiautentycznościbanknotówwwiązce,pozostawionąfolię
iopaskęniszczysięwsposóbokreślonywlit.a;

2)9) monetz:

a) rulonów,saszetek,pakietów,woreczkówjednostkowychlubworkówzbiorczych,zawierającychmonety
luzem,pozostawiasięopakowanierulonulubsaszetkiorazprzywieszkęzpakietu,woreczkajednostko-
wegolubworkazbiorczegozmonetami,doczasustwierdzeniazgodnościliczby,wartościnominalnej
iautentycznościmonet,anastępnieniszczysięje,wsposóbokreślonywpkt1,

b) rulonów,pakietów,woreczków jednostkowych lubworkówzbiorczych,zawierającychmonety luzem,
pozostawiasięopakowanierulonu,folięzpakietulubzworeczkajednostkowegozetykietąGS1-128oraz
plombęsamozaciskającązumieszczonąetykietąGS1-128zworeczkajednostkowegolubworkazbior-
czegozmonetami,doczasustwierdzeniazgodnościliczby,wartościnominalnejiautentycznościmonet,
anastępnieniszczysięje,wsposóbokreślonywpkt1,awprzypadkuetykietyGS1-128umieszczonej
nafladzeplombysamozaciskającej,przezjejprzekreślenie.

10. NBP,wszczególnieuzasadnionychprzypadkach,możestosowaćinnekryteriajakościobiegowejbank-
notówniżokreślonewzałącznikunr1i2dozarządzenia.

8) Dodanaprzez§1pkt5lit.btiretpierwszezarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
9) Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt5lit.btiretdrugiezarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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Rozdział2

Sposób i tryb pakowania i oznaczania opakowań banknotów

§ 8. 1. Paczkępełnąformujesięzbanknotów:

1) nadającychsiędoobiegu;

2) nienadającychsiędoobiegu;

3) nienadającychsiędomaszynowegosortowania;

4) łącznienadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu.

2. Paczkęniepełnąformujesięzbanknotównienadającychsiędomaszynowegosortowania.

3. Formowaniepaczkipełnejlubpaczkiniepełnejzbanknotównienadającychsiędomaszynowegosorto-
wanianastępujezuwzględnieniemprzepisów,októrychmowaw§5.

§ 9. 1. Formowaniepaczki:

1) pełnejdokonywanejestprzyużyciuurządzenialuburządzeniaopaskującegoalboręcznie;

2) pełnej lubniepełnejzbanknotównienadającychsiędomaszynowegosortowania,dokonywanejestprzy
użyciuurządzeniaopaskującegoalboręcznie.

2. Nabanknotynadającesiędoobiegunakładasięopaskę,naktórejzamieszczasięwszczególnościnastę-
pująceinformacje:datęsformowaniapaczki,liczbębanknotówwpaczceorazpodpislubidentyfikator.

3. Nabanknotynienadającesiędoobiegulubłączniebanknotynadającesiędoobieguinienadającesiędo
obiegu,nakładasięopaskę,naktórejopróczinformacji,októrychmowawust.2,zamieszczasiędodatkowo
litery„ON”.

4. Nabanknotynienadającesiędomaszynowegosortowanianakładasięopaskę,naktórejopróczinforma-
cji,októrychmowawust.2,zamieszczasiędodatkowolitery„NS”.

5. Wprzypadkuformowaniapaczkipełnejlubpaczkiniepełnej:

1) przyużyciuurządzeniaalbourządzeniaopaskującego–opaskanakładanajestwmiejscuwłaściwymdla
tychurządzeń;

2) ręcznie–opaskanakładanajestnalewymbrzegubanknotów.

6. Wprzypadkuformowaniapaczkipełnejzbanknotówprzeliczonychprzyużyciuurządzenia,obokpod-
pisulubidentyfikatora,możnazamieścićdodatkowoliterę„M”.

§ 10. 1. Wiązkęformujesięzpaczekpełnychsformowanychzbanknotów:

1) nadającychsiędoobiegu;

2) nienadającychsiędoobiegu;

3) nienadającychsiędomaszynowegosortowania;

4) łącznienadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu.

2. Półwiązkęformujesięzpaczekpełnychsformowanychzbanknotównienadającychsiędomaszynowego
sortowania.

3.Półwiązkęniepełnąformujesięzpaczekpełnychlubpaczkiniepełnejsformowanychzbanknotówniena-
dającychsiędomaszynowegosortowania.
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§ 11. 1. Formowanie:

1) wiązkilubpółwiązkidokonywanejestprzyużyciuurządzeniaalboręcznie;

2) półwiązkiniepełnejdokonywanejestręcznie.

2. Ręcznegoformowaniawiązki,półwiązkilubpółwiązkiniepełnejdokonuje:

1) pracownik,któryprzyużyciuurządzenialuburządzeniaopaskującegoalboręczniesformowałwszystkie
paczkipełnelubpaczkiniepełne;

2) jedenzpracownikówwchodzącychwskładzespołuobsługującegourządzenia,októrychmowawpkt1,
przyużyciuktórychsformowanezostaływszystkiepaczkipełnelubpaczkiniepełne.

3. Ręcznego formowania wiązki, półwiązki lub półwiązki niepełnej z paczek pełnych lub niepełnych
sformowanych przez pracownika lub zespół pracowników, o których mowa w ust. 2, może dokonać inny
pracownik, podwarunkiem, że przed sformowaniemwiązki, półwiązki lubpółwiązki niepełnej, pracownik
tensprawdzizgodnośćliczbybanknotówwewszystkichpaczkachpełnychipaczkachniepełnychwchodzących
wskładdanejwiązki,półwiązkilubpółwiązkiniepełnejizamieścipodpislubidentyfikatornaodwrotnejstronie
opaseksprawdzonychpaczekpełnychlubpaczekniepełnych.

4. Pracownikformującywiązkę,półwiązkęlubpółwiązkęniepełną,zamieszczanaetykiecie,naklejonej
w sposób trwały na folii, nazwę lub numer ewidencyjny jednostki organizacyjnej banku, datę sformowania
wiązki, półwiązki lub półwiązki niepełnej, wartość nominalną banknotów, liczbę banknotów, łączną war-
tośćbanknotówznajdującychsięwwiązce,półwiązcelubpółwiązceniepełnejorazpodpislubidentyfikator,
awprzypadkuwiązki,októrejmowaw§10ust.1pkt2i4,dodatkowolitery„ON”.

5. Podpislubidentyfikatororazinformacje,októrychmowawust.4,mogąbyćzastąpioneprzezzastoso-
wanieinnejtechnologii,zapewniającejtrwałośćopakowaniaizamieszczonychnaniminformacji.

6. Niewymagasięzamieszczaniapodpisu lub identyfikatora i informacji,októrychmowawust.4,na
wiązkachlubpółwiązkachsformowanychprzyużyciuurządzeniadziałającegowcykluzamkniętym,ztymże
naopaskachpaczekpełnych,opróczinformacji,októrychmowaw§9ust.2,zamieszczasięwartośćnominalną
banknotówznajdującychsięwpaczkachoraznazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbanku.

7.10) WprzypadkustosowaniakodówkreskowychGS1-128formującwiązkęzpaczekpełnychsformowa-
nychzbanknotów:

1) nadającychsiędoobiegu,

2) nienadającychsiędoobiegu,

3) łącznienadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu

–zamieszczasięwsposóbtrwałynafoliietykietęGS1-128;przykładowąetykietęokreślazałączniknr4ado
zarządzenia.

§ 12. 1.11) Worekprzesyłkowyzbanknotamiformujesiędlabanknotów:

1) nadających się do obiegu, do którego zakłada się przywieszkę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do
zarządzenia,awprzypadkustosowaniakodówkreskowychGS1-128nafladzeplombysamozaciskającej
zamieszczasięetykietęGS1-128;przykładowąetykietęokreślazałączniknr5adozarządzenia;

2) nienadającychsiędoobiegu,doktóregozakładasięprzywieszkę,którejwzórstanowizałączniknr5do
zarządzenia,awprzypadkustosowaniakodówkreskowychGS1-128nafladzeplombysamozaciskającej
zamieszczasięetykietęGS1-128;przykładowąetykietęokreślazałączniknr5adozarządzenia;

10)   Dodanyprzez§1pkt6zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
11)   Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt7zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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3) łączniedlabanknotównadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu,doktóregozakładasięprzy-
wieszkę,którejwzórstanowizałączniknr5dozarządzenia,awprzypadkustosowaniakodówkreskowych
GS1-128nafladzeplombysamozaciskającejzamieszczasięetykietęGS1-128;przykładowąetykietęokreśla
załączniknr5adozarządzenia;

4) nienadającychsiędomaszynowegosortowania,doktóregozakładasięprzywieszkębeznadruku,awprzy-
padkustosowaniakodówkreskowychGS1-128nafladzeplombysamozaciskającejzamieszczasięetykietę
GS1-128;przykładowąetykietęokreślazałączniknr5bdozarządzenia.

2.Formowanieworkaprzesyłkowegozbanknotamipolegana:

1) umieszczeniuwworkuwiązekzawierającychbanknoty,októrychmowawust.1pkt1–3,tejsamejwartości
nominalnej,wliczbie20000sztuk;

2) umieszczeniuwworkuwiązek,półwiązeklubpółwiązekniepełnychzawierającychbanknotynienadające
siędomaszynowegosortowania,októrychmowawust.1pkt4,tejsamejlubróżnejwartościnominalnej
wliczbierównejlubmniejszejniż20000sztuk;

3) zamknięciuioznaczeniuworka,wsposóbokreślonywust.3i§13.

3.Pracowniklubpracownicyodpowiadającyzazawartośćworkaprzesyłkowegozbanknotami:

1) o którymmowaw ust. 2 pkt 1 – zamieszczają podpisy lub identyfikatory na przywieszce, którejwzór
stanowizałączniknr5dozarządzeniaoraznazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbanku
idatęsformowaniaworka,awprzypadkuworka,októrymmowawust.1pkt2i3,dodatkowolitery„ON”;

2) októrymmowawust.2pkt2–zamieszczająpodpisylubidentyfikatorynaprzywieszcebeznadrukuoraz:

a) symboloznaczającyliczbętysięcysztukbanknotówdanejwartościnominalnej,sformowanychwwiązki
lubpółwiązkilubliczbęsztukbanknotówdanejwartościnominalnejsformowanychwpółwiązkinie-
pełne,

b) symboloznaczającywartośćnominalnąbanknotów,októrymmowawzałącznikunr5dozarządzenia,

c) nazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbanku,datęsformowaniaworkaorazlitery„NS”.

4. Dopuszczasięumieszczeniewworkuprzesyłkowymwiązekzawierającychbanknoty,októrychmowa
wust.1pkt1–3,tejsamejwartościnominalnej,wliczbie10000sztuklub5000sztuk,doktórychzakładasię
przywieszkębeznadruku,naktórejzamieszczasię:

1) symboloznaczającyliczbętysięcysztukbanknotówdanejwartościnominalnej,sformowanychwwiązki;

2) symboloznaczającywartośćnominalnąbanknotów,októrymmowawzałącznikunr5dozarządzenia;

3) nazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbanku,datęsformowaniaworka;

4) podpisy lub identyfikatory pracowników formujących worek i odpowiadających za jego zawartość,
awprzypadkuworka,októrymmowawust.1pkt2i3,dodatkowolitery„ON”.

