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§ 6. 1. Po ws zechna kasa oszczędności na życzenie 

posi adacza bonu może za pobraniem opłaty nadać bonowi 
charakter bonu imiennego umiejscowione,go. 

2. Wykup bonu, któremu nadano charakter bonu 
imiennego umiejscowionego, jak również wypłata odsetek 
od tego bo-nu, mogą nastąpić tylko w tej pows~echnej ka
sie oszczędności, która nadała bonowi charakter bonu 
imiennego. 
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3. W razie utraty bonu, o którym mowa w ust. 1. bon 
podlega umorzeniu na zasadach i w trybie ' przepisów 
o umarza niu utraconych imiennych książeczek oszczęd

nościowych. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1976 r. 

Minister Fi nansów: II. Kisiel 
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. ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 sierpnia 1976 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności co wprowadzenia terminowych 
wkładów oszczęcinośdowych z dyskOlitem. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) w związ
ku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwa ły nr 172 Rad y Ministrów 
z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocentowania wkła
dów oszczędnośc iowych ludności na rachunkach banke
wych (Monitor Polski Nr 35, poz. 151) zarządza się, co mi
stępuje: 

§ l. VI zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 maja 
1975 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Osz
czędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczęd
nościowych z dyskontem (M onitor Polski z · 1975 r. Nr 16, 
poz. 98) wprowadza się następujące zmiany: 

1) t ytu ł ot rzymuje b rzmienie: 
"w spraw ie upoważnienia Narodowego Banku Polskie
go do wprowadze nia prze z powszechne kasy oszczęd
ności te rminowych wkładów oszczęd,nościowych z dys
kontem", 

2) § l otrzymuje brzmienie: 
,,§ l. Upoważnia się Narodowy Bank Polski do wpro
wadzenia przez powszechne kasy oszczędności termi
nowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.", 

3) w § 2: 

a) w ust. 1 wyrazy "Powszechna Kasa Oszczędności" 
zastępuje się wyrazami "powszechna kasa oszczęd-
ności", . 

b) w ust. 3 wyrazy "Powszechn a Kasa Oszczędności" 
zastępuje się wyrazami "Powszechn a k asa oszczęd
n ośc i", 

4) w § 3: 
a) w ust. 1 wyra zy "Powszech na Kasa Oszczędności" 

zastępuje się wyrazami "Powszechna kasa oszczęd
ności", 

b) w ust: 2 wyrazy "Powszechna Kasa Oszczędności" 
zas tę puje się wyrazami "powszechna kasa oszczęd
ności", 

c) dodaje się ust. 3 w brzm ie niu: 
,,3. Po' upływie 5 lat od daty wydania dowodu osz
czędnościowego powszechne kasy oszczędności wy
pł a cają jego wartośćnominałną powiększoną z ty
tułu dod a tk owego oprocento wa nia o SOfo wartości 
n omi naln ej dow odu oszczędnościowego.", 

5) § 4 otrzymuje brzmi e nie: 
,,§ 4. Realizacja dowodu oszczędnOściowęgo następuje 
wyłącznie za zwrotem tego dowodu.", 

6) §' 6 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. Dowody oszczędnościowe wydają i realiz"ują 

powszechne kasy oszczędności i ich ekspozytury oraz 
upowazlllone urzędy pocztowo-telekomunikacyjne i 
agencje powszechnych kas oszczędności." 

§ 2. Zarządzen i e wchodzi w życie z dniem 
nia 1976 r. 

wrześ-

Minister Finansów: H. Kisiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 sierpnia 1976 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze 
zakłady usługowe. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. 
o postępowaniu podatkowym (Dz. U. ' z 1963 r. Nr 11, 
poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338) oraz § 22 uchwały 
nr 257 Rady MinistrÓ.w z dnia 12 sierpnia 1968 r. w spra
wie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspo-

łecznionej (Monitor Polski Nr 35, poz. 244) zarządza . się, co 
następuje : 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia t? grud
nia '1973 r. w sprawie poboru podatków z tytułu śwI·adcze
nia 'usług przez niektóre spółdzielcze zakladyuslugowe 


