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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODO WE GO BĄ.NKU POLSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 1983 r. 

w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych. 

Ńa podstawie' ar t. 7 ust. 2 ustaw y z dnia ,2& lutego 
1982 r. o s tatucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. 
Nr 7, poz. 57) zarządza si ę, co następuje: ' . 

§ l. 1. W ra zie przedstawienia w k asie jednostki 
gospodarki uspołecznionej ' znaku -pieniężnego (banknotu 
lub mone ty) sfa łsz owanego lub budzącego wątpliwości 
co do autentycznośc i. osoba, dzia:łająca z ramienia jed
n ostki gos podarki usp'ołecznionej obowiązana jest taki 
znak pi en iężny ża t rzylliać i o za trzymaniu ' sporządzić pr o
tokół w 3 egzemplarzach. 

2. Protokół powinien za wieTać: 

.1) nazwę i siedzi bę jednostki zatrzymującej znak pie
niężny , liczb ę pu rządkową protok ołu i d~tę jego spo
rządzenia, 

2) na.z.wę i adres jednostk i przedstawiającej znak pie
niężny , z zazn aczeniem nazwiska, imienia, adresu 
i c ha rakteru s łui bowego prac-ownika działającego W 
imię ni u tej jednostki. a w razie gdy zatrzymany znak · 

, pie niQzny przedstawiła osoba fizyczna we wlamym 
imieniu - j'ej nazwisko, imię i adres, 

3) wa r t ość nominalną i da tę emisji z-atrzyman ego znaku 
pieniężnego, a ponadto serię i numery - jeżeli za
trzymailym znak iem p ieniężnym jest banknot, . 

4~ podp is osoby za trzymującej znak pieniężny oraz pod
pis i numer dowodu osobistego lub dokumentu rów
norzędnego oso by, któ ra znak ten przedstawiła. 

Nume rację protokołów rozpoczyna s ię w .każdym loku 
od liczby 1. 

~ 2. W razie uja wnien ia przez j ednostkę gospodarki 
uspołecznionej znaku pi,e niężnego sfałszowanego lub bu
dzą<;;ego wątpliwośc i co do auteI}-tyczności iw ra'zie nie
możności ustalenia , przez kogo zna k został wpłacony, 
osoba dzi a łająca z ramienia tej jednostki obowiązana 

jest znak zatrzymae , i o zatrZymaniu sporządzić protokół 
w 2 egzemplarzac h. Protok9ł powinien odp6wiadać wa
runkom określonym w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz zawierać 
podpis osoby sporządzającej. 

§ 3. Zatrzyma ny znak pieniężny jednostka za t rzy 
plująca przesyła ni ezwłocznie wraz z oryginałem proto-

- kołu wła śc iwej tery torialnie jednostce Milicji O by watel
sk iej. Drugi egzemplarz protokołu otrzymuje jako pokwi
t owanie osoba, któ ra przedstawiła za trzymany znak pie
mężny, a trzeci egzemplarz pozostaje w aktach jednostki, 
która sporządziła pr otokół. W wypadku przewidziany m w 
§ 2 jeden egżempl arz protokołu wraz z zakwestionowan ym 
znakiem pienięzn y~ przesyła się Milicji Obyw a telsk ie j, 
a drugi egzemplarz pozosta je w aktach jednostki, która 
sporządziła protokó f. 

§ 4. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że za t rzym any znak 
pieniężny został sfa łszowany 'przez osobę przedstawiającą · 

• 

znak, lub je"ż eli nas uwa się , przyp uszczen ie, że osoba ta 
rozmyś ln i e puszcza w obieg sfałsz owane zna k i pien ięzne , 

to jednos tka, któ ra za trzyma /a znak ' pienię żny, obo
wiązana jest niezwłocznie we'zwać organy Milicji O by
watelskie j. 

§ 5. 1. Zatrzymane znak i pi eniężne orga n y Milic ji 
Obywa telskiej przes yłają do Central i Narod owego Ban
ku Polskiego w celu dokon an ia ekspertyz y. 

2. Do wykonania e ksper tyz zatrżymanych zndkó w 
pieniężnych," sporządzania opisów a ute nt ycznych i fałszy
wych znakó w pi eni ężnych, wydawania opinii w p o w y ż 

szych sprawach i dos tarcza nia ich w ł aś ci wym organ um 
powołaria jest Centrala Narodowego Banku Po lsk ie !J o . 

3. Central-a Narodowego' Ba nku Polskiego Up l d wnio
na jest do kasowania f ałszywych zna ków pi e nlt;W ycn. 

§ 6. 1. Centrala Narodowego Banku Pol sk iego do
konuje eksper tyz nadsyłanych jej przez or@ an y ;VIi :icJi 
Obywatelskiej znaków pieniężn ych i w raz ie stwi eruLe
nia fałszerstwa przesyła ' orzeczen ie, wła ści wej jed nos tce 
Milicji Obywatelskiej oraz Komendzie Głównej Mil ic ji 
Obywatelskiej. . 

