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Załącznik 'rir t ' do ' ustawy z dnia 
.26 lu,tego 1982 r. (poz. 55). 

WYKAZ PRODUKTOW I USŁUG LUKSUSOWYCH 

t. 
2. 

3. 

4 . 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

Przyczepy campingowe. 
Broń myśliwska. z wyjątkiem popularnej . broni śru

towej. 
Aparaty i obiektywy fotograficzne oraz kamery fil
mowe wysokiej klasy. sprzedawane w liieci deta
licznej. 
Zegarki z metali szlachetnych. 
Meble stylowe i stylizowane. 
Drewno mahoniowe. modrzewiowe. dębowe l JeSIOno
we oraz produkowana z tego drewna tarcica. 
Marmur i alabaster oraz półfabrykaty i wyroby 
z tych materiałów. 
Dywany ' i chodniki z wełny 100%. 
Szkło kryształowe o najwyższej klasie szlifów. 
Porcelana stolowa. zestawy stołowe z dekoracją klasy 
specjalnej z użyciem platyny. kobaltu itp. I 

Wyroby z bursztynu o cenie detalicznej powyżej 
5.000 zł za sztukę. 

12. Futra i inne wyroby ze skór lisów, kara kulów. norek. 
piżmaków, kun i tchórzy. 

13. Wyroby ze złota. platyny i srebra oraz inne wyroby 
jubilerskie o cenie detalicznej powyżej 30.000 zł za 
sztukę. z wyłączeniem naczyń . i przedmiotów litur-
gicznych. . 

14. Usługi zakładów gastronomicznych kategorii "Lux" 
i hoteli kategorii "Lux". 

15. Wycieczki zagraniczne pozaeuropejskie organizowane 
przez biura podróży, z wyłączeniem wyjazdów leczni
czych i wyjazdów szkoleniowych grup młodzieży 

(z podstawy opodatkowania wyłącża si~ koszt biletu 
lotniczego). 

Uwaga: 
Poz. 1-9 i 11-13 obejmują także produkty wyko'
nane przez zakład usługowy na zleceąie zamawia
Jącego. 

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia , 
26 lutego 19Ś2 r. (poz. 55). 

WYKAZ SUROWCOW, PRZY KTORYCH UZYCIU PRZYSŁUGUJE ULGA PODATKOWABĄDZ ZWOLNIENIE 
OD PODATKU OBROTOWEGO 

1. Piasek. z wyjątkiem 'wypadku użycia go do wyrobu 
szkła. 

2. Zwir. 
. 3,. Kamienie (wapień. margle, gips, kreda, łupki, tufy itp.). 
4. Ziemia okrzemkowa. 
5. Glina i glinki. 
6. Materiały rozbiórkowe budowlane oraz tużle. 

7. T<;Irf. 
8. Węgiel brunatny. 
9. Rogożyna (pałka wodna). 

10. Glony morskie. 
11. ' Sitowie. 

12. Rośliny dziko rosnące. z wyjątkiem ziół leczniczych'. 
' 13. Łyko. 
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14. Kasztany i żołędzie. 
15. Korzenie. kora, liście, igliwie oraz gałęzie drzew: 

i krzewów. 
16. 'Trawa i mech. 
17. Trawa morska. 
18. Zywice. 
19. Szyszki. 
20. ' Słoma (w tym również ryżowa). 
21. Sorg.o. 

ustA WA 

• dilia 26 lutego 1982 r. 

Prawo bankowe. 

Rozdział 1 

Przepl.y ogólne. 

Art. 1. Ustawa określa zadania i organizację banków 
~raz zasady ich działalności. 

Art. 2. Banki Sil iamodzielnymi jednostkami organi
zacyjnymi. posiadającymi osobowość prawnl\, i działajll 

na podstawie ustawy oraz statutów. 

Art. 3. Statut określa szczegółowy zakres działania 

banku, , jego władze. organizację; tryb składania oświad

czeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wiel
kośĆ funduszów własnych, zasady tworzen!a i wykorzy
stywania funduszów specjalnych, zasady gospodarki .finan-
aowej oraz zasady rozliczeń z budżetem. ' 

Art. 4. Podstawowym zadaniem banków jest groma
,henie środków pieniężnych, prowadzenie działalności. 

kredytowej i organizowanie rozliczeń . . 

Art. 5. Zadania określone ustawil b'anki wykonuj~ 
mając na celu umacnianie pieniądza polskiego i jego r~
l.cji do walut innych krajów. 

Art. 6. Banki ' organizują obieg pieniężny i kształtujil 
go stosownie do ustaleń planu kredytowego. 

Art. 7. Banki organizują l przeprowadzają obroty 
płatnicze z zagranicą oraz wykonują kontrolę w tej dzie
dzinie w zakresie określonym ustawą i statutami tych 
banków. 

Art. 8. Banki współdziałają z właściwymi organami 
władzy i administracji państwowej w ustalaniu i realizo
waniu polityki gospodarczej państwa, a w szczególności 
w kształtowaniu polityki pienięźno~kredytowej. 

Art. 9. Projekty , planu kredytowego, bilansu piepjęż
nych przychodów i wydatków ludności oraz założenia 
polityki pieniężno-kredytowej państwa sporządza Narą
,dowy Bank Polski, w porozumieniu z innymi bankami. 
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Art. 10; Banki współdziałają z Ministrem Finansów 
w opracowywaniu projektu planu obrotów płatniczych 

z zagranicą. 

Art. 11. Prezes Narodowego Banku Pojskiego, w imie
niu Rady Banków, przedstawia Radzie Mmistrów i Sej
mowi opinie do projektu planu, o którym mowa wart. 10. 

Ark 12. 1. Projekt planu kredytowego wraz z bilan
sem pieniężnych przychodów i wydatków ludności i zało
żeniami polityki pieniężno-kredytowej państwa, na wnio
sek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, uchwala Rada 
Ministrów. 

2. Projekt planu kredytowego wraz z bilansem i za
łożeniami, o których mowa w ust. 1, po uchwaleniu przez 
Radę Ministrów, przedstawia Sejmowi Prezes Narodowego 
Banku Polskiego. 

