MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 grudnia 2021 r.
Poz. 1152

UCH WAŁA NR 5 4 /2 0 2 1
ZARZĄDU NARO DO WEGO B ANK U PO LSK IEGO
z dnia 3 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów
i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027
oraz z 2021 r. poz. 1598) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków
i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie
oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz. 1067) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2:
a)

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) instrument płatniczy – instrument płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140), umożliwiający odbiorcom indywidualnym i instytucjonalnym dokonywanie płatności: w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie przy wykorzystaniu karty płatniczej lub BLIKA zbliżeniowego, w sklepie internetowym – przy wykorzystaniu karty płatniczej, przelewu, przelewu natychmiastowego lub BLIKA;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)
c)

karta płatnicza – kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych;”,

uchyla się pkt 16,

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) płatność w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie – płatność gotówkową lub płatność wykonaną przy
wykorzystaniu karty płatniczej lub BLIKA zbliżeniowego;”;
2)

w § 5:
a)

ust. 3–5 otrzymują brzmienie:
„3. Zamówienie złożone przez klienta poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi
ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, klient wybiera sposób płatności i odbioru (przesyłka kurierska / odbiór w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie). W przypadku odbioru w Oddziale
Okręgowym NBP w Warszawie, informacja o terminie odbioru zostanie wysłana nie później niż w terminie
10 dni od dnia złożenia zamówienia lub od dnia wpływu należności za zamówione wartości na rachunek NBP.
Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia po zalogowaniu na konto.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Potwierdzenie wysyłane jest automatycznie w ciągu 24 godzin i zawiera informacje dotyczące numeru zamówienia, wartości zamówienia oraz sposobu płatności i odbioru przedmiotu zamówienia. Dane te dostępne są również po zalogowaniu na konto.
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5. Klient wybierający przesyłkę kurierską jako sposób odbioru wartości kolekcjonerskich zobowiązany jest
dokonać, przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego, płatności za zamówienie, wraz z kosztami wysyłki,
w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu należności za zamówione wartości na rachunek NBP.”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Brak wpływu należności za zamówione wartości kolekcjonerskie, w terminie 7 dni od dnia złożenia
zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nieodebranie wartości kolekcjonerskich w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, w terminie 7 dni operacyjnych od dnia potwierdzenia możliwości odbioru, spowoduje
anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych przez klienta środków pieniężnych na rachunek, z którego płatność
została dokonana, lub na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności; zwrot ten nastąpi w terminie 14 dni
od dnia upływu terminu odbioru.”;
3)

w § 8:
a)

w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności;”,

b) w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności, lub”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2021 r.
Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