§ 13. 1.12) Worekprzesyłkowyzbanknotamizamykasięioznaczaprzezjednokrotneprzeciągnięcieprzez
wszystkiekapsleplombysamozaciskającej:

a)  ijejzaciśnięcie,anastępniezałożeniedrugiejplombysamozaciskającejwrazzprzywieszką,nafałdyworka
ijejzaciśnięcie,

b) zzamieszczonąnafladzeetykietąGS1-128ijejzaciśnięcie,anastępniezałożeniedrugiejplombysamoza-
ciskającejnafałdyworkaijejzaciśnięcie.

12)Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt8zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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2. Wprzypadkuformowaniaworkazbiorczegozbanknotamiprzepisyust.1i§12stosujesięodpowiednio.

§ 14.13) Wprzypadku,októrymmowaw§4ust.1pkt2:

1) na wiązkach, półwiązkach, półwiązkach niepełnych oraz przywieszkach do worków przesyłkowych
zamieszczasiędodatkowonazwęprzedsiębiorcy;

2) naetykietachGS1-128,umieszczonychnaflagachplombsamozaciskającychdoworkówprzesyłkowych,
wSSCCzawierasięprefixGS1przydzielonyprzedsiębiorcy.

Rozdział3

Sposób i tryb pakowania i oznaczania opakowań monet

§ 15. Zmonet:

1) nadającychsiędoobiegu,tejsamejwartościnominalnejitejsamejśrednicy,formujesięrulony,pakiety,
woreczkijednostkoweorazworkizbiorcze;

2) luzem:

a) nadającychsiędoobiegu,

b) nienadającychsiędoobiegu,

c) łącznienadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu

–tejsamejwartościnominalnejitejsamejśrednicy,formujesięworkizbiorcze.

§ 16. Naruloniezapakowanymwpapierrulonowy,któregowzórstanowizałączniknr7dozarządzenia,
niewymagasięzamieszczaniadatysformowaniarulonuorazpodpisulubidentyfikatora.

§ 17. Pracowniklubjedenzpracownikówwchodzącychwskładzespołuformującegopakietzamieszcza
podpislubidentyfikatororaznazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbankuorazdatęsformo-
waniapakietunaprzywieszce,którejwzórstanowizałączniknr8dozarządzenia,anastępnieumieszczaprzy-
wieszkępodfoliąprzedjejzamknięciem.

§ 17a.14) WprzypadkustosowaniakodówkreskowychGS1-128,formującpakietzamieszczasięwsposób
trwałynafoliietykietęGS1-128;przykładowąetykietęokreślazałączniknr8adozarządzenia.

§ 18. 1. Woreczekjednostkowyzmonetamiformujesiędlamonetnadającychsiędoobiegu.

2. Formowanieworeczkajednostkowegozmonetamipoleganaumieszczeniuwworeczku500monetna-
dającychsiędoobiegu,luzemlubwrulonach,zamknięciuioznaczeniuworeczka,wsposóbokreślonyw§19
i§20.

§ 19. 1. Woreczekjednostkowyzmonetami,wykonanyztkaniny,zamykasięioznaczaprzezzałożenie
izaciśnięcieplombysamozaciskającejnafałdyworeczkawrazzprzywieszką,którejwzórstanowizałącznik
nr8dozarządzenia.

2. Pracownikformującyworeczekjednostkowyzmonetamizamieszczanaprzywieszcewszczególności
następujące informacje: nazwę lub numer ewidencyjny jednostki organizacyjnej banku, datę sformowania
woreczkaorazpodpislubidentyfikator.

3. Woreczekjednostkowyzmonetami,wykonanyzfolii,zamykasięprzezzgrzewanielubwinnysposób,
ztymżezastosowanafoliaitechnologiazamknięciapowinnazapewniaćtrwałośćopakowania.

13)   Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt9zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
14)   Dodanyprzez§1pkt10zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.



Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego – 12 – Poz. 3

4. Przed zamknięciemworeczka umieszcza sięw nimprzywieszkę, o którejmowawust. 1;woreczek
możnateżoznaczyćwinnysposób,podwarunkiemzamieszczeniawszystkichwymaganychinformacjiznajdu-
jącychsięnaprzywieszce.

5.15)WprzypadkustosowaniakodówkreskowychGS1-128,formującworeczekjednostkowyzmonetami
wrulonachlubzmonetamiluzem,zamieszczasięwsposóbtrwałynafoliilubnafladzeplombysamozaciskają-
cejetykietęGS1-128;przykładowąetykietęokreślaodpowiedniozałączniknr8alub9adozarządzenia.

§ 20. 1. Woreczki jednostkowe, pakiety z monetami lub monety luzem tej samej wartości nominalnej
umieszczasięwworkuzbiorczym.

2. Worekzbiorczyzmonetamiformujesię:

1) dlamonetnadającychsiędoobiegu;

2) dlamonetnienadającychsiędoobiegu;

3) łączniedlamonetnadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu.

3. Formowanieworkazbiorczegozmonetamipolegana:

1) umieszczeniuwworku:

a) pakietówlubworeczkówjednostkowychzmonetaminadającymisiędoobiegu–wliczbieokreślonej
wzałącznikunr10dozarządzenia,

b) saszetek–wliczbieokreślonejwzałącznikunr11dozarządzenia,

c) monetluzem:

– nadającychsiędoobiegu,

– nienadającychsiędoobiegu,

– łącznienadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu

–wpodzialenawartościnominalne,wliczbieokreślonejwzałącznikunr10dozarządzenia;

2) zamknięciuioznaczeniuworkawsposóbokreślonyw§13,ztymżedoworkazawierającegomonety:

a)16) nadającesiędoobiegu–zakładasięprzywieszkę,którejwzórstanowizałączniknr12dozarządzenia,
ztymżewprzypadkusaszetekzamieszczasięwyraz„saszetek”orazichliczbę,awprzypadkustoso-
waniakodówkreskowychGS1-128,nafladzeplombysamozaciskającejzamieszczasięetykietęGS1-128;
przykładowąetykietęokreślaodpowiedniozałączniknr12alub12bdozarządzenia,

b)16) nienadającesiędoobiegualbołącznienadającesiędoobieguinienadającesiędoobiegu–zakładasię
przywieszkę,którejwzórstanowizałączniknr12dozarządzenia,naktórejdodatkowozamieszczasię
litery„ON”,ztymżeniewypełniasięprzywieszkiwzakresieinformacjidotyczącejliczbyworeczków
ipakietów,awprzypadkustosowaniakodówkreskowychGS1-128,nafladzeplombysamozaciskającej
zamieszczasięetykietęGS1-128;przykładowąetykietęokreślazałączniknr12cdozarządzenia.

4. Pracowniklubpracownicyodpowiadającyzazawartośćworkazbiorczegozmonetamizamieszczająna
przywieszcewszczególnościnastępująceinformacje:nazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnej
banku,datęsformowaniaworkaorazpodpisylubidentyfikatory.

§ 21.17) Wprzypadku,októrymmowaw§4ust.1pkt2:

 
15)Dodanyprzez§1pkt11zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
16)   Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt12zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
17)   Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt13zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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1) napakietach,przywieszkachdoworkówzbiorczychlubworeczkówjednostkowychzamieszczasiędodat-
kowonazwęprzedsiębiorcy;

2) na etykietach GS1-128, umieszczonych na flagach plomb samozaciskających do worków zbiorczych, 
wSSCCzawierasięprefixGS1przydzielonyprzedsiębiorcy.

Rozdział4

Opakowania banknotów lub monet sformowane przez producenta

§ 22.18) Opakowaniebanknotówsformowaneprzezproducentastanowi:

1) wiązka,wktórejkażde5paczekpełnych,zawierającychopróczinformacji,októrychmowaw§9ust.2,
napis „NARODOWYBANKPOLSKI”, owiniętych jest paskami z przezroczystej folii, z zamieszczoną
wsposóbtrwałynafoliietykietąGS1-128;przykładowąetykietęokreślazałączniknr13adozarządzenia;

2) pudło,znaklejonymiwsposóbtrwałydwiemaetykietamiGS1-128,umieszczonymiwrogupudła,wsposób
umożliwiającyichodczytanienakrótszymidłuższymbokupudłaiznaklejonymkolorowymznacznikiem,
określającymwartośćnominalnąbanknotóworazoznaczonetaśmązabezpieczającąznazwąproducenta,
wsposóbuniemożliwiającyjejponowneużyciepozerwaniu;przykładowąetykietęokreślazałączniknr14
dozarządzenia.

§ 23. 1. Opakowaniemonetsformowaneprzezproducentastanowi:

1) saszetka;

2) pakietznaklejonąwsposóbtrwałyetykietą,naktórejzamieszczonesąwszczególnościnastępująceinfor-
macje:nazwaproducenta,liczbamonet,wartośćnominalnaorazłącznawartośćmonetwpakiecie;

3) worekzbiorczy,zawierającypakietyalbosaszetki,przeszyty lubzgrzany,którymożezawieraćperfora-
cjęwpostaciotworówumieszczonychpodwóchstronachworka,zzamieszczonąwsposóbtrwałyprzy-
wieszką,którejwzórstanowizałączniknr15dozarządzenia.

2. Liczbęiłącznąwartośćmonetposzczególnychwartościnominalnychwpakietachlubsaszetkachoraz
liczbępakietówlubsaszetekwworkachzbiorczychzmonetamiokreślazałączniknr10i11dozarządzenia.

Rozdział5

Pobieranie i odprowadzanie banknotów i monet

§ 24. 1. Pobieranieiodprowadzaniebanknotówimonetprzezjednostkiorganizacyjnebankówdokonywane
jestwpudłachzbanknotami,workachprzesyłkowychzbanknotamiorazwworkachzbiorczychzmonetamilub
banknotami.

2. OdprowadzaniebanknotówimonetprzezjednostkiorganizacyjnebankówdoNBPdokonywanejestw:

1) workachprzesyłkowychzawierającychbanknoty:

a) nienadającesiędoobiegu,

b) łącznienadającesiędoobieguinienadającesiędoobiegu,

c) nienadającesiędomaszynowegosortowania;

2) workachzbiorczychzawierającychmonetyluzem:

a) nienadającesiędoobiegu,

18)   Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt14zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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b) łącznienadającesiędoobieguinienadającesiędoobiegu.

3. DopuszczasięodprowadzanieprzezjednostkiorganizacyjnebankówdoNBP:

1) workówprzesyłkowychzawierającychbanknotynadającesiędoobiegu,

2) workówzbiorczychzawierającychmonetyluzemnadającesiędoobiegu

–z tymżenaprzywieszkachdoworkówzamieszczasiędodatkowolitery„ON”,awprzypadkustosowania
kodówkreskowychGS1-128,litery„ON”zamieszczasięnaetykiecieGS1-128umieszczonejnafladzeplomby
samozaciskającej.19) 

§ 25. 1. JednostkaorganizacyjnabankupobierającbanknotylubmonetyzNBPlubzjednostkiorganiza-
cyjnejinnegobanku:

1)20) sprawdzaczypudła,workiprzesyłkowezbanknotamiorazworkizbiorczezmonetaminiesąuszkodzone,
czyichoznaczenianiesąnaruszoneorazczyinformacjezamieszczonena:

a) przywieszkachdoworków,

b) etykietachGS1-128 naklejonych na pudłach lub umieszczonych naflagach plomb samozaciskających 
doworków

–sązgodnezinformacjamiwynikającymizdokumentacjiokreślonejwumowach,októrychmowaw§4;

2)20) zamieszczawsposóbtrwałyna:

a) odwrotnejstronieprzywieszekdoworków,

b) etykietachGS1-128naklejonychnapudłach,

c) odwrotnejstronieflagplombsamozaciskającychniżumieszczoneetykietyGS1-128

–nazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbanku,którapobierabanknotylubmonetyoraz
datępobraniabanknotówlubmonetzNBPlubzjednostkiorganizacyjnejinnegobanku;

3) sprawdzasumarycznie,przelicza,sortujeorazsprawdzaautentycznośćbanknotówlubmonetwterminie:

a) 20dnikalendarzowychoddatypobraniabanknotów,zzastrzeżeniemlit.b,

b) 30dnikalendarzowychoddatypobraniabanknotównienadającychsiędomaszynowegosortowania,

c) 90dnikalendarzowychoddatypobraniamonet.