3. Plan kredytowy wraz z bilansem pieniężnych przy
chodów i wydatków ludności i · założeniami polityki pie
niężno-kredytowej państwa, na każdy -rok, uchwala Sejm. 

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego przedstawia 
Sejmowi wraz z planem kredytowym wysokość emisji, 
jej przesłanki oraz prognozy kształtowania się. 

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego przedstawia 
Radzie Ministrów i Sejmowi roczne sprawoZdania z wyko
nania: 

1) planu kredytowego wraz ze sprawozdaniem z reali
zacji bilansu pieniężnych przychodów i wydatków 
ludności, -

2) planu obrotów płatniczych z zagranicą. 
6. Prezes Narodowego Banku Polskiego, po zasięg

nięciu opiIJii Rady Banków, przedstawia Radzie Ministrów 
kwartalne lub miesięczne: 

1) plany i sprawozdania z zakresu bilansu pieniężnych 
przychodów i wydatków ludności, 

2) sprawozdania z wykonania planu obrotów płatni

czych z zagranicą. 

Rozdział 2 

Czynności bankowe. 

Art. 13. 1. Dla realizacji swoich zadań banki wyko
nują ,czynnoscl bankowe oraz inne czynności, określone 

w ustawie i w innych przepisach. 
2. Czynnościami bankowymi w rozumieniu ustawy s4 

w szczególności: 
1) emitowanie znaków pieniężnych oraz bankowych pa-

pierów wartościowych, 
2) prowadzenie rachunków bankowych, 
3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, 
4) udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek, 
5) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach kra

jowych i zagranicznych, 
6) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, 
7) przechowywanie przedmiotów rpapierów wartościo

wych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych, 
8) obsługa finansowo-rozliczeniowa obrotów z zagrani

cą, w tym dokonywanie rozrachunków we wszyst
kich formach przyjętych w międzynarodowych sto
sunkach bankowych, 

9) udzielanie zezwoleń de:wizowych, w zakresie ustalo
nym w ustawie dewizowej. 

Art. 14. 1. Do wykonywania czynności, o których 
)oWd wart. 131 uprawnione są bankidziąłają~enllppd-

stawie ustawy w zakresie ' u!\lalonym w ich statutach. 
Banki moyą ponadto. W' granicach swoich uprawnień sta
tutowych, wykonywać 'inne czynności ' bankQwe niż okre
ślone wart. 13 ust. 2. 

2. Banki mogą na zlecenie innych ' banków wykony
wać określone czynności bankowe, należące do zakresu 
działania banków zlecających. 

Art. 15. 1. Prawo emitcwania znaków pieniężnych 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przysługuje wyłącznie 

Narodowemu Bankowi Polskiemu. 
2. Znakami pieniężnymi są banknoty (bilety Narodo

wego Banku Polskiego) i monety opiewające na złote 

i grosze. 

Art. 16. Znaki pieniężne emitowane przez Narodowy 
Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym na obszarze 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 17. Prawo emitowania bankowych papierów war
tościowych przysługuje Narodowemu Bankowi" Polskiemu 
oraz, za zgodą Rady Banków, innym bankom. 

Art. 18. 1. Ogólne zasady otwierania i prowadzenia , 
rachunków bankowych, w tym w walutach obcych, okre
śla PJezes. Narodowego Banku Polskiego, po zasięgnięciu 
opinii Rady Banków. 

2. Banki otwierają i prowadzą rachunki bankowe 
dla jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecz

nionej oraz osób fizycznych, przestrzegając tajemnicy sta-
nów i obrotów na rachunkach bankowych. , 

3. Jednostka gospodarki uspołecznionej może posia
<1ać rachunek podstawowy tylko w jednym banku. 

4. Jednostka gospodarki uspołecznionej może otwo
rzyć rachunek pomocniczy w innym banku aniżeli ten, 
w którym posiada rachunek podstawowy. O otwarciu 
takiego rachunku jednostka gospodarki uspołecznionej in
formuje bank, w którym posiada r.achunek podstawowy, 

5. Jednostka gospodarki uspołecznionej lub nie uspo
łecznionej, za zgodą banku, w którym posiada rachunek 
podstawowy, może otworzyć W innym banku krajovym 

,rachunek dla dokonywania rozliczeń ~agranicinych. 

Otwarcie rachunku w banku zagraniczJ:łym wymaga po
nadto zgody Narodowego Banku Polskiego, udzielanej po 
zasięgnięciu opinii właściwego banku dewizowego. 

Art. 19. Prezes Narodowego Banku Polskiego, po za
sięgnięciu opinii Rady Banków, określa rodzaje- rachun
ków bankowych, na których wkłady podlegają oprocen
towaniu, i granice wysokości tego oprocentowania, zgod
nie z założeniami polityki pieniężno-kredyt<;>wej. 

Art. 20. Banki organizują i przeprowadzają rozlicze
nia pieniężne jednostek gospodar~i uspołecznionej i ni. 
uspołecznionej oraz osób fizy~znycb. 

Art. 21. Jednostki gospądarki uspołecznionej obowią
zane są do: 

1) gromadzenia swoich środków pienl~żnych na rachun
ku bankowym, 

2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednic

twem tego rachunku, o ile przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej. 
Art. 22. Jednostka gospodarki uspołecznionejdysp0-

nuje swobodnie swoiini środkami pieniężnymi na rachUIl'" 
ku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowie
nia ograniczające swobodę dysponowania. środkami pi e- . 
niężnymi na rachunku~ 

Art. 23. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. 

określa zasady rozliczeń pieniężnych ,jednostek gospodarkl 
uspołecznionej. 
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Art. 2.. 1. Tytuły egzekucyjne ,(si\dowe;. Arbitrażowe. 
a~ministra,q;jne)bank realizuje I rachunku jednostki go
'podarki . uspołecznionej w kolejności ich wpływu, bez 
wzgl~u na dyspozycje tej jednostki I przed . wszystkimi 
Innymi płatnościi;lmi. 

