
l)zi'ennik Ustaw Nr 17 

Art. 4. 1. Rada Ministrów. po zasięgnięciu OpInlł odpo
wiednich komisji sejmowych, w drodze rozporządzenia. 
określi szczegółowy zakres działania Urzędu Gospodarki 
Morskiej. 

2. Organizację Urzędu Gospodarki Morskiej oraz jed
nostki organizacyjne podporządkowane Urzędowi określił 

statut nadany przez Radę Ministrów. 

Art. 5. Sprawy gospodarki i administracji morsktej na
leżące dotychczas do zakreSu działania Mi'nistra Handlu 
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Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz sprawy mor· 
skich stoczni remontowych należące dotychczas do zakresu 
działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolni
czych przechodzą do zakresu działania Urzędu Gospodarki 
Morskiej. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszeni~. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 
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USTĄ.WA 

z dnia 3 lipca 1981 r. 

o zmianie ustawy - Prawo bankowe. 

W celu zwiększenia roli banków w systemie plano .. 
wania i zarządzania gospodarką narodową oraz stworze
nia waTunków do kompleksowej reformy systemu bankq.
wego stanowi się. co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo 
bankowe "(Dz. U. Nr 20. poz. 108) wprowadza ' się nastę
pujqce zmiany: 

1) wart. 4: 

a) w ust. 2 wyrazy: .. Ministra Finansów" zastępuje się 
wyrazami: .. Rei'dy Banków przedstawiony po uzgod
nieniu z Ministrem Finansów". 

b), w ust. 3 wyrazy: i.Ministra Finansów" zastępuje się 
wyrazami: "Rady Ministrów". 

.c) ust. 4 skreśla się; 

2) po art. 4 dodaje się artykuły 41 i 41 w brzmien1iu: 

.. Art. 41
. 1. Organem koordynacyjnym i konsultacyj

nym banków jest Rada Banków. 

2. W skład Rady Banków wchodzą: 

l) Prezes Narodo~ego Banku Polskiego. 

2) prezesi banków (zarządów banków) 
o zasięgu ogólnokrajowym. 

3)przedstilwiciel Krajowej Rady Banku 
Gospodarki L:ywnościowej. 

4) przed~tawiciel Przewodniczącego Ko
misji Planowania przy Radzie Mini
strów. 

5) przedstawiciel Ministra Finansów. 

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego 
przewodniczy Radzie BankóW: i reprezen
tuje ją na zewnątrz. 

Art. 4' . 1. Do zadań Rady Banków należy: 

1) opracowywanie założeń polityki pie
niężnej i kredytowej. 

2) opIniOwanie projektów planu kredy
towego. bilansu płatniczego państwa 

oraz bil,ansu pieniężnych przychodów 
i wydatków ludności. 

3) rozpatrywa:nie sprawozdań banków 
z realizacji polityki pieniężnej ikre-. 

dytowej. planu kredytowego. bilansu ' 
płatniczego państwa oraz bilansu pie· 
niężnych przychodów i wydatków !ud
ności. . 

4) rozpatrywanie opracowań analitycz
nych i prognostycznych 'przedstawia
nych Radzie Ministrów. 

51 opinIowanie proJektów aktów praw 
nych dotycżących wysokości stopy 
oprocentowania kredytów i środków 

pieniężnych na rachunkach bankowych 
oraz prowizji ' i opłat bankowych, 

6) opInIOwanie projektów aktów praw
nych dotyczących systemu bankowego 
oraz ustalanie szczeg6łowych zasad 
organizacji tego systemu. 

2. Rada Banków w zakresie określonym 

ustawą podejmuje uchwały obowiązujące 
wszystkie banki. 

3. W wypadku sprzeciwu Ministra Finansów 
w stosunł\u do określonej uchwały Rady 
Banków sprawę rozstrzyga Rada, Mini· 
strów. 

4. Prezes Narodowegc Banku Polskiego czu
wa nad wykonaniem uchwał Rady Ban· 
ków. 

5. Rada Ministrów określi szczegółowy za· 
kres i tryb działania Rady Banków."; 

3) wart: 8 w ust. 4 i wart. 9 wyrazy: "Minister Finan
sów" zastępuje się wyrazami: .. Prezes Narodowego 
Banku Polskiego"; 

4) wart. 11: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy: "i Bankowi Gospodar
ki L:ywnościowej". a wyrazy: .. Ministra Finansów" 
zastępuje się wyrazami: .. Rady Banków uzgodniony 
z Ministrem Finansów· ... 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

.. 3. Statut Banku Gospodarki L:ywnościowej uchwa
lany jest zgodnie z przepisami ustawy o spół
dzielniach i ich zwiąikach. Jego postanowie-