2.21) Po dokonaniu sprawdzenia sumarycznego jednostka organizacyjna banku zamieszcza w sposób
trwały, nawiązkach, półwiązkach lub półwiązkach niepełnych, naworeczkach jednostkowychwykonanych
z folii, pakietach, saszetkach oraz na odwrotnej stronie przywieszek do woreczków jednostkowych lub na
odwrotnejstronieflagplombsamozaciskającychniżzostałyumieszczoneetykietyGS1-128–nazwęlubnumer
ewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbankuorazdatępobraniabanknotówlubmonetzjednostkiorganizacyjnej
innegobankulubNBPorazniszczyprzywieszkędoworkaprzezprzedarcielubprzecięcieconajmniejnadwie
części,aetykietęGS1-128naklejonąnapudle lubumieszczonąnafladzeplombysamozaciskającej,przez jej
przekreślenie.

3. Jednostkaorganizacyjnabankumożeniezamieszczaćnaopakowaniachbanknotówlubmonetinformacji,
o których mowa w ust. 2, jeżeli sprawdzenie sumaryczne następuje bezpośrednio przed przeliczeniem lub
sortowaniemlubsprawdzeniemautentycznościbanknotówlubmonet.Informacjetezamieszczanesąwyłącznie
wprzypadkustwierdzenianiezgodnościwopakowaniu.

19)Częśćwspólnawbrzmieniuustalonymprzez§1pkt15zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
20)Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt16lit.azarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
21)Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt16lit.bzarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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4.22) Wprzypadku,októrymmowawust.3,pozostawiasiępudło,przywieszkędoworkalubflagęplomby
samozaciskającejzumieszczonąetykietąGS1-128,doczasuprzeliczenialubsortowanialubsprawdzeniaauten-
tycznościwszystkichbanknotówlubmonetznajdującychsięwtychopakowaniach.

5. Jednostka organizacyjna banku, w przypadku opakowań sformowanych przez NBP lub producenta,
może:

1) niesortowaćbanknotów;

2) nieprzeliczać,niesortowaćiniesprawdzaćautentycznościmonetwrulonachisaszetkach,oileumowy,
októrychmowaw§4,takstanowią.

§ 26. 1. Jednostkaorganizacyjnabanku,odprowadzającbanknoty lubmonetydoNBPlubdo jednostki
organizacyjnejinnegobanku,zamieszczawsposóbtrwałyna:

1)23) odwrotnejstronieprzywieszekdoworkówprzesyłkowychiworkówzbiorczychoraznaodwrotnejstronie
flagplombsamozaciskającychniżzostałyumieszczoneetykietyGS1-128–nazwęlubnumerewidencyjny
jednostki organizacyjnej bankuorazdatę pobrania,wprzypadkuodprowadzania banknotów lubmonet
otrzymanychzjednostkiorganizacyjnejtegosamegobanku;

2)23) wiązkach,półwiązkachlubpółwiązkachniepełnych,pakietach,woreczkachjednostkowychwykonanych
z folii, na odwrotnej stronie przywieszek doworeczków jednostkowych zmonetami oraz na odwrotnej
stronie flag plomb samozaciskających niż naklejone etykietyGS1-128 – nazwę lub numer ewidencyjny
jednostki organizacyjnej banku oraz datę pobraniaw przypadku odprowadzania banknotów lubmonet
otrzymanychzjednostkiorganizacyjnejtegosamegobankulubinnegobanku.

2. (uchylony)24).

3. NBP,przyjmującbanknoty lubmonetyodprowadzaneprzez jednostkęorganizacyjnąbanku,októrej
mowawust.1,stosujeodpowiednio§25ust.1–4,ztymżeterminy,októrychmowaw§25ust.1pkt3,liczone
sąoddatyodprowadzeniabanknotówlubmonetdoNBP.

§ 27. Wprzypadkustwierdzeniaróżnicykasowejwopakowaniubanknotówlubmonetwodniesieniudo:

1) niedoboru – zobowiązanym do jej rozliczenia jest jednostka organizacyjna banku formująca opakowa-
nianarzeczjednostkiorganizacyjnejbankustwierdzającejróżnicę,oileumowy,októrychmowaw§4, 
niestanowiąinaczej;

2) nadwyżki–zobowiązanymdo jej rozliczenia jest jednostkaorganizacyjnabankustwierdzająca różnicę,
na rzecz jednostki organizacyjnej banku formującej opakowania, o ile umowy, o którychmowaw §4, 
niestanowiąinaczej.

DZIAŁIII

WALUTY OBCE

Rozdział1

Sposób i tryb przeliczania i sortowania banknotów i monet

§ 28. 1. Przeliczanie i sortowanie banknotów imonet oraz sprawdzanie ich autentyczności odbywa się
odpowiedniozgodniez§7ust.1,6,8i9pkt1lit.aicorazpkt2,oileumowy,októrychmowaw§4ust.2
pkt2,niestanowiąinaczej.

22)Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt16lit.czarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
23)Wbrzmieniuustalonymprzez§1pkt17lit.azarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
24)   Przez§1pkt17lit.bzarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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2. Sprawdzanieautentycznościbanknotówimoneteuroodbywasięzgodniezart.6rozporządzeniaRady
(WE)nr1338/2001zdnia28czerwca2001r.ustanawiającegośrodkiniezbędnedlaochronyeuroprzedfałszo-
waniem(Dz.Urz.UEL181z04.07.2001,s.6,zpóźn.zm.).

3. W trakcie sortowaniabanknotów, zanienadające siędoobieguuznaje sięw szczególnościbanknoty
postrzępione,nadmierniezabrudzone,zaplamione,odbarwionelubuszkodzonewinnysposób,wtymrównież
wskutekumieszczeniananich trwałegonapisu,nadruku, rysunku lub innegoznakuorazbanknotysklejone
taśmą,klejemlubwinnysposób,naddarte,zszytelubspięte,przerwane,zawilgocone,zbutwiałeikruszącesię
orazbanknotyzanieczyszczonecieczamilubsubstancjamistałymi.

4. Wprzypadkuprzeliczania,sortowaniaisprawdzaniaautentycznościbanknotówzwiązkilubpółwiązki
pozostawiasięopaskęzdjętązdanejpaczkipełnej,doczasustwierdzeniazgodnościliczby,wartościnominal-
nejiautentycznościbanknotówwtejpaczce,anastępnieopaskęniszczysięprzezprzedarcielubprzecięcieco
najmniejnadwieczęści.

Rozdział2

Sposób i tryb pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz pobierania i odprowadzania 
tych znaków

§ 29. 1. Paczkępełnąformujesięodrębniezbanknotównadającychsiędoobiegulubnienadającychsiędo
obiegu,wsposóbokreślonyw§9ust.1,2,5i6.

2. Naprzedniejstronieopaski,opróczinformacji,októrychmowaw§9ust.2,zamieszczasiędodatkowo
wartośćnominalną,nazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbanku,koddanejwalutyustalony
przezMiędzynarodowąOrganizacjęNormalizacyjną,zwanądalej„ISO”,awprzypadkubanknotównienadają-
cychsiędoobiegu,dodatkowoliterę„Z”.

§ 30. 1. Wiązkęlubpółwiązkęformujesięodrębniezpaczekpełnychnadającychsiędoobiegulubniena-
dającychsiędoobiegu,wsposóbokreślonyw§11ust.1.

2. Wiązkęlubpółwiązkęformujesięzpaczekpełnychzawierającychbanknotytegosamegorozmiarudanej
walutyobcej,sformowanychprzezjednegopracownikalubzespółpracownikówlubzpaczeksformowanych
przezróżnychpracowników,stosującodpowiednio§11ust.3–5.

§ 31. 1. Zmonetnadającychsiędoobieguinienadającychsiędoobiegu,tejsamejwartościnominalnej,
formujesięrulony,pakietylubworeczkijednostkowezmonetami.

2. Formowanieworeczkajednostkowegozmonetami,wykonanegoz:

1) tkaniny–poleganaumieszczeniuwworeczkudowolnejliczbymonetorazjegozamknięciuioznaczeniu
wsposóbokreślonyodpowiedniow§19ust.1–2;

2) folii – polega na umieszczeniuwworeczku dowolnej liczbymonet oraz jego zamknięciu i oznaczeniu
wsposóbokreślonyodpowiedniow§19ust.3–4.

3. Woreczekjednostkowyzmonetamioznaczasięprzywieszką,którejwzórstanowizałączniknr16do
zarządzenia,naktórejzamieszczasięwsposóbtrwały,powyrazach„Walutaobca”,informacjeokreślającekod
danejwalutyustalonyprzezISO,nazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbankuorazdatęsfor-
mowaniaworeczkaizamieszczasiępodpislubidentyfikator.

4. Wprzypadkuworeczkówjednostkowychzmonetaminienadającymisiędoobiegu,naprzywieszkach
zamieszczasię,zprawejstronyoznaczeniakoduwaluty,literę„Z”.

§ 32. Workiprzesyłkowezbanknotamilubworkizbiorczezmonetamilubbanknotamizamykasięioznacza
wsposóbokreślonyw§13,ztymżedoworkazakładasięprzywieszkę,którejwzórstanowizałączniknr16do
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zarządzenialubprzywieszkębeznadruków,naktórejzamieszczasięwsposóbtrwaływyrazy„Walutaobca”,
informacjeokreślającekoddanejwalutyustalonyprzezISO,wartośćnominalną,liczbębanknotówlubmonet
znajdującychsięwworku,nazwęlubnumerewidencyjnyjednostkiorganizacyjnejbankuorazdatęsformowania
workaizamieszczasiępodpislubidentyfikator.

§ 33. Pobieranie i odprowadzanie banknotów imonetwalut obcychodbywa się odpowiedniow sposób
określonyw§24–27,oileumowy,októrychmowaw§4ust.2pkt2,niestanowiąinaczej.

DZIAŁIV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 34. Używanenapodstawiezarządzenia,októrymmowaw§35:

1) workiprzesyłkoweizbiorczebezkapsli,opaskinapaczkibanknotów,przywieszkidoworkówprzesyłko-
wychorazplombywykonanezmetalulubtworzywasztucznegomogąbyćstosowanenadotychczasowych
zasadachdodnia30czerwca2018r.;

2) pudłazawierająceetykietymogąbyćstosowanedowyczerpaniazapasów.

§ 35.Tracimoczarządzenienr19/2007PrezesaNarodowegoBankuPolskiegozdnia24października2007r.
wsprawiesposobuitrybuprzeliczania,sortowania,pakowaniaioznaczaniaopakowańbanknotówimonetoraz
wykonywaniaczynnościzwiązanychzzaopatrywaniembankówwteznaki(Dz.Urz.NBPz2015r.poz.8).

§ 36.Zarządzeniewchodziwżyciezdniem1stycznia2017r.,zwyjątkiem§7ust.2–5orazust.10,które
wchodząwżyciezdniem1lipca2018r.
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Załącznikidozarządzenianr19/2016PrezesaNarodowego
BankuPolskiegozdnia17sierpnia2016r.