2. Przepis ust.' 1 nie na'rusu · praw wierzycieli do 
dochodzenia ich roszczeń objętych tytułami egzekucyj
nymi. 

Art. 25. 1. Ogólne zasady udzielania przez banki kre
dytów określa. w drodze rozporządzenia. Rada Ministrów. 
a gnlnice odsetek pobieranych od tych kredytów- Pre
zes Narodowego Banku Polskiego. w ra,mach określonych 
w założeniach polityki pieniężno-kredytowej, 

2. Udzielenie kredytu-Iub pożyczki następuje na pod
stawie umowy. 

:fw celu zapewnienia zwrotu udzielonych kredytów 
l pożyczek banki mogą żądaĆ od ' kredytobiorców i p~ 

, życzkobiorców zabezpieczenia przewidzianego prawem 
cywilnym i prawem wekslowym oraz zwyczajami przyję

. tymi we współpracy z bankami zagranicznymi . . 

,Art. 26. 1. Bank może udzielić kredytu jednostce 
gospodarki uspołecznionej. która gromadzi w nim swoje 
środki pieniężne. ' \ 

2. Przy zawieraniu umów kredytowych banI( kieruje 
sili oceną zdolności kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego 
kredytu. 

3. Bank może udzielić kredttu przedsiębiorstwom 

pal\ltwowy~, które ponoszą straty lub nie dają należy
teJ rękojmi' apłaty zaciągniętego krędytu, tylko w ramach 
postępowania lan3cyjoego. 

"- Banki, kontrolułllc wykorzystanie udzielonego kre
dytu, mają prawo żądać ' od kredytobiorców przedstawie
nia informacji, l dokumentów niezbędnych dla oceny;ich 
Iytuacji gospodarczej i finansowej. 

5, Umowa kredytu banko,wegookreśla zakres upraw
nJel\ banku. związanych II wykor~ystaniem udzielonego 
kredytu i zabezp~eczeniem jego zwrotu. 

6. Zaciągnięcie kredYtu za granic, wymaga zgody 
banku, w którym jednostka gospodarki uspołecznionej ma 
rachunek podstawowy, oraz banku prowadzącego rozlicze
nia zagraniczne tej jednostki, niezależni., od wymogów 
prawa dewizowego. , . 

Art. 27. Banki maj" prawo udzil.~lanial przyjmowania 
pO~ęizeń oraz gwarancjI. W obrocie z zagranicą poręcze
nia i gwarancje mogą być udzielane i przyjmowane w za
lu.lie określonym .statutami banków: 

Art. 28. Banki majll prawo posIadania wartości dewi~ 
zowych I dokonywania obtotu tymi wartośdami w za~ 
~r.lie określonym statutami ' banków. 

Art. 29. 1. Banki wykonuj" operacje walutowe i de
wizowe zgodnie z zasadami określon~i w niniejszej usta
wi .. prawie dewizowym oraz międzynarodowych porozu
mieniach. których uczestnikiem jest Polska Rzeczpospo
lita Ludowa. 

2. Banki organizuj" współpracę z bankami zagranicz
Dymi 'W zakresie określonym ich atattItami. 

ArL-.30. t. Intere.y PolskieJ ,RzeczypospoliteJ Ludo
",eJ 'W Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodar

. cseJ ;1 Międzynarodowym Banku Inwestyc;:yjnym. jak rów-
, ~1". 'W . iQJlycb lIliędzya.rodowych ' Inśtytucj.ach'banko-

'!,(f.' :;'Q''-: ; :;~ repłeJlli[lt\f.t- . P.r--- :-Narodowego" 'BankI,L:Polski:ego. 
" ",./ ;. 2..; ~re .. " Nall()c:l~oBanktl,: :Połakił!go:. , ,,-po · 'Zasi,*::g~ 

Dł.l" .op1IlU· ~ildy ,1Ja-nkÓw!:- JDQe JJP'Q,wUnić:«jml'y, 'Nut , 

do . dokonywania rozliczeń m-i,ędz:yn .. m>dowych i innydł 
czynności bankowych · związ(mych . z udziałem Polski w 
międzynarodowych instytu{;j.ach ba,nkowych. 

Art. 31. · Jednostki gospodarki u~polecznionęj l orga
ny administracji państwowej obowiązane są udostępnid' 
bankom informacje. stosownie 'do przepisów .ustawowycb., 

Rozdział 3 

Wkłady oszczędnościowe. 

Art. 32. Banki gromadzą oszczędności piemęzne o ~ób~ 

fizycznych. w szczególności na rachunkach oszczędno" 

ściowych, oszczędnościowo-rozliczeniowychr terminowych. 
depozytowych oraz na rachunkach prowadzonych w wa~ 
lutach obcych (wkłady oszczędnościowe). ' 

. Art. 33. 1. Banki wystawiają , dowody imienne .i na 
okaziciela na złożone wkłady oszczędnościowe. ~ 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego. po żasięg
nięciu opinii Rady Banków. określa rodzaje wkładów · 
oszczędnościowych I wydawapych na , nie dowodów. jak 
również zasady prowadzenia rachtmków. o których mowa 
wart. 32. . 

Art. 34. 1. Zasady i tryb umarza.nia imiennych do-
wodów na złożone wkłady oszczędnościowe określa. w 
drodze rozporządzenia. Minister Sprawiedliwości. w po
rozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. 

2. Dowody na złożone wkłady' oszczędnościowe. wy
Itaw ione na okaziciela. podlegają w razie ich utraty umo
rzeniu na zasadach określonych w przepisach o umarZd
niu utraconych dokumentów. z wyjątkiem wypadku. gdy 
'W wydanych dowodach zóstało zastrzeżone, że nie pod
legają one umorzeniu. 

Art. 35. Umarzanie utraconych dowodów na oka
tlciela lilb imiennych dowodów na złożone wkłady 

oszczędnościowe w toku prowadzonej egzekucji sądowej 
lub administracyjnej z rachunku oszczędnościowego re- , 
g-ulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz 
przepisy o postępowaniu egze.kucyjnym w administracji. 

