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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 31 pa~dziernika 1972 r. 

zmlelllaJące zarządzenie w aprawle terytorialnego zasięgu działania sztabów woJskowycn • 

. Na podstawie art. 13 ust 3' ustawy. z dnia 21 listopada 
1967 r. o pows.zechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej (Dz. U • .Nr 44, poz. 220) zarządza się, co 
następuje: ~ 

f t. W załączniku do zarządzenia Ministra 9brony Naro
dowej z dnia ·19 lipca 1971 r. w sprawie terytonalneg.o zasię
gu działania sztabów wojsk·owych (Monitor Polski Nr 43, 

poz. 274) w poz. 93 rubryka 4 określająca terytorIalny zasIęg' 
działania sztabu otrzymuje brzmienie: 

"m. Sanok 
pow~ bieszczadzki". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 1 Ił. 
stopada 1972 r. 

Minister Obrony Narodowej: w ·z • .J! Urbanowicz 
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ZARZĄDZENIE. MINISTRA FINANSOW 

z dnia 31 października 1972 r. 

w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych. 

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 14. rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dn.ia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania 
Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, 
poz. 188 z późniejszymi zmianami) zarządza się; c,o następuje: 

§ 1. W celu dalsz,ego ,r<lzszerzenia korzystnych dla lud
ności form oszczędzania upoważnia się Powszechną Kasę 

OszczędnoścJ do wypuszczenia . oprocentowanych bonów 
oszczędnośdowych, zwanych dalej "bonami". 

§ 2. 1. p.owszechna Kasa Oszczędności wypuszcza bony 
c wa'rlości nominalnej 1.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł. 

2. Bony mogą być wypuszczone w kolejnych emisjach. 
ł 3. Bony są dokumentami na .okaziciel·a i w razie utraty 

nie podlegają umorzeniu. 
§ 4. Bony są wydane na okres 10 lat,od . daty ich emisj-i. 
§ 5. 1. Bony są oprocentowane' w wys,okości 4% w sto

sunku rocznym. Odsetki od bonów są płatne po, upływie każ- . 

dego r<lku kalendarzowego. 
2. Wypłata odsetek ' naśtępuje na podstawie kuponów od

. setkowych, st.anowiących część składową bonu, po przedłoże
niu bonu i z·a zwrotem właściwych kuponów. 

3. Kupony od~etkow8 są realizowane w kwotach na nich 
cznaczonych, bez względu na to, czy prze~tawienie kuponów 
do realizacji następuje w dniu ich płatności, czy też w ter
minie póżniejszym. 
I § 6. Bony są sprzedawane według ich · wartości nomi
nalnej, z kuponami odsetkowymi za bieżący rok oprocentowa
niai za lata następne. Przy sprzedaży bonu pobiera się do
płatE~ za kupon odsetkowy za f<lk bieżący, według następu-
jący<:h zasad: .' . 

Jeżeli sprzedaż bonu 
Dopłata wynosi dla bonu 

o wartości nominalnej: 
następuje: 

1.000 zł I 5.000 zi I 10.000 zł 

w pierwszym kwartale 10 zł 50 zł 100 zł 

w drugim \twar~ale 20 zł 100 zł 200 zł 
w trzecim kwartale 30 zł 150 zł 300 zł 

w czwartym kwartale 40 zł 200 zł 400 zł 

§ 7. 1. Nabyte bony filogą być w każdym czasie przed
łożone do wykupu według ich wartoś~i nominalnej, jeżeli po
siadają kupony odsetkowe za bieżący rok oprocentowania 
i za lata następne. W razie przedłożenia bonu d<l wykupu DeZ 
tych kuponów, ich wartość podlega potrąceniu od war toś al 
nominalnej bonu. 

2. Przy wykupi&' bonu, oprócz jego wartości nominalnej, 
wypłaca się równowartość odsetek za poprzednie kwartały 

roku, w którym następuje wykup, według następujących za
sad: 

Jeżeli wykup bonu 
Równowartość odsetek wynosi dla 

, 
następuje: 

bonu o wartości nominalnej: 

1.000 zł I 5.000 zł I 110.000 zł I . 
w pierwszym kwartale - - -
w drugim kwartale 10 zł 50 zł 100 zł 
w trzecim kwartale 20 zł 100 zł 200 zł 
w cz'wartym kwartale 30 zł 150 zł 300 zł 

, . 

3. Bony wykupione podlegają dalszej sprzedaży. .. 
§ 8. Po upływie 10 lat od daty' emisji bony nie podlegają 

dalszemu oprocentowaniu, natomiast podlegają wykupowi we
dług . ich wartości nominalnej, z zachowaniem okresu prze
da wnienia przewidzianego dla r<lszczeń o zwrot wkładów 

oszczędnościowych. 

§ 9. Sprzedaż I wykup bonów oraz wypłata odsetek od 
bonów są dokonywane przez oddziały i ekspozytury Po
wszechneJ Kasy Oszczędności oraz przez upoważnione urzędy 
pocztowo-telekomunikacyjne I ajencje Powszechnej Kasy 
Oszczędności w zakładach pracy. 

\ 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w żyde ' oz dniem 1 stycznia 
1973 r. 

~inister Finansów: w z! M: Krzak, 