Załącznik nr 1

 
  
 

Załącznik do zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego 
BankuPolskiegoz dnia 17sierpnia2016r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Kryteria stosowane do oceny jakości obiegowej banknotów przy użyciu urządzeń  

oraz sposób sprawdzania tych kryteriów 
 

Tabela1.Wykaz uszkodzeń mających wpływ na ocenę jakości obiegowej 
 

Lp. Uszkodzenie Opis 
1. zabrudzenie ogólne zabrudzenie całej powierzchni banknotu  
2. plama koncentracja brudu w określonym miejscu na powierzchni 

banknotu 
3. napis,nadruk,rysunek dodany rysunek, napis lub inny znak napisany bądź  

w jakikolwiek inny sposób naniesiony na banknot 
4. odbarwienie odbarwienia części lub całości banknotu np. banknot uprany 
5. rozdarcie nie wymaga wyjaśnienia 
6. dziura nie wymaga wyjaśnienia 
7. 

 
ubytekpowierzchni banknot niekompletny; brak części banknotu wzdłuż co 

najmniej jednego brzegu (w odróżnieniu od banknotu 
dziurawego) 

8. 
 
podklejenie części tego samego lub większej liczby banknotów sklejone 

taśmą, klejem lub w inny sposób 
9. zagniecenia wielokrotnezagniecenia 

10. wiotkość pogorszenie struktury papieru skutkujące wyraźnym 
brakiem sztywności 

11. zagięcia nie wymaga wyjaśnienia 
12. zagięte rogi banknotu nie wymaga wyjaśnienia 

 

1. Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów jakości obiegowej (wizerunki banknotów prezentują 
przykładowe rodzaje i wielkości uszkodzeń): 

 
1) Zabrudzenie 

Banknoty zabrudzone posiadają zwiększoną gęstość optyczną. Maksymalny poziom zwiększenia 
gęstości optycznej banknotów, w porównaniu do nowych banknotów, który pozwala na uznanie 
banknotów za nadające się do obiegu określa tabela 2. 

 

Tabela 2. Poziomy gęstości optycznej dla banknotów emisji 2012 r., 2015 r. i 2016 r.* 
 

Wartość nominalna 
 

Maksymalny poziom zwiększenia gęstości optycznej 
w porównaniu do nowego banknotu 

Filtr 
 

10 zł 
 

0,07 magenta 
20 zł 

 
0,07 magenta 

50 zł 
 

0,07 magenta 
100 zł 

 
0,07 magenta 

200 zł 
 

0,07 magenta 

500 zł 0,07 magenta 
 

* Przykładowe wizualizacje banknotów (emisji 1994 r.) nadających oraz nienadających się do obiegu ze względu na zabrudzenia, 
określono w części 2. Wizualizacje zabrudzeń banknotów emisji 1994 r. 
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Zwiększenie gęstości optycznej banknotu wyliczane jest w oparciu o wyższą z dwóch wartości średnich 
arytmetycznych z pomiarów wykonanych w co najmniej 4 punktach na niezadrukowanej powierzchni banknotu, 
pozawizerunkiemznakuwodnego, oddzielnie na każdej stronie banknotu. Banknoty niespełniające powyższych 
wymogów nie nadają się do obiegu. 
 

2) Plama 
Banknoty z koncentracją brudu na powierzchni banknotu pokrywającą obszar większy niż 9 mm × 9 mm 
na niezadrukowanej powierzchni banknotu lub większą niż 15 mm × 15 mm na zadrukowanej 
powierzchni banknotu, nie nadają się do obiegu. 

 

Emisja1994      Emisja2012 

 

3) Napis,nadruk,rysunek 
Sortowanie według tego kryterium (w zakresie wykrywania napisów, nadruków oraz rysunków)niejest
obowiązkowe. 
 

4) Odbarwienie 
Banknoty odbarwione w wyniku wyprania lub poddania ich działaniu agresywnych substancji 
chemicznych, mogą zostać wykryte przez czujniki elementów graficznych lub czujniki ultrafioletu. Tego 
rodzaju banknoty nie nadają się do obiegu. 

 
 

Emisja1994      Emisja2012 

 
 

5) Rozdarcie 
Banknoty o rozdarciach, które są „otwarte” i znajdują się całkowicie lub częściowo poza obszarem 
działania elementów urządzenia odpowiedzialnych za transport mechaniczny nie nadają się do obiegu,
jeżeli rozdarcia są większe niż wskazane w tabeli 3. 

 

           Tabela3. 
 

Kierunek 
 

Szerokość 
 

Długość 
 

Pionowy 
 

4mm 8mm 
Poziomy 

 
4mm 15 mm 

Ukośny 
 

4mm   18mm* 
 

* Pomiaru dokonuje się, wyznaczając prostą od końca rozdarcia do tego brzegu banknotu, przy którym znajduje się początek rozdarcia 
(rzut prostokątny), a nie mierząc długość samego rozdarcia. 
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Emisja1994      Emisja2012 

 
6) Dziura 

Banknoty z dziurami, które znajdują się całkowicie lub częściowo poza obszarem działania elementów 
urządzenia odpowiedzialnych za transport mechaniczny nie nadają się do obiegu, jeżeli powierzchnia 
dziury jest większa niż 10 mm2. 

 
Emisja1994      Emisja2012 
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7) Ubytekpowierzchni 
Banknoty o długości zmniejszonej o 6 mm lub więcej lub o szerokości zmniejszonej o 5 mm lub więcej, 
nie nadają się do obiegu. Wszystkie pomiary odnoszą się do nominalnej długości i szerokości banknotów. 

 
Emisja1994      Emisja2012 

 
8) Podklejenie 

Banknoty z taśmą klejącą zakrywającą powierzchnię o wymiarach większych niż 10 mm × 40 mm 
i grubszą niż 50 μm, nie nadają się do obiegu. W przypadku urządzeń nieposiadających możliwości 
technicznych sortowanie według tego kryterium nie jest obowiązkowe. 

 
Emisja1994      Emisja2012 

 
9) Zagniecenia 

Banknotypogniecionemożna zwykle rozpoznać na podstawie zmniejszonego współczynnika odbicia lub 
zmniejszonej sztywności papieru. Sortowanie według tego kryterium nie jest obowiązkowe. 

 
Emisja1994      Emisja2012 
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10) Wiotkość 
Banknoty o bardzo niskiej sztywności powinny być sortowane jako nienadające się do obiegu.  
Z uwagi na to, że wiotkość najczęściej łączy się z zabrudzeniem, banknoty te zazwyczaj są wykrywane 
również przez czujniki zabrudzeń. Sortowanie według tego kryterium nie jest obowiązkowe. 

 
11) Zagięcia 

Banknoty z zagięciami są wykrywane przez czujniki sprawdzające wielkość banknotu,  
z uwagi na ich mniejszą długość lub szerokość lub przez czujniki grubości. Ze względu na ograniczenia 
techniczne, za banknoty nienadające się do obiegu uznane będą jednak tylko banknoty  
z zagięciami spełniającymi kryteria przewidziane dla uszkodzeń, tj. zagięcia powodujące zmniejszenie 
długości banknotu o ponad 6 mm lub szerokości banknotu o ponad 5 mm. 

 
Emisja1994      Emisja2012 

 
12) Zagięterogibanknotu 

Banknoty z zagiętymi rogami o obszarze większym niż 220 mm2 i minimalnej długości krótszej krawędzi 
rogu przekraczającej 15 mm, nie nadają się do obiegu. 

 
Emisja1994      Emisja2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego – 23 – Poz. 3

 
  
 

2. Wizualizacje zabrudzeń banknotów emisji 1994r. 
 
W każdym zestawie wizerunków dla wartości nominalnej, banknoty 1 i 2 prezentują banknoty nadające się do 
obiegu, banknot 3 „graniczny” nadający się do obiegu oraz banknoty 4 i 5 nienadające się do obiegu. 
 

Wartość nominalna 10 zł    Wartość nominalna 20 zł 

 
Wartość nominalna 50 zł    Wartość nominalna 100 zł 

 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
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Wartość nominalna 200 zł 

3. Wizualizacje zabrudzeń banknotów emisji: 2012 r., 2015 r. i 2016 r. 
 
W każdym zestawie wizerunków dla wartości nominalnej, banknoty 1 i 2 prezentują banknoty nadające się do 
obiegu, banknot 3 „graniczny” nadający się do obiegu oraz banknoty 4 i 5 nienadające się do obiegu. 
 

Wartość nominalna 10 zł    Wartość nominalna 20 zł 
 

 
 
 
 
 

5 

4 

3 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
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Wartość nominalna 50 zł    Wartość nominalna 100 zł 

 
 
 
Wartość nominalna 200 zł    Wartość nominalna 500 zł 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
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Załącznik nr 2 

 
 

Kryteria stosowane do oceny jakości obiegowej banknotów w przypadku ich ręcznego przeliczania 
 lub sortowania oraz sposób sprawdzania tych kryteriów 

 

 

Banknoty sprawdzane są pod względem występowania uszkodzeń określonych w tabeli lub występowania 

wyraźnego uszkodzenia jednego z rozpoznawalnych zabezpieczeń. 

 

Tabela – wykaz uszkodzeń mających wpływ na ocenę jakości obiegowej 
 

 

Lp. Uszkodzenie Opis 

1. zabrudzenie dostrzegalne wzrokowo zabrudzenie powierzchni banknotu 
 

2. plama dostrzegalna wzrokowo koncentracja brudu w określonym miejscu 

na powierzchni banknotu 
 

3. napis, nadruk, rysunek dostrzegalny wzrokowo dodany rysunek, napis lub inny znak 

napisany bądź w jakikolwiek inny sposób naniesiony na banknot 
 

4. odbarwienie dostrzegalne wzrokowo odbarwienia części lub całości banknotu, 

np. banknot uprany 
 

5. rozdarcie banknot posiadający co najmniej jedno rozdarcie przy krawędzi 
 

6. dziura banknot z przynajmniej jedną dostrzegalną wzrokowo dziurą 
 

7. ubytek brak części banknotu  wzdłuż co najmniej jednej krawędzi 

(w odróżnieniu od dziur), np. banknot z oderwanym rogiem 
 

8. podklejenie części jednego lub większej liczby banknotów połączone taśmą, 

klejem lub w inny sposób 
 

9. zagniecenia banknot z wielokrotnymi zagnieceniami na powierzchni całego 

banknotu, które znacząco wpływają na jego wygląd 
 

10. wiotkość pogorszenie struktury papieru skutkujące wyraźnym brakiem 

sztywności 
 

11. banknot z zagięciami banknot, który jest zagięty, w tym banknoty, które nie mogą być 

wyprostowane 
 

12. zagięte rogi banknotu banknot z przynajmniej jednym wyraźnie zagiętym rogiem 
 

 

Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3 
Wymagania dotyczące urządzeń  

 
1. Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania: 
 

1) sortować banknoty, klasyfikować pojedyncze banknoty oraz rozdzielać banknoty zgodnie z ich
klasyfikacją;  

2) muszą posiadać wydzielone kieszenie wyjściowe lub innego rodzaju rozwiązania zapewniające 
prawidłowe rozdzielenie sortowanych banknotów; 

3) muszą mieć możliwość modyfikacji ustawień, tak aby mogły w prawidłowy sposób wykrywać różne 
typy falsyfikatów. Dodatkowo, w razie potrzeby, urządzenia te muszą mieć możliwość modyfikacji 
ustawień w celu dostosowania do bardziej lub mniej rygorystycznych kryteriów sortowania, według 
jakości obiegowej. 