Art. 36 .. Wkłady oszczędnościowe osób fizycznych. 
złożon e w banku. wolne są od' zajęcia sądowego i ćldmi
nistracyjnego ' do wysokości wkładu jednej osoby. r.ie
zale żnie od ilc'ści dowodów na złożone wkłady, okresJo
nej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jednakże 
nie niższej od dwukrotnej i nie wyżs,zej od t rzykrotI1c j 
Średniej !l1iesięcznej płacy pracowników jednostek. gospo
darki uspołecznionej w · roku kalendarzowym poprzec\za
jącym zajęcie. 

Art. 31. 1. Bank jest obowiązany wypłacie po 
Śmierci wkładcy z jego wkładów oszczędnościowych. na 
któ re wystawione zostały imienne dowody: 

1) koszty pogrzebu wkładcy w takim zakresie, w jakim 
pog rzeb ten odpowiada zw)'Czajom przyjętym w ŚrO

dowisku zmarłego - osobie. która przedłoży rachun
ki stwierdzające , wyso,kość poniesionych przez nią 

wydatków. 
2) kwoty ogółem do 500:.000 zł - je,żeli wkładca wśka

za ł pisemnie właściwemu dla jegO' os,tatniego miejsca 
zamieszkania bankowi lub oddziałowi banku osoby, 
na rzecz któtych wypłata ma n!astąpić.. osobami 
wsk azanymi przez . wkladcę mog;ąbyć je-go ntałżonelt; 

. ::dzięd:, · rodzice.; ąziad-k~:włę,w.nuk:i i ,.r~2IOO-stv.."4l'. 

2. Jeżeli dla miejsca. amies21nmia wkładcy~,w.dciwe 
IIi' dWa lub wi~cej banków, wybór banku,. t,' kh')lym moi-

"..... . 
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na dokonać czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 2. na
leży do ' wkładcy. 

3. Sumy wymienione ·w ust. l nie należq do spadkll ' 
po wkładcy. 

Art. 38. Umowa rachunku oszczędnościowego ulegil 
rozwiązaniu z mocy prawa, jeż.eli w c'iągu5 lat nie doko~ / 
nano na rachunku żadnych obrotów oprócz corocznego 
dopisywania odsetek. a wysokość wkładu nie przekracz.a 
,minimum ustalonego w umowie. 

Art. 39. Osoba -maloletriia może posiadać rachunek 
oszczędnościowy. apo ukończeniu lat trzY'nastu ta kże po
dejmować z tego rachunku wypłaty. o ile nie sprzeciwi 
się temu jej przedsta wiciel usta wowy. 

Art. 40. Banki mogą przyjmować depozyty na umó
wiony z wkładcą okres czasu. Podjęcie depozytu może 
nastąpić po upływie umówiot1eg.o okresu. War·unki pro
wadzenia depozytów określa umowa między wkładcą 

Ił bankiem. Do· depozytów wnoszonych przez osoby fi
zyczne stosuje się odpowiednio przepisy art. 32-37. 

Rozdział 4 

Rada Banków. 

Art. 41. 1. Rada Banków jest organem koordynacyJ
nym i konsultacyjnym banków. 

2. W "skład Rady Banków wchodzą: 
1) Prezes Narodowego Banku Polskiego I jego pie rw. 

szy zastępca. • 

2) prezesi banków (za rządów banków) upoważnionych 
do prowadzellia działalnoś ci oz%ięgu ogólnokrajo
wym bądź wyznaczeni przez nich ich pierwsi za
stępcy, 

3) przedstawiciel banków spółdzielczych. wybrany przez 
radę właściwego dla nich centralnego związku. 

c. . 
4) przedstawiciel Komisji Planowania przy Radiie 1\'11-

nistrów. 
5) . przedstawiciel Ministra Finansów. 

3. Radzie Banków przewodniczy i reprezentuje ją na 
zewnątrz Prezes Narodowego Bank u Polskiego łub jego 
pierwszy zastępca. 

<"Art. 42. Do zadali Rady Banków należy w szczegół- 

ności: 

1) opiniowanie projektu założeli polityki pieni ężno-kre-

'dytowej. projektu planu kredytowego; projektu planu 
obrotów płatniczych z - y:ogranicą (bilansu płatnicze-go 
państwa) oraz bilansu plenrężnych przychodrów I wy
datków ludnośc;i. 

2) rozpatrywanie sprawozdań Naroclowego Banku Poł
skiego i innych banków z realizacji założeń polityki 
pieniężno-k red ytowej. planu kred ytowego,' bilansu 
płatniczego pal1stwa i bilansu pieniężnych przycho-
dów i wydatków ludności. . 

3) rozpatrywanie sprawozdań ekon omicznych. opraco
wań analitycznych i prognostyczn:ych przedłożonych 

Radlie Banków przez je j członków, 

.4) .opiniowanie projektów statutów banków, z wyjąt
kiEim statutów banków spólclzie!czych zrzeszonyc h w 
bankach państwewo-spóldzielczych, ... 

5) opiniowanie projektów ' tworzenia i likwidacji b a r!" 
ków. zaglanicznych oddzialów i filii banków. 

6) opiniowanie wniosków . w sprawie tworzenia za gra
nicą banków o kapitale .polskim lub z udziałem kapi· 
talu polskiego, 

1) ' występowanie z ' wnlóskaml d'o Rady Ministł"ó~ w 
. sprawie zasad rozli.czeń pieniężnych - 6razogólnych 

zasad udzielania kredytów. . :; 

8) ' rozpatrywanie ogÓlnych zasad dotyczących form 
wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie 
9owodów, 

9) określanie maksymalnej wysokości prowizji opIat, 

10) koord ynowanie polityki płac w bankach, 

11) rozpatrywanie innych spraw skierowanych do Rady 
Banków , w celu ich zaopiniowania., 

Art. 43. I. W zależności od charakteru rozpatrywa· 
. nych spraw Radi1 Banków: 

I) podejmuje 'uchwały . związan~z jej \oordynacyjnć\ 
funkcją. 