2. Sfałszowane zna!!.i pieniężn e Cen tral a Nurodo ,vego 
Banku Polskiego zatrzymu je w depozyc ie , k tó ry może 
być wydany jedynie na pisemne żąda nie sądu, organó w 
prokuratury i Milicji Obywatel s~iej. 

3. W razie stwie rdzenia, że nadesia ny zna k pi e ni ężn y 

jest autentyczny, a zosta ł zak westionowan y z pOWodlł~ 
us:zkodzenia iub usterek graficznych, Na rodow y Bank 
Polski postęp'uje zgodnie z prze pisami za rządzen i a Pre
'zesa Narodowego Banku Polskiego z d nia 28 stycznia 
1983 r. w sprawie wymiany zu żytych lub uszkodzonych . 
znaków pieniężnych (Monitor Pol ski Nr 5, poz. 36). 

§ 7. 1. W ra zie stw ie rdzen ia nowego t ypu fal syfi
katu znaków pi eniężnych, Centrala ' Narodowego Ba nk u 
Polskiego niezwłocznie powiadamia o tym. Komendę 
Główną Milicji Obywate lskiej , po-cla j ąc charak te ryst yc zne 
cechy danego typu fa lsyfika tu. 

2. Centrala Narodowego Banku Polski EgO spo rządn 
dokładny opis słowno-graficzny nowego typu falsyfi katu 
do użytku banków oraz Komend y G łównej Milicji Dby-, 
w,atel skie j. 

- 3. Centrala Narodowego Banku Polskiego może nie 
sporządzać opisu słown o -g r a ficzn ego, jeże li nowy t yp 
fa lsyfi ka tu ' jest nie udoln ie wyk\ona ny i ł a t wy do rozpo
znania. 

§ 8. Cen t ra la Narodowego Ba nku Polsk iego przech o
~ uj e zn a ki pi eniężne i inne dow ody rzeczowe p rzeka
za ne p rze z sądy, org a ny pro kuratu ry. Milic ję O bywa tel-
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.ką lub inne Jednostki orgdnizacyjne do czasu otrzyma
nia odpisu senteńciipra 'womocnego wyroku. Po ot r2lyma
niu odpisu sentencji prawomocnego wyroku eCen t rala Na
rodowego Banku Polski ego postępuje ze znakami pienięż
nymi i innylni dowodami rzeczowymi zgodnie z senten
cją wyroku.' Sfałszowane znaki pieniężne i inne dowody 
rzeczowe podlegające likwidacji powinny być niszczone 
komisyjnie, ze współudziałem przedstawiciela Komendy 
Głównej Milicji Obywalelskie j. 

§ 9. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia ! 

....~,., 

11 listopada 1955 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych j 
znaków pieniężnych (Monito{ Polski Nr 116, poz. 1524).1 

§ 10; Za~ządzenie wchodzi 'w życie z , driiem ogło
szeni a. 

Prezes 'Narodo wego Banku Polskiego:' S. Majewakl 

Oplata za 'prenumeratą Monitora Polskiego wynosi rocznie 800,- zł. półrocznie 500.- zł. 

Prenumeratę na rok następny (rącznll lub półroc7.ll<l) przyjmuje się do dnia 31 paź
dziernika. Prenumeratąm:ożna zgłaszać za l półrocze 'bieżącego roku do dnid 
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych, nu
me rów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną- policzone koszty pue: 
sylki. Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkow)'lIl 
p rzekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Minis trów 
w Narodowym Banku Polskim; IV Oddzla.ł Miejski, Warszawa, nr 1049-,3157-222. 
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać 

dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). dokładny adres z nttmerem kodu poc!.lo-
, ' wego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora P?l sklego, -

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach śprzedaży 
w Warszawie: al I Armii Wojska ,Polskiego 2/4, Powszechny Dom Ksią7,ki .. l'ni
wersus" - ut Belwederska 20722, kiosk "Domu Ksią7ki" ' w gm3,chu sądów -
aL Gen, Swierczewskiego 127, j w k asach sądów w Białymstoku , Bi e lsku-Białej, !3vd
goszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdatisku, Gdyni. Gliwic ach, Kaliszu, K;J to
wicach, Kielcach, Konin ie , Koszalinie, Krakowie , Lublinie, Łodzi. Olsztynie, Opolu, 
O strowie Wielk,opolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie , Szczecinie, Tarnowie, Torum u, 
Wałbrzychu z tymczasową siedzibą w SWidnicy, Wrocławiu , Zamo ści u i Zielonej Górze, 

Reklamacje z , powodu niedorętzenia 'poszczególnych nume rów zgłaszać nalr~ży 
do Adm inis tracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (uL Po wsili ska 6lJ/71. 

, 00-979 Warszawa, skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kole jnego nUIl1 E' ru. 
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