 

2. Wymagania dla poszczególnych rodzajów urządzeń określa tabela 1 i 2. 
 

Tabela1. Urządzenia obsługiwane przez klienta 
 

A. Urządzenia obsługiwane przez klienta – identyfikujące klienta 
 

1. Urządzenia do przyjmowania 
banknotów z funkcją weryfikacji 
autentyczności 
– wpłatomaty 

Urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją sprawdzania 
autentyczności umożliwiają klientom wpłatę banknotów na 
rachunek bankowy przy użyciu karty płatniczej lub innych 
środków, nie posiadają jednak żadnych funkcji pozwalających na 
wypłacanie banknotów. Urządzenia te weryfikują banknoty pod 
względem autentyczności oraz umożliwiają identyfikację klienta;
weryfikacja jakości obiegowej jest opcjonalna. 
 

2.  Urządzenia do przyjmowania
i wydawania banknotów pracujące 
w obiegu zamkniętym 
– recyklery 

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące 
w obieguzamkniętym umożliwiają klientom wpłatę banknotów na 
rachunek bankowy oraz wypłatę banknotów z rachunku 
bankowego, przy użyciu karty płatniczej lub innych środków. 
Urządzenia te sprawdzają autentyczność oraz jakość obiegową 
banknotów, jak również umożliwiają identyfikację klienta.
Urządzenia te wypłacają banknotyautentyczne i nadające się do 
obiegu, które zostały wpłacone przez innych klientów podczas 
poprzednichtransakcji. 
 

3. Urządzenia do przyjmowania
i wydawania banknotów 

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów 
niepracujące w obiegu zamkniętym umożliwiają klientom wpłatę 
banknotów na rachunki bankowe oraz wypłatę banknotów 
z rachunków bankowych, przy użyciu karty płatniczej lub innych
środków. Urządzenia te weryfikują banknoty pod względem 
autentyczności oraz umożliwiają identyfikację klienta; 
weryfikacjajakości obiegowej jest opcjonalna. 
Urządzenia te nie wypłacają banknotów, które zostały wpłacone 
przez innych klientów podczas poprzednich transakcji, lecz 
jedyniebanknoty, które zostały w nichumieszczoneoddzielnie. 
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B. Pozostałe urządzenia obsługiwane przez klienta 
 

1. Urządzenia do wydawania banknotów 
z funkcją weryfikacji autentyczności 
i jakości obiegowej 
 

Urządzenia do wydawania banknotów, które weryfikują 
autentyczność i jakość obiegową banknotów przed ich 
wypłaceniem klientom.  
 

 
 

Tabela2. Urządzenia obsługiwane przez pracownika lub zespół pracowników 
 

1. Sortery Sortery weryfikują autentyczność i jakość obiegową banknotów. 
 

2. Urządzenia do sprawdzania 
autentyczności banknotów 

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów weryfikują 
autentyczność banknotów. 
 

3. Urządzenia kasjerskie z funkcją 
sprawdzania autentyczności lub jakości 
obiegowej banknotów 
 

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności lub
jakości obiegowej banknotów są urządzeniami doprzyjmowania
i wydawania banknotów, pracującymi w obiegu zamkniętym, które 
weryfikują banknoty pod względem ich autentyczności lub jakości 
obiegowej. Urządzenia te wypłacają banknoty autentyczne 
i nadające się do obiegu, które zostały wpłacone przez innych 
klientów podczas poprzednich transakcji. Dodatkowo przechowują 
one banknoty w bezpieczny sposób, jak również umożliwiają 
uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych klientów. 
 

4. Urządzenia kasjerskie z funkcją 
sprawdzania autentyczności banknotów 
 

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności 
banknotów są urządzeniami, które weryfikują banknoty pod 
względem autentyczności. Dodatkowo urządzenia te przechowują 
banknoty w bezpieczny sposób, jak również umożliwiają 
uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych klientów. 
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Załącznik nr 4

 

 
 
 

Załącznik nr 4 
 

Klasyfikacja banknotów w urządzeniach oraz szczegółowy sposób postępowania z banknotami 
 
1. Klasyfikację i sposób postępowania z banknotami wpłaconymi do urządzenia lub wypłacanymi przez 

urządzenie obsługiwane przez klienta określa tabela 1 i 2. 
 

Tabela1. Klasyfikacja i postępowanie z banknotami wpłaconymi do urządzenia obsługiwanego 
przez klienta, w połączeniu z identyfikacją klienta 

 
 

Lp. Kategoria Charakterystyka Postępowanie z banknotami 
1. Przedmioty

nierozpoznane 
jakobanknoty
waluty polskiej 

Nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej ze 
względu na którąkolwiek z następujących cech: 

–  banknoty inne niż banknoty waluty polskiej, 
–  przedmioty podobne do banknotów waluty  
    polskiej, 
–  błędny wizerunek lub format, 
–  duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część  
    (części), 
–  błąd urządzenia w zakresie pobrania lub  
    transportu. 

Zwrot/nieprzyjęcie przedmiotu 
przez urządzenie. 

2. Banknoty
podejrzane co do 
autentyczności 

Rozpoznanywizerunek i format, ale conajmniej
jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech 
umożliwiających potwierdzenie autentyczności 
nie jest wykryta bądź w sposób oczywisty nie 
spełnia zadanych parametrów. 

Zatrzymanie przez urządzenie. 
Niezwłoczne przekazanie do 
najbliższej jednostki 
organizacyjnej Policji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Nie należy dokonywać uznania 
rachunkuklienta.  
Weryfikacja autentyczności może 
być dokonana przez pracownika 
lub zespół pracowników. Po 
uznaniu banknotów przez 
pracownika lub zespół 
pracowników za podejrzane co do 
autentyczności, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
banknoty niezwłocznie przekazuje 
się do najbliższej jednostki 
organizacyjnejPolicji. 

3. Banknoty
o niepotwierdzonej
autentyczności 

Rozpoznanywizerunekiformat,ale niewszystkie
cechy umożliwiające potwierdzenie 
autentyczności zostały sprawdzone przez 
urządzenie ze względu naodchyleniaod zadanej
jakości lub tolerancji. W większości przypadków 
są to banknoty nienadające się do obiegu. 

Można uznać rachunek klienta.  
Weryfikacja autentyczności przez 
pracownika lub zespół 
pracowników. 
Po potwierdzeniu autentyczności, 
banknoty nadające się do obiegu 
można ponownie wprowadzić do 
obrotu. Banknoty nienadające się 
do obiegu należy przekazać do 
NBP.  
Po uznaniu banknotów przez 
pracownika lub zespół 
pracowników zapodejrzanecodo
autentyczności, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
banknoty niezwłocznie przekazuje 
się do najbliższej jednostki
organizacyjnejPolicji. 
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4. Banknoty 
rozpoznanejako
autentyczne 
i nadające się do 
obiegu 

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej 
wykonywane przez urządzenie dały wynik 
pozytywny. 

Można powtórnie wprowadzić do 
obrotu. 
Można uznać rachunek klienta. 

5. Banknoty 
rozpoznane jako
autentyczne, ale 
nienadające się  
do obiegu 

Wszystkie testy autentyczności wykonywane 
przez urządzenie dały wynik pozytywny. 
Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał 
wyniknegatywny. 

Nie można ponownie wprowadzić  
do obrotu. Banknoty należy 
przekazać doNBP. 
Można uznać rachunek klienta. 

 
 
Dodatkowe informacje odnoszące się do tabeli 1: 
 
Banknoty kategorii 2 i 3 nie są zwracane klientowi przez urządzenie w przypadku, gdy urządzenie pozwala na anulowanie 
wpłaty. W przypadku anulowania transakcji zatrzymane banknoty mogą być tymczasowo składowane w przeznaczonejdo
tego celu części urządzenia. Urządzenia, które nie weryfikują banknotów pod względem jakości obiegowej, nie muszą 
dokonywać rozróżnienia pomiędzy kategoriami banknotów 4 i 5. 
 

Tabela2. Klasyfikacja i postępowanie z banknotamiwypłacanymi przez urządzenie obsługiwane 
 przezklienta 

 

Lp. Kategoria Charakterystyka Postępowanie zbanknotami 
1. Przedmioty

nierozpoznanejako
banknotywaluty 
polskiej 

Nierozpoznane jakobanknoty ze względu na 
którąkolwiek z następujących cech: 

–  banknoty inne niż banknoty waluty  
    polskiej, 
–  przedmioty podobne do banknotów 
    waluty polskiej, 
–  błędny wizerunek lub format, 
–  duży zagięty róg (rogi) lub brakująca 
    część (części), 
–  błąd urządzenia w zakresiepobranialub  
    transportu. 

Nie mogą być wydane klientowi. 

2. Banknotypodejrzane 
co do autentyczności 

Rozpoznany wizerunek i format, ale co 
najmniej jedna ze sprawdzanych przez urzą-
dzenie cech umożliwiających potwierdzenie 
autentyczności nie jest wykryta bądź nie speł-
nia zadanych parametrów. 

Nie mogą być wydane klientowi. 
Niezwłoczne przekazanie do 
najbliższej jednostki organizacyjnej 
Policji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
Weryfikacja autentyczności może 
być dokonana przezpracownikalub
zespół pracowników. Po uznaniu 
banknotów przez pracownika lub 
zespół pracowników za podejrzane 
co do autentyczności, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
banknoty niezwłocznie przekazuje 
się do najbliższej jednostki 
organizacyjnejPolicji. 
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3. Banknoty
o niepotwierdzonej
autentyczności 

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie 
wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie 
autentyczności zostały rozpoznane przez 
urządzenie ze względu na odchylenia od
zadanej jakości lub tolerancji. 

Nie mogą być wydane klientowi. 
Weryfikacja autentyczności przez 
pracownika lub zespół 
pracowników. Po potwierdzeniu
autentyczności, banknoty nadające 
się do obiegu można ponownie 
wprowadzić do obrotu. Banknoty 
nienadające się do obiegu podlegają 
przekazaniu doNBP. 
Po uznaniu banknotów przez 
pracownika lub zespół pracowników 
za podejrzane co do autentyczności, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami banknoty niezwłocznie 
przekazuje się do najbliższej 
jednostkiorganizacyjnejPolicji. 

4. Banknotyrozpoznane
jakoautentyczne
i nadające się 
doobiegu 

Wszystkie testy autentyczności i jakości 
obiegowej wykonywane przez urządzenie dały 
wynikpozytywny. 

Mogą być wydane klientowi. 

5. Banknotyrozpoznane
jakoautentyczne, 
ale nienadające się 
doobiegu 

Wszystkie testy autentyczności wykonywane 
przez urządzenie dały wynik pozytywny. 
Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał 
wyniknegatywny. 

Nie mogą być wydane klientowi. 
Banknotynależy przekazać doNBP. 

 
 
2. Klasyfikację banknotów i postępowanie w przypadku urządzenia obsługiwanego przez pracownika 

lub zespół pracowników określa tabela 3. 
 

Tabela3. Postępowanie w przypadku urządzenia obsługiwanego przez pracownika 
lub zespół pracowników 

 
Lp. Kategoria Charakterystyka Postępowanie z banknotami 

1. Przedmioty
nierozpoznanejako 
banknotywaluty
polskiej 

Nierozpoznane jako banknoty ze względu na 
którąkolwiek z następujących cech: 

–  banknoty inne niż banknoty waluty 
    polskiej, 
–  przedmioty podobne do banknotów waluty  
    polskiej, 
–  błędny wizerunek lub format, 
–  duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część  
    (części), 
–  błąd urządzenia w zakresie pobrania lub  
    transportu. 