2) występuje 'l wnioskami do organów władzy i admi. 
nistracji państwowej. do których riależy p()(iejmo~a. 
nie decyzji w danym zakresie, 

3) wyraża opinie. które są przekazywane zainteresowa
n ym organom władź y i administracji państwowej, in'· 
stytucjom. organizacjom · gospodarczym, politycznym 
i zawodowym. . 

2. Prezes Narodowego Banku . PolsKiego przedstawia 
na posiedzeniach Rady Ministrów stanowisko Rady Ban
ków w spraw,ie opiniowanych planów, z uwzględnieniem 
zdania odrębnego jej członków. 

3. W wypadku zgłoszenia przez przedstawiciela Ko
misji Planowania przy ' Radzie Ministrów lub przez przed. _ 
stawiciela M·wistra ' Finansów zdaąia odrębnego w · pod. 
stawowych spra wach dotyczących realizacji polityki " pie
niężno-kredytowej Przewodniczący Rady lJanków, na 
wniosek zainteresowanego. zawiesza wykonąnie uchwały 
tej Rady do cz~su rozstrzygnięcia sprawy prze,Z Rad,ę Mi· 
nistrów. . ' 

Rozdział . 5 

Narodowy Bank PolskI. 

Art. 44. Na rodowy Bank P~lski jest centralnym ban· 
kiem państwa. 

Art. 45. Narodowy Bank Polski jest bankiem emi· 
syjnym państwa -oraz centralną i'nstytucją kredytową, roz· 

· liczeniową i dewizową. który organizuje I ,koordynuje 
działalność pieniężno-kredytową oraz kontroluje jej rea
lizację· 

Art. 46. Narodowy Bank Polski udziela kredytów jed~ 
nostkom gospodarki uspoł.ecznionej i nie uspołecznHmeJ 
oraz osobom fizycznym, jak również prowadzi dla -tych 
jednostek i osób rachunki bankowe. 

I . 

Art. 47. Narodowy Bank Polski udziela zezwoleń de
wizowych oraz wykonuje nadzór dewizowy nad' działal
nością podmiotów uprawnionych do posiadania i obrotu 

- wartościami dewizowymi w zakresie określonym ustaWił 

dewi~?wą. 

·Art. 48. t. Zasady ustalania podstawowego kursu 
złotego okreś la Rada Ministrów, a podstawowy kurs zło· 
tego ustdla Prezes -- Narodowego Banku Polskiego, w po· 
rozumieniu z t--:1inist rem Finansów i · Ministrem Handlu 
Zagranicznego. 

2. Bieżące kursy walut _ obcych w .złotych ustala 
i ogłasza Prezes N ,-,rodowego Banku Polskiego. 

ArL 49. Narod owy · Bank Polski ·opracowuje sprawo
zd-awczy bilans platniczyoraz bilanse t:łależności i zobo
wiązań zagranicznych państwa. 

. ; 

" , 
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. ArL. 5Cl. N~rod()wy BankPolslUma '.prawo udzielania , wnętrznegQ. han<;llu zagranicznego i jednostek gospodarki 
I zaciągania d u:.edytQW zagranic:znyc:h oraz udzielania · nie uspołecznionej oraz obsługę dewizową ludIłOści. 

I przyjmowania poręczeń i gwarancji w ' obrotach z za- 3. Prezes Narodowego Banku Polskiego. po zasięgnię-
granicą· ciu opinii Rady Banków. może w ustalonym przez siE.bie 

Art. 51. 1. Prezesa Narodowego Banku Polskiego po- zakresie powierzyć innym bankom niż wymienione w. 
wołuje i odwołuje Sejm. na wniosek Prezesa Rady Mi- ust. 1 i 2 finansowanie. kredytowanie i ' rozliczenia obro- .... 
nistrów. tów towarowych i usługowych z zagranicą oraz prowadze-

2. Wiceprezes~w Narodowego Banku Polskiego pOo- nie obsługi dewizowej ludności. . 
w::lluje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniogek Art. 58. Banki. o których moyva wart. 55 pkt 2 i 3, 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego. a pozostałych mają prawo udzielania i zaciągania kredytów zagranicz-

. członków zarządu Narodowego Banku Polskiego - Prezes nyćh. 'udzielania i ' przyjmowania poręczeń i gwarancji w 
Narodowego Banku Polskiego. obrotach zagranicznych oraz dokonywania czynności w za-

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego uczestniczy kresie obrotu wartościami dewizowymi. 
w posiedźeniach Rady Ministrów . . 

Ari. 52. Prezes Narodowego Banku Polskiego: 
1) czuwa nad realizacją załozeń planu kredytowego ' i po

'Iityki pieniężno-kredytowej, 
2) ' w zakresie określonym ustawą ustala politykę dewi

zową oraz sprawuje kontrolę nad' jej realizacją. 
3) ustala jednoltte zasady rachunkowości i sprawozdaw

czości bankowej. 
4) ustala zasady gospodarki kasowej I organiz\lje nadzór 

nad funkcjonowaniem obsługi kasowo-rozliczeniowej 
jednostek gospodarki uspołecznionej, : 

~) nadzoruje l koordynuje działalnośĆ Innych banków 
w zakresie udań ' wynikających z przepisów o po
wsz'chnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej oraz w zakresie organizacji ochroD1 
mienia. , 

_ ' Art. 53. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje 
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, w ktO
rym w szczególnOŚcł publikuje: 

1) uchwaly Rady Banków, 
2) bilanse Narodowego Banku Polskiego I Innych ~ 

ków o zasięgu ogólnokrajowym. 

,Art. 54. Statut Narodowego Banku PolskIego określa 
odrębna ustawa. 

Rozdział 6 

Organizacja ,I działalność Innych bank6w. 

Art. 55. W dniu wejścia w zycie ,ustawy, poza NarOoi 
dowym Bankiem Polskim, prowadZ4 działalność: 

1) Bank Gospodarki 2ywnościowej oraz zrzeszone w nim 
. banki spółdzielcze. 

2) ,Bank Handlowy w Warszawie S.A •• 
3) Bank Polska . Kasa Opieki S.A. 

