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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 42. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. ustawę

o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks
karny wykonawczy.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 17 listopada 2021 r.
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia,
warunki i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co
do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi, mając na
uwadze

zapewnienie

sprawności

i

bezpieczeństwa

obrotu

gotówkowego,

w szczególności potrzebę zabezpieczenia zatrzymanych znaków pieniężnych jako
materiału dowodowego, a także ochronę słusznych interesów osób, których znaki
pieniężne zostały zatrzymane, w tym zwrotu albo wypłaty równowartości
zatrzymanych znaków pieniężnych, których autentyczność zostanie potwierdzona.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054) w art. 125 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu potrąca się 7% na
cele Funduszu określone w art. 43 § 8 oraz 51% na cele Funduszu Aktywizacji
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy utworzonego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności (Dz. U. z 2021 r. poz. 179).”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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