Zwrot przez urządzenie pracownikowi 
lub zespołowi pracowników do 
dalszej oceny i postępowania. 
Po wizualnej ocenie dokonanej przez
pracownika lub zespół pracowników 
przedmioty nierozpoznane jako
banknoty waluty polskiej mogą być 
zwrócone klientowi.  

2. Banknotypodejrzane
co do autentyczności 

Rozpoznany wizerunek i format, ale co 
najmniej jedna ze sprawdzanych przez
urządzenie cech umożliwiających 
potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta 
bądź nie spełnia zadanych parametrów. 

Zwrot przez urządzenie pracownikowi 
lub zespołowi pracowników do 
dalszego postępowania. Po uznaniu 
banknotów za podejrzane co do 
autentyczności przez pracownika lub 
zespół pracowników, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami banknoty 
niezwłocznie przekazuje się najbliższej 
jednostceorganizacyjnejPolicji. 
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3. Banknoty 
oniepotwierdzonej
autentyczności 

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie 
wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie 
autentyczności zostały rozpoznane przez 
urządzenie ze względu na odchylenia od 
zadanej jakości lub tolerancji.  

Zwrot przez urządzenie pracownikowi 
lub zespołowi pracowników do 
dalszego postępowania. 
Po uznaniu banknotów za podejrzane 
co do autentyczności przez pracownika 
lub zespół pracowników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami banknoty 
niezwłocznie przekazuje się do 
najbliższej jednostki organizacyjnej Po-
licji. 

4. Banknoty
rozpoznanejako
autentyczne 
i nadające się  
doobiegu 

Wszystkie testy autentyczności i jakości 
obiegowej wykonywane przez urządzenie dały 
wynikpozytywny. 

Można powtórnie wprowadzić do 
obrotu. 
Uznanierachunkuklienta. 

5. Banknoty
rozpoznanejako
autentyczne, 
ale nienadające się 
doobiegu 

Wszystkie testy autentyczności wykonywane 
przez urządzenie dały wynik pozytywny. 
Przynajmniejjedentest jakości obiegowej dał 
wyniknegatywny. 

Nie można powtórnie wprowadzić 
do obrotu. Banknoty należy przekazać 
doNBP. 
Uznanierachunkuklienta. 

 
 
 
 
Dodatkowe informacje dotyczące klasyfikacji banknotów i postępowania w przypadku niektórych urządzeń obsługiwanych 
przez pracownika lub zespół pracowników. 
 

1. Banknoty kategorii 4 i 5 podlegają oddzieleniu od banknotów kategorii 1, 2 i 3. Urządzenia, które nie weryfikują 
banknotów pod względem jakości obiegowej, nie muszą dokonywać rozróżnienia pomiędzy banknotami kategorii 4 i 5. 

2. Sortery klasyfikują i sortują banknoty kategorii 1, 2 i 3 do jednej lub większej liczby kieszeni wyjściowych, a banknoty
kategorii4 i 5 do dwóch oddzielnych kieszeni wyjściowych zgodnie z tabelą 3, przy czym w celu uniknięcia interwencji 
pracownika lub zespołu pracowników obsługującego urządzenie potrzebne są co najmniej trzy wydzielone kieszenie 
wyjściowe. 

3. Sortery posiadające wyłącznie dwie wydzielone kieszenie wyjściowe mogą sortować i klasyfikować banknoty 
w  następujący sposób: 
1) trybpierwszy: 
a) weryfikacja autentyczności i jakości obiegowej dokonywana jest w tym samym cyklu. W cyklu tym banknoty 

kategorii 4 muszą być oddzielone do jednej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, podczas gdy banknoty pozostałych 
kategorii muszą zostać oddzielone do osobnej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, która nie ma fizycznego kontaktu
z banknotamikategorii4, 

b) jeśli w drugiej kieszeni wyjściowej stwierdzona zostanie obecność banknotu kategorii 1, 2 lub 3, pracownik lub
zespół pracowników musi dokonać powtórnego sortowania banknotów z drugiej kieszeni wyjściowej. W tym 
drugimcyklubanknotykategorii1,2i3oddziela się od banknotów kategorii 5 poprzez przeniesienie banknotów 
kategorii 1, 2 i 3 do wydzielonej kieszeni wyjściowej oraz traktuje zgodnie z tabelą 3. Z uwagi na to, że urządzenie 
nie może fizycznie oddzielić banknotów kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni 
wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty kategorii 2; 

2) trybdrugi: 
a) weryfikacja autentyczności w pierwszym cyklu. W tym cyklu banknoty kategorii 4 i 5 muszą być oddzielone do 

jednej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, podczas gdy banknoty pozostałych kategorii 1, 2 i 3 muszą zostać 
oddzielone do osobnej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, która nie ma fizycznego kontaktu z banknotamikategorii
4 i 5. Z uwagi na to, że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich
przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty kategorii 2, 

b) weryfikacja jakości obiegowej wdrugimcyklu.Wtymcyklubanknotykategorii4 oddziela się od banknotów 
kategorii5 poprzez przeniesienie banknotów kategorii 5 do wydzielonej kieszeni wyjściowej oraz traktujezgodnie
z tabelą 3. 
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4. Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów klasyfikują i sortują banknoty według kategorii 1, 2 i3dojednej
kieszeni wyjściowej, a banknoty kategorii4i5 do drugiej kieszeni, przy czym w celu uniknięcia interwencji pracownika 
lub zespołu pracowników obsługującego urządzenie, potrzebne są co najmniej dwie wydzielone kieszenie wyjściowe.  

5. Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów posiadające wyłącznie jedną kieszeń wyjściową mogą 
klasyfikować i sortować banknoty, jeśli spełnione zostaną wymagania: 
a) za każdym razem, gdy stwierdzi się obecność banknotu kategorii 1, 2 lub 3, urządzenie musi natychmiast zatrzymać 

proces sortowania oraz zatrzymać ten banknot w położeniu uniemożliwiającym fizyczny kontakt ze 
zweryfikowanymibanknotami, 

b) wynik weryfikacji autentyczności dla każdego pojedynczego banknotu kategorii 1, 2 lub 3 musi być wskazany na 
wyświetlaczu. Z uwagi na to, że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich 
przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty kategorii 2, 

c) przy zatrzymaniu sortowania urządzenie musi sprawdzić obecność banknotów kategorii 1, 2 i 3, przy czym
wznowienie sortowania może nastąpić wyłącznie po fizycznym usunięciu banknotów kategorii 1, 2 i 3 przez 
pracownika lub zespół pracowników, 

d) przy każdym zatrzymaniu procesu sortowania pracownik lub zespół pracowników może mieć dostęp do nie więcej
niż jednego banknotu kategorii 1, 2 lub 3. 
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Załącznik nr 4a25) 

 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na wiązkę  
 

 
 

 
Objaśnienia: 
 
Etykietazawiera: 
1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju banknotów: 

a) w przypadku banknotów nadających się do obiegu – brakoznaczenialiterowego, 
b) w przypadku banknotów nienadających się do obiegu lub łącznie banknotów nadających się do obiegu i nienadających się do 

obiegu– oznaczenie literowe „ON”; 
2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki; 
3) symbol określający wartość nominalną: 

a) symbol1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,  
b) symbol2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,    
c) symbol5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,   
d) symbol1/2 oznaczabanknotyowartości nominalnej 100 złotych,  
e) symbol2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,  
f) symbol5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych; 

4) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
5) oznaczenie „XXXXXXXXX” określające miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora 

nie jest obowiązkowe; 
6) wyrazy „wiązka 1 000 szt.” określające rodzaj opakowania;   
7) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN wiązki, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,

zawierający: 
a) cyfrę uzupełniającą – 0, 
b) prefixGS1przydzielonyNBP– 59033519, 
c) kolejne pięć cyfr, gdzie: 

–  pierwsza – określa typ banknotów,wtymprzypadkunadające się do obiegu, nienadające się do obiegu lub łącznie 
 nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu, 

–  druga i trzecia – określa wartość nominalną banknotów, 
–  czwarta – określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku wiązkę, 
–  piąta – określa cyfrę kontrolną;  

8) wyrazy „SERIAL/NR SERYJNY:” oraz następujący po nich numer seryjny wiązki; 
9) kodkreskowyGS1-128; 
10) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (01)– GTINwiązki, o którym mowa w pkt 7, 
b) (13)– datapakowania(RRMMDD), 
c) (21)– unikalny numer seryjny wiązki. 

 

                                                      
25) Dodany przez § 1 pkt 18 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.  

Załącznik nr 4a25)
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Załącznik nr 5 
 

 
Wzór przywieszki do worka przesyłkowego zawierającego banknoty  

nadające się do obiegu 

 

 
 

Objaśnienia: 
1) wzór podaje przykładową wartość nominalną; 
2) przywieszka o wymiarach 110 mm × 57 mm, wykonana z białego kartonu, tworzywa sztucznego lub płótna, 

zadrukowanego jednostronnie, na którym zamieszczona jest ramka o szerokości minimum 8 mm, wskazująca kolorem 
wartość nominalną banknotów: 
a) kolor czerwony według wzornika Pantone 1795 U – oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych, 
b) kolor pomarańczowy według wzornika Pantone 1585 U – oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych, 
c) kolor zielony według wzornika Pantone 7482 U – oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych, 
d) kolor granatowy według wzornika Pantone 2748 U – oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,  
e) kolor fioletowy według wzornika Pantone 2577 U – oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych, 
f) kolor brązowy według wzornika Pantone 7517 U – oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych; 

3) na białym polu wewnątrz ramki nadruki w kolorach, o których mowa w pkt 2, zawierające symbole określające 
zawartość worka: 
a) symbol „20” oznacza 20 000  sztuk banknotów  tej samej wartości nominalnej, sformowanych w wiązki  

lub półwiązki,  
b) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych, 

symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,   
symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,  
symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych, 
symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych, 
symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych; 

4) NBP stosuje przywieszki z nadrukiem ,,NBP”; 
5) bank stosuje przywieszki z nadrukiem  nazwy banku albo bez tego nadruku. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5
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Załącznik nr 5a26) 

 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek przesyłkowy zawierający banknoty nadające się do obiegu, 
nienadające się do obiegu lub łącznie nadające się i nienadające się do obiegu 

 

 
 
Objaśnienia: 
 
Etykietazawiera: 
1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju banknotów: 

a) w przypadku banknotów nadających się do obiegu – brakoznaczenialiterowego, 
b) w przypadku banknotów nienadających się do obiegu lub łącznie banknotów nadających się do obiegu i nienadających się do 

obiegu– oznaczenie literowe „ON”; 
2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki; 
3) symbol określający wartość nominalną: 

a) symbol1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,  
b) symbol2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,    
c) symbol5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,   
d) symbol1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,  
e) symbol2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,  
f) symbol5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych; 

4) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
5) oznaczenie „XXXXXXXXX” wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanieidentyfikatora

nie jest obowiązkowe; 
6) wyrazy „COUNT/LICZBA: 10 x wiązka 1 000 szt.” określające liczbę wiązek w worku przesyłkowym;   
7) wyraz „SSCC” oraz następujący po nim SSCC worka przesyłkowego zawierający: 

a) cyfrę uzupełniającą – od 0 do 9, 
b) prefix GS1  przydzielony NBP, bankowi lub przedsiębiorcy – 590orazkolejnecztery, pięć, sześć lub siedem cyfr, 
c)kolejnecyfrydosiedemnastej włącznie – określają numer seryjny worka przesyłkowego, 
a) osiemnastacyfra– określa cyfrę kontrolną; 

8) wyrazy „CONTENT/ZAW.:” oraz następujący po nich GTIN wiązki, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 
pkt3; 

9) kodkreskowyGS1-128; 
10) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem

kreskowymGS1-128: 
a) (02)– GTIN wiązki, o którym mowa w pkt 8, 
b) (13)– datapakowania(RRMMDD), 
c) (37)– liczba wiązek zawartych w worku przesyłkowym, 
d) (00)– SSCC worka przesyłkowego. 