Art. 56. ' 1. Bank Gospodarki ZywnościoweJ Jest ban
kiem ' państwowo-spółdzielczym, ' powołanym do obsługi 

finansowo-kredytowej ' rolnictwa I przemysłurolno-spo

tyw(:zego oraz leśnictwa. 
2. Bank Gospodarki ZywnościoweJ jest centralą orga

l1izacyjną. ' finansow~ i rewizyjną banków spółdzielczych 
l w stosunku do tych banków wykonuje funkcje przewi
dziane dla centralnych związków spółdzielni w ustawie. 
p .spółdzielniach 1. ich związkach. 

Art. 57. 1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. pro
wadzi finansowanie. kredytowanie I rozliczenia obrotów 
towarowych i usługowych z zagranicą. 

2; Bank , Polska . Kasa Opieki S.A. prow~dzi finanso
wanie, kredytowanie i rozliczenia obrotów towarowych 
1 usługowych a zagranicą prz~dsi~biorstwekspo!tu we-

Rozdzial 1 

TworzenIe, organizacja t działa1n9ść banków. 

Art. 59. Przepisy niniejszego rozdziału nie mają za
stosowania do Narodowego Banku Polskiego. 

Art. 60. Banki mogą być tworzone jako: 
1) banki państwowe, 
2) banki państwowo-spółdzielcze, · 

3) banki spółdzielcze, 
.,) bankI w formie spółek akcyjnych. 

Art. 61. Tworzenie za granicą banków o. kapitale pol
skim lub z udziałem k~pitalu polskiego wymaga zgody 
Rady Banków i Ministra Finansów. 

Art. 62. Otwarcie na obszarze Polskiej Rzeczypospo
liteJ Ludowej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicz
nego banku moźe nastąpić tylko na podstawie zezwole
nia Ministra Finansów, wydanego w porozumieniu z Pre
lesem Narodowego Banku Polskiego. 

A. Ba~kl państwowe 

Art. 63. 1. Bank państwowy tworzy I likwiduje, w 
Clrodze rozporządzenia, Rada Ministrów, po zasięgnięciu 
.opinii Rady Banków. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu ban
ku państwowego określa nazwę. siedzibę. podstawowe 
udania oraz zakres działania banku. 

Art. 64. Bank państwowy ma prawo uzywania pie
cz~1 z wizerunkiem orła, ustalonym dla godła Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 65. 1. Prezesa banku państwow'ego powołuje 

ł odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady 
Banków. 

2. Wiceprezesów ł pozostalych cz)onków zarządu 

banku państwowego powoluje i odwoluje prezes banku. 

Art. 66. Prezes banku państwowego kieruje działal

nością banku na podstawie uchwal zarządu i odpowiada 
za tę działalność. 

Art. 67. Statut bankowi paristwowemu nadaj'e Rada 
Ministrów. 

B. B a n k i P a ń s t w o'w o - s p ó I d z i e l c ź e 
. ! 

Art. 68. 1. Bank państwowo-spółdzielczy tworzy. w 
drodze rozporządzenia. Rada Ministrów. w porozumieniu 
z Naczelną Radą Spółdzielczą. po zasięgnięciu opinii Rady 
Banków. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu ban
ku państwowo-spóldzielczego . określa nazwę. siedzibę, 

, podstawowe zadania oraz żakres działania banku. 

" , 
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3. Rada' Ministrów, 'VI ' drodze rozporzl\dzenia, likwi
tłuje bank państwowo-spółdzielczy na podstawie ' uchwały 
zjazdu delegatów, po zasięgnięciu opinii Rady Banków. 

Ąrt. 69. 1. . Bank państwowo,sp6łdzielczy jest cen
halnl\ Jednostkl\ organizacyjną, zrzeszającl\, z udziałem 
banku państwowego, banki spółdzielcze obsługujące okre
ślone działy gospodarki narodowej. 

2. Bank państwowo-spółdzielczy korzysta z uprawnień 
l wykonuje obowiązki przysługujące centralnym zwilIZ
kom spółdzielczym w rozumieniu ustawy o spółdzielniach 
1 ich związkach. . 

Art. 70. 1. ' Bank państwowo-spółdzielczy podlega 
wpisowi do rejestru spółdzielni. 

I ' 

2. Bank państwowo-spółdzielczy ma prawo używa

nia pieczęci z wizerunkiem orła, ustalOI~ym dla godła 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 71. Ogólnokrajowymi organami bank]J państw~
wo-spóJdzielczego są: zjazd delegatów, rada banku i za
rząd banku. Statut banku państwowo-spółdzielczego może 
przewidywać powołanie terenowych organów, a miano
wicie: terenowych zjazdów delegatów i terenowych rad 
banku. . 

Art. 72. Działalnością banku państwowo-spółdzielcze
go kieruje zarząd. Na czele zarządu stoi prezes, który od
powiada wraz z zarządem za działalność banku i repre
zentuje go na zewnątrz. 

Art. 73. 1. Prezesa zarządu banku państwowo-spół

dzielczego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów 
na wniosek rady banku. 

2. 'VViceprezesów i pozostałych członków zarządu 

banku państwowo-spółdzielczego wybiera i odwołuje rada 
banku na wniosek prezesa banku. ' 

Art. 74. Statut banku państwowo-spółdzielczego jest 
ucpwalany zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach 
i ich związkach, po uzgodnieniu z Radą Banków. 

C. B a n k I s pół d z i e I c z e 

Art. 75. 1. Banki spółdzielcze mqgą być tworzone za 
zgodą Rady Ministrów, z zachowaniem trybu określonego 
przepisami ustawy o spółdzielniach i ich związkach. 

2. Rada Ministrów, wyrażając zgodę na utworzenie 
banku spółdzielczego, określa: nazwę, siedzibę, podsta
wowe zadania oraz zakres działania banku. 

3. Zakładanie banków spółdzielczych' w ramach 
związków, których ~entralą są banki państwowo-spół

dzielcze, nie wymaga zgody Rady Ministrów. 

Art. 76. 1. Bank spółdzielczy jest spółdzielnią. 

2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej usta
wie ' bank spółdzielczy działa zgodnie z przepisami ustawy 
p spółdzielniach i ich związkach. 