.... 
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nia w zakresie, w jakim Bank ten wykonuje 
funkcje banku państwo~ego, powinny być 

zgodne z ustaleniami Rady Ministrów."; 

c) ~otychczasowy ' ust. 3 oznacza się jako ust 4, 

d) dotychczasowe ust. 4 i S sKreśla się; 

5) w arL 13 w ust. 1 wyrazy: "Minister -Fin'ansów" ' za
stępuje się wyrazami: "Rada Banków", a wyraz "za
rządzić" - wyrazem "uchwalić"; 

6) w ,!-rt. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Bilans roczny NBV i sprawozda'nie roczne, po roz
patrzeniu ich przez Radę Banków, wraz z uzgod
nionym z Ministrem Finansów wnioskiem co do 
podziału zysku prezes NBP przedstawia Radzie 
Ministrów w terminie do ' dnia 30 kwietnia roku 
następnego po okresie sprawozdawczym - do za
twierdzenia."; 

7) wart. 21: 

a) w ust. wyrazy: "Ministra Finansów" zastępuje 

się wyrazami: "Rady Ministrów", 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na 
wniosek Prez.esa Rady Ministrów, Prezes NBP 
bierze udział w posiedzeniach Rady Ministrów. 

4. Wicepre-zesów NBP powołuje i odwołuje Pre
zes Rady Ministrów na wniosek Prezesa NBP, 
a innych członków żarząau - Prezes NBP.", 

:) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Na podstawie upoważnień zawartych w usta
wie Prezes NBP wydaje zarządzenia."; 

8) w art. 25 wyrazy: "Minister Finansów, na wniosek 
Prezesa NBP" zastępuje się wyrazami: "Prezes NBP 
w .porozumieniu z Ministrem Finansów"; 

, 9) wart. 26: 

a) w ust. 1 wyrazy: "Minister Finansów na wniosek 
Prezesa NBP" zastępuje się wyrazami: "Prezes 
NBP", 

b) w ust. 3 wyrazy: ,;Ministra Finansów" zastępuje 

się wyrazami: "Prezesa NBP"; 

10) wart. 27: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Znaki pieniężne, nie odpowiadające wskutek 
zużycia lub uszkodzenia warunkom ustalonym 

"prze'z Prezesa NBP, tracą moc prawnego środ
ka płatniczego. Zasady wymiany takich zna
ków pieniężnych określa Prezes NBP.", 

b) . w ust. 2. wyrazy: "Minister Finansów" zastępuje 
się wyrazami: "Prezes NBP"; 

. 11) w a:'t, 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Prezes ,NBP ustala plan kasowy, w którym okre
śla rozmiary wzrostu lub spadku obiegu pienięż
nego."; 

12) wart.. 29: 

. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Poz. 82 

,,2. Prezes NBP przedstawia Radzie Ministrów dó 
z-atwierdzenia projekt planu kredytowego po 
zaopiniowaniu go przez Radę Bańków,", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi. wraz 
z projektem budżetu pąnstwa, plan kredytowy 
i plan bilansu płatniczego."; 

13) wart. :t.2 w ust. 2 wyrazy: "Ministrowi Finansów" 
zastępuje się wyrazami: "po zaopmlOw"niu przez 
Radę Banków Preze~owi Rady Ministrów i Ministro
wiFinansów" ; 

14) w art. 38 w ust. 2 'wyrazy: "Minister Finansów" za
stępuje się wyrazami: "Prezes NBP"; 

15) art. 43~49 otrzymują brzmienie: 

"Art. 43. 1. I?ziałalnością Banku Gospodarki Żywno~ 
ściowej kieruje zarząd. Na czele zarzą· 
du stoi Prezes, który odpowiada wraz 
z zarządem za działalność ' Banku i reali
zację Jego zadań oraz reprezentuje Bap.k 
na zewn'ltrz. 

2. W skład zarządu Banku Gospodarki 
Żywnościowej wchodzą Prezes; wicepre· 
zesi oraz inni członkowie zarządu, w tym 
pełniący te funkcje społecznie, 

Art. 44. Organami Bańku Gospodarki Żywnościo
wej . są: 

1) ogólnokrajowymi - Krajowy Zjazd De
legatów, , 

- Krajowa Rada Ban
ku, 

- Zarząd Banku, 

2) terenowymi -'- wOjewódzkie zjaz-
dy delegatów, 

- rady wojewódzkie 
Banku. 

Art. 45. Statut Banku Gospodarki Żywnościowej 
określa w szczególności : 

l) cele, podstawowe zadania i czynności 

bankowe, 

2) organizację banku, zasady działania za
rządu i Prezesa oraz sposób 'tworzenia 
i znoszenia oddziałów i innych pla~ówek 
operacyjnych, 

3) sk!adi tryb powoływania ogólnokrajo· 
wych i terenowych organów banku oraz 
ich zadania, jak również rodzaje scentra
lizowanych funduszów banków spół-
dzielczych, . 