                                                      
26) Dodany przez § 1 pkt 19 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 

Załącznik nr 5a26)
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Załącznik nr 5b26) 

 
 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek przesyłkowy zawierający banknoty  
nienadające się do maszynowego sortowania 

 

 
 
 

Objaśnienia: 
 
Etykietazawiera: 
1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju banknotów – w przypadku banknotów nienadających się do 

maszynowego sortowania – oznaczenie literowe „NS”;  
2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki; 
3) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
4) oznaczenie „XXXXXXXXX” wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie  identyfikatora 

nie jest obowiązkowe; 
5) wyraz „Wartość” oraz następujące po nim miejsce na określenie łącznej wartości banknotów w worku przesyłkowym wyrażonej w 

złotych;   
6) wyraz „SSCC” oraz następujący po nim SSCC worka przesyłkowego zawierający: 

a) cyfrę uzupełniającą – od0do9, 
b) prefixGS1przydzielony bankowi lub przedsiębiorcy – 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr, 
c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie – określają numer seryjny worka przesyłkowego, 
d) osiemnastacyfra– określa cyfrę kontrolną; 

7) kodkreskowyGS1-128; 
8) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (00)– SSCC worka przesyłkowego, 
b) (13)– datapakowania(RRMMDD). 

 

Załącznik nr 5b26)
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Załącznik nr 6 (uchylony) 
Załącznik nr 7 

 

Wzór papieru rulonowego 
 
 

 
 
 

Objaśnienia: 
 

1) wzór podaje przykładową wartość nominalną; 
2) papier rulonowy koloru białego, zadrukowany jednostronnie w kolorze zielonym, wzdłuż dolnej i górnej krawędzi 

powtarzająca się wartość nominalna; 
3) na białym polu, pomiędzy nadrukiem określającym wartość nominalną, zamieszczone nadruki określające łączną 

wartość monet w rulonie, liczbę monet i ich wartość nominalną oraz napis „Przeliczyć przy odbiorze”; 
4) wymiary papieru rulonowego dostosowuje się do rozmiaru monet poszczególnych wartości nominalnych; 
5) NBP i producent stosuje papier rulonowy z nadrukiem „Narodowy Bank Polski”; 
6) bankstosujepapierrulonowyznadrukiemnazwybankualbobeztegonadruku. 
 

Załącznik nr 6 (uchylony)

Załącznik nr 7
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Załącznik nr 8

 
 
 

Załącznik nr 8 
 
 

Wzór przywieszki do woreczka jednostkowego lub pakietu zawierającego monety  
nadające się do obiegu 

 
 

 
 
 

Objaśnienia: 
 

1) wzór podaje przykładową wartość nominalną; 
2) przywieszka o wymiarach 85 mm × 50 mm, wykonana z białego kartonu, tworzywa sztucznego lub płótna, 

zadrukowanegojednostronniewkolorzezielonym; 
3) na białym polu zamieszczone nadruki określające łączną wartość monet w woreczku jednostkowym lub pakiecie,

liczbę monet i ich wartość nominalną; wzdłuż dolnej krawędzi przywieszki umieszczony, powtarzający się nadruk, 
określający wartość nominalną; 

4) NBPstosujeprzywieszkiznadrukiem „Narodowy Bank Polski”; 
5) bankstosujeprzywieszkiznadrukiemnazwybankualbobeztegonadruku. 
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Załącznik nr 8a27) 
 

 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na pakiet lub woreczek jednostkowy z monetami w rulonach 
 

 
 
 

Objaśnienia: 
 
Etykietazawiera: 
1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki; 
2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł; 
3) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
4) oznaczenie „XXXXXXXXX” wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanieidentyfikatoranie

jest obowiązkowe; 
5) wyrazy „pak. / wor. j. 500 szt.” określające rodzaj opakowania;   
6) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście GTIN,  

o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający: 
a) cyfrę uzupełniającą – 0, 
b) prefixGS1przydzielonyNBP– 59033519, 
c) kolejne pięć cyfr, gdzie: 

–  pierwsza – określa typ monet, w tym przypadku nadające się do obiegu, 
–  druga i trzecia – określa wartość nominalną monet, 
–  czwarta – określa typ opakowaniamonet,wtymprzypadkupakietlubworeczekjednostkowy, 
–  piąta – określa cyfrę kontrolną;  

7) wyrazy „SERIAL/NR SERYJNY:” oraz następujący po nich numer seryjny pakietu lub woreczka jednostkowego; 
8) kodkreskowyGS1-128; 
9) czytelne wzrokowo określeniekodukreskowegoGS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym 

GS1-128: 
a) (01)– GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 6, 
b) (13)– datapakowania(RRMMDD), 
c) (21)– unikalnynumerseryjnypakietulubworeczkajednostkowego. 
 

                                                      
27) Dodany przez § 1 pkt 20 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.  

Załącznik nr 8a27)

27)  Dodanyprzez§1pkt20zarządzenia,októrymmowawodnośniku1.
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Załącznik nr 9 (uchylony) 
Załącznik nr 9a28) 

 
 

 
Przykładowa etykieta GS1-128 na woreczek jednostkowy z monetami luzem 

 
 

 
 
Objaśnienia: 
 
Etykietazawiera: 
1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki; 
2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł; 
3) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
4) oznaczenie „XXXXXXXXX” wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie  identyfikatora 

nie jest obowiązkowe; 
5) wyrazy „wor. j. luz 500 szt.” określające rodzaj opakowania;   
6) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 

ust. 1 pkt 3, zawierający: 
a) cyfrę uzupełniającą – 0, 
b)prefixGS1przydzielonyNBP– 59033519, 
c) kolejne pięć cyfr, gdzie: 

–  pierwsza – określa typ monet, w tym przypadku nadające się do obiegu, 
–  druga i trzecia – określa wartość nominalną monet, 
–  czwarta – określa typ opakowania monet, w tym przypadkuworeczekjednostkowy, 
–  piąta – określa cyfrę kontrolną;  

7) wyrazy „SERIAL/NR SERYJNY:” oraz następujący po nich numer seryjny woreczka jednostkowego; 
8) kodkreskowyGS1-128; 
9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128zIdentyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (01)– GTIN woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 6, 
b) (13)– datapakowania(RRMMDD), 
c) (21)– unikalnynumerseryjnyworeczkajednostkowego. 

 
 

                                                      
28) Dodany przez § 1 pkt 21 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.  
 

Załącznik nr 9 (uchylony)

Załącznik nr 9a28)
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Załącznik nr 10 
 

 

Liczba woreczków jednostkowych lub pakietów oraz łączna wartość monet w worku zbiorczym 
 
 

Wartości 
nominalne monet 

 
 
 
 
 
 

Liczba woreczków 
jednostkowychlub
pakietów w worku 

zbiorczym 
(szt.) 

Łączna wartość 
monet w woreczku
jednostkowymlub 

wpakiecie 
(zł) 

Liczbamonet
w worku
zbiorczym 

 
(szt.) 

Łączna wartość 
monetwworku
zbiorczym 

 
(zł) 

1 grosz 16 5 8000 80 

2 grosze 13 10 6 500 130 

5 groszy 10 25 5 000 250 

10 groszy 10 50 5 000 500 

20 groszy 9 100 4500 900 

50 groszy 6 250 3 000 1 500 

1 złoty 5 500 2 500 2 500 

2 złote 5 1 000 2 500 5 000 

2 złote ze stopu 
NordicGold 

 

3 1 000 1 500 3 000 

5 złotych 4 2 500 2 000 10 000 

 
 
Objaśnienia: 

 

1) NBP i bank stosują dla monet o wartości nominalnej 5 złotych i monet o wartości nominalnej 5 złotych z wizerunkiem
okolicznościowym, pakowanych łącznie i rozłącznie, liczbę woreczków jednostkowych lub pakietów oraz łączną 
wartość monet w worku zbiorczym równą liczbie woreczków jednostkowych lub pakietów oraz łącznej wartości monet 
w worku zbiorczym, określonej dla monet o wartości nominalnej 5 złotych; 

2) producent stosuje dla monet o wartości nominalnej 5 złotych, z wizerunkiem okolicznościowym, liczbę i łączną wartość 
monetwpakiecieiworku zbiorczym równą liczbie i łącznej wartości monet w pakiecie i worku zbiorczym, określonej 
dla monet o wartości nominalnej 5 złotych. 

Załącznik nr 10
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Załącznik nr 11 

 
 

Liczba i łączna wartość monet poszczególnych wartości nominalnych w saszetce i worku zbiorczym 
 
 

 
Wartości 

nominalne monet 

Saszetka 
 

Worek zbiorczy 

Liczba monet 
 

(szt.) 

Łączna wartość 
monet 

(zł) 

Liczba saszetek 
 

(szt.) 

Liczba monet 
 

(szt.) 

Łączna wartość 
monet 

(zł) 
1 grosz 

 
100 1 80 8 000 80 

2 grosze 
 

100 2 65 6 500 130 

5 groszy 
 

100 5 50 5 000 250 

10 groszy 
 

100 10 50 5 000 500 

20 groszy 
 

100 20 45 4 500 900 

50 groszy 
 

100 50 30 3 000 1 500 

1 złoty 
 

100 100 25 2 500 2 500 

2 złote 
 

100 200 25 2 500 5 000 

2 złote ze stopu 
Nordic Gold 

 

50 100 30 1 500 3 000 

5 złotych 
 

100 500 20 2 000 10 000 

 
 
Objaśnienia: 
 

Producent stosuje dla monet o wartości nominalnej 5 złotych, z wizerunkiem okolicznościowym, liczbę i łączną wartość 

monet w saszetce i worku zbiorczym równą liczbie i łącznej wartości monet w saszetce i worku zbiorczym, określonej dla 

monet o wartości nominalnej 5 złotych. 