Art. 77. Banki spółdzielcze zakładane Sil dla obsługi 

I~dności i jednostek objętych zakresem działania tych 
'banków, zamieszkałej (mających Siedzibę) na terenie jed
nej lub kilku gmin bądź miaśta. 

Art. 78. Bank spółdzielczy może korzystać z kredy
tów w banku państwowo-spółdzielczym lub państwowym 
'!N, ramach planu kredytowego_ 

Art. 79. Statut banku spółdzielczego jest uchwalany 
zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach i ich związ
kach. 

D. Banki 'VI formie Ip,H • . k akcyjnych 

Art. 80 • . 1. ,Banki W formie IP~łek . akc;,y'jnych mogą 
być tworzone za zgodll Rady Ministrów, . z zachowaniem 
trybu określonego w przepisach Kodeksu ha.ndlowego 
o spółkach akcyjnych. ' 

2. Opinię o celowości utworzenia banku w formie 
spółki akcyjnej wydaje Rada Banków. 

3. Rada Ministrów, wyra:t:ajllc zgodę na utworzenie 
banku w formie spółki akcyjnej, określa nazwę, siedzibę, 
podstawowe zadania oraz zakres działania banku. 

Art. 81. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej 
ustawie bank w formie spółki akcyjnej działa zgodnie 
z przepisami Kodeksą handlowego o spółkach akcyjnych. 

Art. 82. t. Funkcję organu nadzoru w banku w for
mie spółki akcyjnej pełni rada banku, składająca się co 
najmniej z 5 osób wybranych przez walne zgromadzenie 
akcjonariuszy. 

2. Prezesa, wiceprezesów I pozostałych członków za
rządu banku w formie spółki akcyjnej powołuje I odwo
łuje rada banku. 

3. Powołanie prezesa banku wymaga zatwierdzenia 
przez Prezesa Rady Ministrów. l wnioskiem o zatwierdze
nie występuje rada banku. 

Art. 83. Bank w formie spółki akcyjnej mote two
rzyć i likwidować w kraju I za granicą oddziały I inne 
placówki oraz być udziałowcem (akcjonariuszem) zagra
nicznych banków i przedsiębior.tw. 

Art. 84. Bilans roczny oraz sprawozdanie roczne 
z działalności banku w formie spółki akcyjnej zarzlłd ban
ku - po akceptacji przez radę banku - przedstawia wal-
nemu zgromadzeniu akcjonariuszy. ~ 

Art. 85. 1. Bank w formie spÓłki akcyjnej moie być 
utworzony również z udziałem kapitału zagranicznego. 

2. Udziah strony polskiej .może być reprezentowany 
przez banki działające na podstawie niniejszej ustawy 
Tub Skarb Państwa i powinien wynosić co najmniej SIOle 
kapitału zakładowego. W uzasadnionych wypadkach udział 
itrony polskiej może wynosić mniej niż 51°/0. 

Art. 86. W razie stwierdzenia, że działalność banku 
w formie spÓłki ak:::yjnej narusza prawo lub statut,Prezes 
Rady Ministrów może zawiesić w czynnościach władze 

banku, przy równoczeSnym zwołaniu z urzędu walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy. oraz ustanowić, zarzlld tym
czasowy na czas do przeprowadzenia nowych wyborów 
władz przel: wałne zgromadzenie; 

Art. 87. Statut banku w formie spółki akcyjnej 
uchwala walne. zgromadzenie akcjonariuszy, po zasi,ęgnię
ciu opinii Rady Banków. 

RozdZiał' 

Rady pracownicze. 

Art. 88. 1. W centralach banków ł ich oddziałacIl 
działają rady pracownicze, które mają następując.up~aw
nienia: 

1) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze, 
powoływanych i odwoływanych przez prezesów ban
ków oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych ban
ków, 

2) współdziałanie w ustalaniu zasad polityki kadrowej 
l płacowej, 

3) opiniowanie zasad oraz wniosków w sprawie przesze
regowań, premii i awansów pracowniczyc~ 

,I 
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,,) , opiniowanię: ' reglłla~inu pracy ;oraz zasad organizacji 
prący w jędnqs~kach . organizaCyjnych banku. 

" S)występo:WahiJ:"ź'l.' inłCjatywarni iwnioskaiiii Wf. spra-
wach socjalrl't>::tiyt'owych ,prdcówników. ' . 

6) ' opfni'tJwanle ' W'uiosk'ó-w' W . sprawieriadania orderów 
i odznaczeń państwowych. " 
2. frYb wyboru .oraz zasady działania rad pr:acowni

czych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. 

Rozdział 9 

Szczególne o~owiązkli uprawnienia banków. 

Art. 89. 1. 'Bankiplzestrzegają ta-jemnky obrotów 
f stanów rachunków bankowych. Informacji w tym za
kreSIe udzielają tylko posiadaczom rachunków. ich jed- ' 
nostkom zwierzchnim oraz organom państwowym upo
ważnionym do tegó na podstawie obowiązujących prze
pisów. 

2. Informacje dotyczące wkładów oszczędnościowych 
osób fizycznych nie mogą być udzielane. chyba że infor
macji takich zażąda sąd hib prokurator. w ~wiązku zto
c:r:ącą się prze~iwko wkładcy spra1,Y'q karną lub karną 
skarbową albo sprawą o alinienty. o rentę o charakterze 
alimentacyjnym. lub o podział majątku w.spólnego mał
tonków. 

3. Przepisy ust. 1 i, 2 stosuje się odpowiednio do in
formacji o wynajętych skrytkach sejfowych i przyjętych 
nli przechowanie przedmiotach i papierl:tch wartościowych. 

Art. '90. 1. Banki nie odpowiadają za ' zobowiązania 
Skarbu Państwa. . 

" 
2. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania 

banków. z wyjątkieIp zobowiązań z tytułu wkładów 

, oszczę9nościowYC!A i depozyt6wQsó'bfizycznych oraz 
zobowiązań. za które przyjął odpowiedzialność' z tytułu 
'gwarancji .1 poręczenia. 

