MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r.
Poz. 539

UCH WAŁA NR 2 7 /2 0 2 1
ZARZĄDU NARO DO WEGO B ANK U PO LSK IEGO
z dnia 7 czerwca 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)
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 2020 r. poz. 182 i 668) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odbiorcy instytucjonalni mogą nabywać złote monety uncjowe w oddziałach okręgowych NBP, na podstawie
złożonych i potwierdzonych przez oddział okręgowy NBP zamówień lub bezpośrednio w wyznaczonych kasach.”;

2)

§ 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Ceny netto złotych monet uncjowych są ustalane z uwzględnieniem:
1)

wartości zawartego w nich kruszcu, wyliczonej na podstawie codziennego popołudniowego notowania złota na
giełdzie londyńskiej w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet w NBP oraz kursu średniego USD według
tabeli kursów NBP wyliczonych w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet, a w przypadku braku kursu
z dnia poprzedniego – ostatniego kursu ustalonego przed tym dniem;

2)

narzutu, który pokrywa koszty związane z produkcją i przygotowaniem do sprzedaży złotych monet uncjowych
oraz zysk.

2. Ceny sprzedaży złotych monet uncjowych są ustalane, zgodnie z ust. 1, dla każdego nominału złotej monety
uncjowej oraz dla każdego pakietu składającego się z 5 sztuk jednego nominału złotej monety uncjowej.
3. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez
Prezesa NBP członek Zarządu NBP, na wniosek DES, akceptuje wysokość narzutu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
dla każdego nominału złotej monety uncjowej oraz pakietu, o którym mowa w ust. 2.
4. Ustalone przez NBP ceny sprzedaży, o których mowa w ust. 2, są podawane do publicznej wiadomości.”;
3)

§ 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Wydanie złotych monet uncjowych odbiorcom instytucjonalnym następuje po dokonaniu wpłaty na
wskazany rachunek bankowy NBP kwoty wynikającej z potwierdzonego zamówienia, nie później jednak niż w kolejnym dniu operacyjnym po dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