Załącznik nr 11
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Załącznik nr 12

 
 
 

Załącznik nr 12 
 
 

Wzór przywieszki do worka zbiorczego zawierającego monety nadające się do obiegu 
 
 

 
 
 

Objaśnienia: 
 

1) wzór podaje przykładową wartość nominalną; 
2) przywieszka o wymiarach 95 mm × 55 mm, wykonana z białego kartonu, tworzywa sztucznego lub płótna, 

zadrukowanegojednostronniewkolorzezielonym; 
3) na białym polu zamieszczone nadruki określające liczbę monet, wartość nominalną i łączną wartość monet  

w worku zbiorczym, wzdłuż lewej krawędzi przywieszki umieszczony, powtarzający się nadruk, określający wartość 
nominalną; 

4) NBPstosujeprzywieszkiznadrukiem „Narodowy Bank Polski”; 
5) bankstosujeprzywieszkiznadrukiemnazwybankualbobeztegonadruku. 
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Załącznik nr 12a29) 
 

 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek zbiorczy z pakietami lub woreczkami jednostkowymi  
z rulonami monet  

 
 

 

 
 
 
Objaśnienia: 
 
Etykietazawiera: 
1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjnytejjednostki; 
2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł; 
3) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
4) oznaczenie „XXXXXXXXX” wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora

nie jest obowiązkowe; 
5) wyrazy „COUNT/LICZBA: 16 x pak./wor. j. 500 szt.” określające liczbę pakietów lub woreczków jednostkowych w worku

zbiorczym; 
6) wyraz „SSCC” oraz następujący po nim SSCC worka zbiorczego zawierający: 

a)  cyfrę uzupełniającą – od0do9, 
b) prefix GS1  przydzielony NBP, bankowi lub przedsiębiorcy – 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr, 
c)  kolejne cyfry do siedemnastej włącznie – określają numer seryjny worka zbiorczego, 
d) osiemnastacyfra– określa cyfrę kontrolną; 

7) wyrazy CONTENT/ZAW.:” oraz następujący po nich GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście 
GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3; 

8) kodkreskowyGS1-128; 
9) czytelnewzrokowookreślenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (02)– GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 7, 
b) (13)– datapakowania(RRMMDD), 
c) (00)– SSCCworkazbiorczego. 

 

                                                      
29) Dodany przez § 1 pkt 22 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.  
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Załącznik nr 12b29) 

 
 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek zbiorczy z woreczkami jednostkowymi  
z monetami luzem 

 
 

 
 

 
Objaśnienia: 
 

Etykieta zawiera: 
1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki; 
2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł; 
3) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
4) oznaczenie „XXXXXXXXX” wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1pkt5;zamieszczanieidentyfikatora

nie jest obowiązkowe; 
5) wyrazy „COUNT/LICZBA:  16 x wor. j. luz 500 szt.” określające liczbę woreczków jednostkowych w worku zbiorczym;   
6) wyraz „SSCC” oraz następujący po nim SSCC worka zbiorczego zawierający: 

− cyfrę uzupełniającą – od0do9, 
− prefix GS1  przydzielony NBP, bankowi lub przedsiębiorcy – 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr, 
− kolejne cyfry do siedemnastej włącznie – określają numer seryjny worka zbiorczego, 
− osiemnastacyfra– określa cyfrę kontrolną; 

7) wyrazy CONTENT/ZAW.:” oraz następujący po nich GTIN woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście GTIN, o której 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 3; 

8) kodkreskowyGS1-128; 
9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (02)– GTIN woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 7, 
b) (13)– datapakowania(RRMMDD), 
c) (37)– liczba woreczków jednostkowych zawartych w worku zbiorczym, 
d) (00)– SSCCworkazbiorczego. 
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Załącznik nr 12c29) 
 

 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek zbiorczy zawierający monety luzem nienadające się 
do obiegu lub łącznie nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu  

 

 
 

 
Objaśnienia: 
 
Etykietazawiera: 
1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju monet – w przypadku monet nienadających się do obiegu lub łącznie 

monet nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu – oznaczenie literowe  „ON”;   
2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnejbankulubnumerewidencyjnytejjednostki; 
3) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł; 
4) wyrazy „PACK DATE/DATA PAKOW.:” oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania; 
5) oznaczenie „XXXXXXXXX” wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie  identyfikatora 

nie jest obowiązkowe; 
6) wyrazy „worek luz 2 000 szt.” określające rodzaj opakowania; 
7) wyraz „SSCC” oraz następujący po nim SSCC worka zbiorczego, zawierający: 

a) cyfrę uzupełniającą – od0do9, 
b) prefix GS1  przydzielony bankowi lub przedsiębiorcy – 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr, 
c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie – określają numer seryjny worka zbiorczego, 
d) osiemnastacyfra– określa cyfrę kontrolną; 

8) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN worka zbiorczego, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa  
w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający: 
a) cyfrę uzupełniającą – 0, 
b) prefixGS1przydzielonyNBP– 59033519, 
c) kolejne pięć cyfr, gdzie: 

−  pierwsza – określa typ monet, w tym przypadku nienadające się do obiegu lub łącznie monety nadające się do  
 obiegu i nienadające się do obiegu, 

−  druga i trzecia – określa wartość nominalną monet, 
−  czwarta – określa typ opakowania monet, w tym przypadku worek zbiorczy, 
−  piąta – określa cyfrę kontrolną;  

9) kodkreskowyGS1-128; 
10) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (01)– GTIN worka zbiorczego, o którym mowa w pkt 8, 
b) (13)– data pakowania(RRMMDD), 
c) (00)– SSCCworkazbiorczego. 
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Załącznik nr 13 (uchylony) 
Załącznik nr 13a30) 

 
 
 

Przykładowa etykieta GS1-128 na wiązkę sformowaną przez producenta 
 

 
 
Objaśnienia: 
 

Część górna etykiety bez nadruków – miejscenadodatkoweinformacjezamieszczaneprzezproducenta. 
Część dolnaetykietyzawiera: 
1) miejsce na nazwę producenta; 
2) symbol określający wartość nominalną: 

a) symbol1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,  
b) symbol2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,    
c) symbol5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,   
d) symbol1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,  
e) symbol2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,  
f) symbol5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych; 

3) wyrazy „PROD DATE/DATA PROD.:” oraz następujące po nich miejsce na datę produkcji; 
4) wyrazy „wiązka 1 000 szt.” określające rodzaj opakowania; 
5) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN wiązki, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1  

pkt 3, zawierający: 
a) cyfrę uzupełniającą – 0, 
b) prefixGS1przydzielonyNBP– 59033519, 
c) kolejne pięć cyfr, gdzie: 

–  pierwsza – określa typ banknotów, w tym przypadku nadające się do obiegu sformowane przez producenta,   
–  druga i trzecia – określa wartość nominalną banknotów, 
–  czwarta – określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku wiązkę, 
–  piąta – określa cyfrę kontrolną;  

6) wyrazy „SERIAL/NR SERYJNY:” oraz następujący po nich numer seryjny wiązki; 
7) kodkreskowyGS1-128; 
8) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (01)– GTIN wiązki, o którym mowa w pkt 5, 
b) (11)– dataprodukcji(RRMMDD), 
c) (21)– unikalny numer seryjny wiązki. 

 
                                                      
30) Dodany przez § 1 pkt 23 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.  

Załącznik nr 13 (uchylony)

Załącznik nr 13a30)
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Załącznik nr 1431) 

 
Przykładowa etykieta GS1-128 na pudło sformowane przez producenta 

 
Objaśnienia: 
Część górna etykiety bez nadruków – miejscenadodatkoweinformacjezamieszczaneprzezproducenta. 
Część dolna etykiety zawiera: 
1) miejscenanazwę producenta; 
2) symbol określający wartość nominalną: 

a) symbol1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,  
b) symbol2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,    
c) symbol5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,   
d) symbol1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,  
e) symbol2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,  
f) symbol5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych; 

3) wyrazy „PROD DATE/DATA PROD.:” oraz następujące po nich miejsce na datę produkcji; 
4) wyrazy „pudło 10 000 szt.” określające rodzaj opakowania;   
5) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN pudła, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający: 

a) cyfrę uzupełniającą – 0, 
b) prefixGS1przydzielonyNBP– 59033519, 
c) kolejne pięć cyfr, gdzie: 

− pierwsza – określa typ banknotów, w tym przypadku nadające się do obiegu sformowane przez producenta,   
− druga i trzecia – określa wartość nominalną banknotów, 
− czwarta – określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku pudło, 
− piąta – określa cyfrę kontrolną;  

6) wyraz „SSCC” oraz następujący po nim SSCC pudła zawierający: 
a) cyfrę uzupełniającą – od0do9, 
b) prefixGS1przydzielonyproducentowi– 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr, 
c) kolejnecyfrydosiedemnastej włącznie – określają numer seryjny pudła, 
d) osiemnastacyfra– określa cyfrę kontrolną; 

7) wyrazy „SERIAL/NR SERYJNY:” oraz następujący po nich numer seryjny pudła; 
8) kodkreskowyGS1-128; 
9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem 

kreskowymGS1-128: 
a) (01)– GTIN pudła, o którym mowa w pkt 5, 
b) (11)– dataprodukcji(RRMMDD), 
c) (21)– unikalny numer seryjny pudła, 
d) (00)– SSCC pudła. 

                                                           
31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 24 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.  
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Załącznik nr 15 

 

Wzór przywieszki do worka zbiorczego sformowanego przez producenta 

 

 

 
Objaśnienia: 
1) wzór zawiera przykładową wartość nominalną; 
2) przywieszka wykonana z płótna, papieru lub tworzywa sztucznego, zadrukowanego jednostronnie, na której 

zamieszczone są biegnące pośrodku, wzdłuż całej przywieszki, paski określające liczbą i kolorem wartość nominalną 
monet: 
a) jedenczerwonypasek – dla monet o wartości nominalnej 1 grosz, 
b) dwaczerwonepaski – dla monet o wartościnominalnej2grosze, 
c) pięć czerwonych pasków – dla monet o wartości nominalnej 5 groszy, 
d) jedenniebieskipasek – dla monet o wartości nominalnej 10 groszy, 
e) dwaniebieskiepaski – dla monet o wartości nominalnej 20 groszy, 
f) pięć niebieskich pasków – dla monet o wartości nominalnej 50 groszy, 
g) jeden brązowy pasek – dla monet o wartości nominalnej 1 złoty, 
h) dwa brązowe paski – dla monet o wartości nominalnej 2 złote, 
i) dwa zielonepaski – dla monet o wartości nominalnej 2 złote, wykonanych ze stopu Nordic 
                                                               Gold, 
j) pięć brązowych pasków – dla monet o wartości nominalnej 5 złotych, 
k) pięć zielonych pasków – dla monet o wartości nominalnej 5 złotych, z wizerunkiem 
                                                               okolicznościowym; 

3) na białym polu, wewnątrz ramki w kolorze odpowiadającym kolorom, o których mowa w pkt 2, znajdują się nadruki 
wskazujące miejsce na zamieszczenie nazwy producenta oraz określające liczbę saszetek, liczbę monet w saszetce, 
wartość nominalną monet i łączną wartość monet w worku zbiorczym; 

4) w przypadku formowania pakietów, nadruki określające liczbę saszetek i liczbę monet w saszetce, o których mowa w 
pkt 3, należy zastąpić nadrukami określającymi liczbę pakietów i liczbę monet w pakiecie; 

5) nadruk na przywieszce, o którym mowa w pkt 3, może być zastąpiony naklejoną w sposób trwały etykietą; 
6) przywieszka może być zastąpiona nadrukiemnaworkuzbiorczymwykonanymzprzezroczystejfolii. 
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Załącznik nr 16 

 

Wzór przywieszki do woreczka jednostkowego z monetami, worka przesyłkowego  
z banknotami i worka zbiorczego z banknotami lub monetami 

 

Objaśnienia: 
Przywieszka o wymiarach 100–120 mm x 70–75 mm wykonana z białego kartonu, tworzywa sztucznego lub płótna, 
zadrukowana jednostronnie w kolorze czarnym, na której zamieszczone są nadruki wskazujące miejsce zamieszczania 
informacji określających zawartość woreczka. 
 
 

waluta obca ……………………………………

………… szt. po …….……………………………..

wartość            ……………………………………..

podpis/identyfikator …..………………………..

data                  ..……………………………………

nazwa lub numer  ewidencyjny jednostki 
organizacyjnej banku
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