I 

4) fundusze własne oraz ogólne zasady go
spodarki finansowej . 

Art. 46. 1. Prezesa zarządu Banku Gospodarki Żyw
nościowej powołuje i odwołuje Prezes 
Rady Ministrów na, wspólny wniose,k 
Krajowej Rady Banku i Ministra Finan
sów. 

2. Wicepreześpw i innych członków zarzą
du Banku Gospodarki Żywnościowej wy· 
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biera i odwołuje Krajowa Rada Banku 
na wniosek Prezesa Banku Gospodarki 
Zywnościuwej. uzgodniony z Ministrem 
Finansów. 

3. Tryb wybierania, odwoływania i zawie
szania członków zarządu określa statut 
Banku Gospodarki Zywnościowej. 

Art. -'7. 1. Do składania oświadczeń w zakresie 
praw i obowiąz~ów majątkoWych Banku 
Gospodarki Zywnościowej są upoważ
nieni: 

l) Prezes zarządu Banku, 

2) dwaj członkowie zarządu, 

3) jeden członek zarządu i upowaźńiony 
przez zarząd pełnomocnik w grani
cach udzielonego mu pełnomocnictwa. 

2. De wykonywania czynności określon~go 
rodzaju lub czynności szczególnych. za
rząd może ustanowić . pełnomocnika dzia · 
łającego samodzielnie, w granicach 
udzielonego umocowania. 

Art. 48. Banki spółdzielcze działają na 
ustawy o spółdzielniach ich 

podstawie 
związkach 
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oraz przepisów niniejszej ustawy i podlega
ją wpisowi do rejestru spółdzielni. 

Art. 49. Banki spółdzielcze tworzone są dla obsługi 
ludności i jednostek objętych zakr~sem 
dZiałani 9:l\ banku spółdzielczego , mających 
siedzibę ~(zamieszkałych) w zasadzie na te
renie jednej gminy bądź miasta."j 

16) w art. 51: ' 

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla 'Się wyrazy: "w zakresie 
.i na zasadach określonych p.rzez Ministra Finan
sów", 

b) ust. 2 skreśla sięj 

17) arL 60 skreśla się; 

18) wart. 61 po wyrazach: "przez Ministra 
dodaje się wyrazy: "po uzgodnieniu z 
NBP". 

Finansów" 
Prezesem 

Art. 2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przez organy właściwe w myśl art. 1 zachowują moc do
tychczasowe przepisy. 

Art. 3. Ustawa 'wchodzi ' w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Parlstwa. H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 

USTAWA 

z dnia 3 lipca 1981 r. 

zmieniająca ustawę o gospodarce pallwowo-energetyczneJ. 

Art. l. W ustawie z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce 
paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. ISO, z 1971 r. 
Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71 i z 1978 r. Nr 26, 
pGz. 116) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 
i dodaje się liSt. 2 w brzmieniu: 

,,2. Minister Gospodarki Materiałowej wydaje przepi
sy w dziedźinie gospodarki paliwowo-energetycz
nej. w stosunku do jednostek gospodarki uspołecz
nionej w sprawach określonych w drodze rozpo
rządzenia przez Radę Ministrów, po zasięgnięciu 
opinM odpowiednich komisji sejmowych."; 

2) wart. 5: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) przygotowywanie informacji, opinii i wnio

sków w sprawach gospodarki paliwowo-ener
getycznej", 

b) usl. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

,,4. Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej 
podlega Ministrowi Gospodarki . Materiałowej . 

5. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra 
Gospodarki Materiałowej powołuje i odwołuje 
Głównego Inspektora GOspodarki Energetycz
nej oraz jego zastępców.", 

. e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra 
. Gospodarki Materiałowej nada statut Główne
mu In~pektoratowi Gospodarki Energetycznej.", 

d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

,,9. Rada Ministrów może upoważnić inne organy 
do sprawowania kont~oli gospodarki paliwowo
-energetycznej w określonym zakresie."; 

3) ' wart. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Minister Gospodarki Materiałowej może zakazać 
< użytkowania . określonego urządzenia, które nie 
spełnia wymagań określonych w ust. L" 

Art. 2. Wart. 2 ustawy z. dnia 27 marca 1976 r. o utwo- . 
rzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej (Dz. U. 
Nr 12,poz. 71 i z 1978 r. Nr 26, poz. 116) wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Do zakresu działania Ministra Gospodarki Ma
teriałowej należą sprawy zaopatrzenia i gospo
darki surowcami, materiałami, paliwami i ener
gią oraz sprawy rezerw państwowych.", 

b) w )ust. 3: 

-pkt 'l otrzymuje brzmienie: 

,,1) efektywności wykorzystania materiałów, su
rowców, paliw i energii,", 
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