Art. 91. L Wystawiony przez bank dokument stwier-' 
dzającyudzielenie kredytu. jego wysokość i warunki 
6płaty jest podstawą wpisu hipoteki do' księgi wieczystej 
nięruchomości stanowiącej własnośćkredytobiorcYi je
żeli nieruchomość nie . posiada księgi wieczystej. zabez
pieczenie może być dokonane przez złożenie tego do
,kumentu do zbioru dokumentów. 

2. Prżepis ust l stosuje się odpowiednio w wypad
'kach. g4Y bank prowadzi obsługę należności .państw.a 

z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali. 
3.WnioslU banków o zabezpieczenie naleZnośdz t y

'tu]u ' udzielonych kredytÓw lUD z tytułu sprzedaży nieru
,chomości i lokali są wolne od opiat sądowych. 

4. Minister Sprawiedliwości. w po'rozumieniu .:1 Pre
'zes·emNarodowegoBanku Polskiego. w drodze rozporzą
dzenia. może określać ulgowe stawki opiat sądowych lub 
zwalniać od tych opłat wnioski w sprawach wymienio
nych w ust.. 3. składane przez innych niżba,nk wniosko
dawców. 

Art~ 92. Pr:z;epis art. 308 Kodeksu cywilnego stosuje 
się do wszystkich banków działających na podstawie ni-
niejszejustawy. . 

Art.D3. Bank może potrącić ze swego c,lługu . .wierzy
teIn ość. której termin płatności jeszcze nie nadszedł. je-

, żeli Jednostka będąca , dłużnikiem została postawiona w 
stan lik widacji oraz we wszystkich tych wypadkacb. gdy 
służy ,mu prawo . śf;iągnięcia swoich wierzytelności przed 
nadejściem terminu płatności, 

Mt.; 94.1. ' KSWłgi, banku. ,wyciągi 'z . tych ksiąg pOd" 
pisane prze;l::<, bank l t':opatrzone jego pieczęcią ora~wszel-

. Poz. 56 

kie w ,ten ' sam sposób "wystawione oświadczenia zawiera-
jące . zobowiązania. zwolnienie z zobowiązań. zrzeczenie 
się praw" lub!' pokwitowa.nie , odbioru należności bądź 
stwierdzające lIdzielenie kredytu. jego wysokość i wa
.lull.kisplaty · mają moc prawną dokumentów ~rzędowych 
praż ' stanówią podstawę do dokpnania wpisó,w w księgach 
wieczystych f rejestrach publicznych. 

2. Wyciągi z ksiąg banku oraz inne dokumenty 
związane z dokonywaniem czynności bankowych. stwier
dzające zobowiązania na rzecz banku i zaopatrzone w 
oświadczenie banku. że oparte na nich roszczenia ' są wy 
magalne. mają moc prawną tytułów wykonawczych. b,ez ' 
potrzeby uzyskiwania dla nich sądowych klauzul wyko
nalności. Egzekucja należności stwiercrzonych tymi do
kumentami odbywa się według wyboru banku. w · trybie 
określl'>nym w Kodeksie postępowan,ia cywilnego bądź 

w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w admi
nistracji. 

3. Bank nie może korzystać z uprawnień określonych 
wusL 2 dla dochodzenia roszczeń przeciwko jednostkom. 
których Spory z bankiem należą do właściwości państwo
wego arbitrażu gospodiuczego. 

4. Dłużnik, w drodze powództwa. może zażądać umo
rzenia w całości lub w cz~ści egzekucji prowadz<lnej przez 
bank według Kodeksu postępowania cywilnego bądź prze
pisów opostę:po.waniu egzekucyjnym w administracji. 
jeżeli egzekwowana wierzytelność nie istnieje lub istnieje 
w kwocie mniejszej albo gdy dłużnik zgłasza wza~mne 
roszczenia nadające się do potrącenia z wierzytelnośCi 
egzekwowanej. _ . 

5. W trybie zabezpieczenia powództwa sąd. na wnio
sek powoda, może zawiesić postępowanie' egzekucyjne. 

R{)zdział 10 

Przepisy przej6ciowe I koócowe. 

Art. 95. W terminie do dwóch r~t od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy nastąpi wydzielenie z Narodo
wego Banku Polskieg.o F<lwszechnej Kasy Oszczędności 

jako samodzielnego banku państwowego. 

Art. ił6. 1. Tracąllloc: 

1) -ustawi!! z dnia 12 czerwca 1975r. ~ Prawo ban.kowe 
(Dz. U. Nr 2Q.poz. :l08 .iz1981 r. Nr H. poz. :82)., 
z wyjątkie,m art. 64' ust. 1 pkt l i ust. 2. dotyczącego 
Banku Gospodarstwa Krajpwego. ' ' 

2) ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniacb pienięż
nych jed,nostek gospodarki uspołecznionej (Oz. U. 
Nr 44. poz. 215 i z 1~75 T. Nr 45. poz. 231). 
2. ' W- ustawie z dnia 28 października 1950r: o zmia

nie systemupienięźnego (Dz. U. Nr 50, poz. 459 i z 1'958 r. 
Nr 72. poz. 356) w art. l w ust. l ' wyrazy: "równy 
0.222168 grama czystego złota" skreśla się. 

Art. 97. ' Pozostają ' W mocy zezwolenia dewizowe 
udzielone bankom na ,podstawie aą 1O~, 11 ustawydewi
zawej z dnia 28 marca 1952 To · (Dz. U. Nr 2,1, poz. 133). 

Art. 98. Doćzasli v..ydaniaprzepisówwykonawczych 
ptzewi):lzianych w niniejszej . ustawie. nie dłużej jednak 
niż przez okres 6 miesięcy • . obowiązują dolY.chczasowe 
przepisy wykonawcze. o ile nie. są sprz.eczn'e żprzepisami 
tej ustawy. 

Art. 99. Ustawa ·w<:hodzi W żydeżdniem 1 lipca 
1982 f. 

PrzewodnitZ'ący Rady Panslwa: H. JabłoI}ski 
Sekretart ~ady Państwa: E. Duda 
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