
" 

M0nit~r ']l61S1d 'Nr .5 

2: Miriistrowie '1 'kierownicy urzE:d6w ' centralnych, 
'kt6rym podJegajq banki i ter,enowejednostki Qrganizacyj
ne r(urzEtdyf .adminislracjipanstwowej inie 'wymienione Vi 
ust. :1: po zash:gniE:ciu .opiriii \wlasciwycti sta'tutuwo orga~ 
now z.wiq\zk6W zawodowych okresl4 ;dlapracownik6w tych 
je'dnostek-zgodnie' z ,§ '1 - rozkiact4 ·czasu 'pracy W pO" 
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szcz~golnych dniach iygodni'a. dostosowane do zadan 
f warunk6wich dzialalnosci. . 

§ ~. Zarzgdzen~e. wchQdzi w zycie 'z .dniem ogloszenia 
z mocq.od ,pnia l 'stycznia 198(r. " " I 

Prezes ,Rady MinisH6w: gen: anhii W; JaruzeIski 

ZARZt\J>ZENJE ~INJSTRA FINANSOW 

z dnia 6 lutego 1981r. 

w sprawle ~powaillleI1la Narodowego Banku J?ol~klego do wprowildzenla depozytowych bon6.w oszczf:dno§clow~yoll • 

Na podstawieart. 38 ust.2 ustawy z dnia 12 czerw
Cd 1915 r. -Prawo bank.Owe · JDz~ ·U. · 'Nt 20. poz. 108) 
oraz § ' 5 uchwaly nr lO7 'Rady :Ministr6w z dnia 3 listo
pad a 1980 r. ·w sprawie oprocentowania wkladow oszczr;d
nosCiowych 'Iudnoscina rachunkach bankowych . (Momitor 
lFolski N'r 27. ·poz. 15S>"zanzl\ozd · Si~. co nastr;puje: ' 

§ I. " 1. Upowa~nia sj~ ;Niuodo.wy :a.ank . Polski do" 
wprowadzenia przez .powszechne kasy ' .oszczEldnosci bo
now na wklady . depoi3ytowe ' na ' okresy 2-i3-letnie, zwa
nych dalej "bonamide,pozytG)Wymi". 

2 . . Wartoscnoijlinalna ,bonu depozytowego wynosi 
5.000 zl. 10,000 zl i 25.000 zL 

§. '2. 11 . Bon d~poz¥towy jest ,(jok:umentem ·na ekazi
<:.iela. ,stanow-iq'Cyni dowod .za,warcia ,umowy ,0 depozyto
w:y \wklad , osq;c~r;(lnosciowy ' na ,okFes '2 ,tuba ra~. 

2. W razieutraty hon de,poz;ytowy nie podlega umo-
rzeniu. 

. 2. W ;razie niedotrzymania umowyo depozytowy 
:wklad \ oszcz~dnosciowyi przedstawieni~ ·bonu depozyto
wego do ,wykl1PU przed uplywem .2 .Iub 3 lat posiadac'z 
,bQnu otrzymuje .tylko jego .. wartosc . nominalnq~ , --

3. Po uplywie 10 lat od dnia uplywuumownego ter
minu 2- lub 3-letniego bon depozytowy trad waznosc, 
z wyjqtk.iem bop.6w. 0 kt6rych mow a w § 5. 

, §4. 1. Bo~y d~Pozyto~e Sq .wysta.wiane prz.ez po~
szechne kasy ,oszo~~dnosci ·i feh ek,spozytury min ,przez 
upowaznione agencje i placowki ,pocztowo"telekumunika
,:1::yjne. 

2. Wykupu bon6wdl:lpozytawych :dokonujq powszech
ne kasy oszcz~dnosci ii ·ich .eksp07>ytury. 

.§ 5 . . 'to :Powszeclma kasa oszczr;dnosci' na zyczenie 
posiadacz8 bonudepozytowego mozl! nadac bonowi chao 
rakter bonu imieIinego umiejscowionego. 

2.WY·kup . ·bonu. ckt6remu nadano charakter .bonu 
imiennego ,umie,js(lowi C'mego. moze nastq'piC . tylko w tej 

§ 3. '1.Pouptywie'. umowneg.o terminu 2-. iub 3-let. ' powszechnej kasie oszc·zr;tlnosci. kt6ra nadala bonowi 
niegoboDh' ·dep.oz¥ te.we Ipowinny b)y.c ,pt2edstawionedo chatakter .bonu imiennego. 
wyku,pu.przy czym posiadacz bonu depozytowego olr,zy- .3. Wrazie. iUtratV .Qonu. oktorym mowa w .ust. I, 
fIluje cabok wartosci riominalncej 'bonu ·,odset-ki tWwyso- .ben podleg,aumorzeniu' n:a .zC\sadtlCh i w trybie przepis6w 
kosci: 0 umarzaniu utraconych imiennychksiqzeczek oszczr;d-

1) golo w stosunku roczny.m za okres 2 lat przy depozy- nosciowych. , 
towy~ bonie oszcz~dnosciowym na ,okres 2-1etni. § 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem' 23 lutego 

2) 10% W stosu.nku rocznym za' okres 3 .lat przydepozy- 1981 r. 
towym bonie oszcz~dnosciowym naokres 3-letni. Minister Finans6w: .M. Ktzak 
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ZARZt\DZENIE MINISTRA HANDL{! WEWNJ;TRZNEGO I usuj.G 

z dnia 30 stycznia 1981 f. 

1mlellla)ilce %arz~dzeDie wsprawie og61nych warunk6w umo'w ml-:dzy jednostkami gospodarkl uspoleczr.loneJ 
a osobaml fizycznyml 0 prowadzenle na warunkach zlecenia pUDkt6w sprzedaiy detaUcznej. 

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego ' oraz §11 
ust. 1 pkt 2 uchwaly nr. 160 Rady Ministrow z dnia 3 Ii
'Stopada '1977 ·f. W 'sprawie -prowadzenia -punktow .sprzeda
i:y detaHczn~ na podstawieUIUowy na warunkach zlece- ' 

. ni<l(Monitor Polski z 1977' I. Nt 29.poz. 140 Lz 1978r. 

. Nr 32, ;poz; 116) zarzqdza si~. co nast~puje' 
. § 1. W og61nychwaTunkach uni.o.wmi~dzy jednost

kami ' gospodai.kiuspotecznionejaosobamifi~ycznymi 
(J -prowadzenill " na wa runka-chzlecenfa' pUnkt6w ,spTzed aty 
detalicznej, ,stanoVii(lcych zalqcznik ' dozarz~clzenia ' '.Mini-

, 

, . 

strq Handlu Wewn~tizn~go i Uslug z dIiia' 29 listopada 
1977r.(Monitor Polski Nr 35. paz., 178), .wprowadza si~ 
nast~pujClce zmiany: . 

1) w§ 3 .dodaje si~ ust. 4 i 5 w brzmieniu: ' 
~.4. Umo,wa nie moze bye zawarta z osobq, 7. kt6rCl 

. w okresie cstatnich : 3 lat: . 

1) zostala rozwiqzana przez z'Ieceniodawc~ ze 
'skutkiem natychmiastowym tegq rodzaju 
um'0wa, 

.. 

• 


