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czen 7 budzetem z tytulu umorzonych kredyt6w , regu
lujCl odr~bne przepisy: 

,§ 14. TracCl moe: 

1) zarzCldzenie Ministra FinaIisow z dnia 7 lutego 1972 r. 
W sprawie pomocy kredytowej Panstwa na bud ow
nictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gmin , 
przez pracownik6w niekt6rych uspolecznionych za
klad6w pracy zwiClzanych z produkcjCl rolnC} (Moni
tor Polski z 1972 r. Nr 12, poz. 84, Z 1974 I. Nr 1. 
poz. 6, z 1975 r. Nr 21, po~ 131 i z 1976 r. Nr 18, 
poz. 80), 

2) zarZC}dzenie Ministra Finans6w z dnia 12 stycznia 
1979 r. w sprawie pomocy kredytowej Panstwa w ' 
rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkanio
wego pracownik6w panstwowych przedsi~biorstw 
gospodarki rolnej i panstwowych gospodarstw rol
nych (Monitor Polski Nr 1, poz. 10). 

§ 15. ZarZC}dzenie wchodzi w zycie z dniem oglo
szenia. 

Minister Finansow: M. Krzak 
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w sprawle wprowadzenla oraz trybu reallzacjl depozytowycb bon6w rewaloryzacyjnycb. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20. ' 
poz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) i § 7 uchwaly .nr 27 
Rad}'l Ministr6w z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie 
jednorazowej rewaloryzacji wklad6w oszcz~nosciowych 
(Monitor Polski Nr 5. poz. 28) zarzCldza si~, co nast~puje: 

§ 1. Narodowy Bank Polski wprowadza z dniem 
1 wrzesnia 1982 r. depozytowe bony ,rewaloryzacyjne na 
okres 3-letni z datCl wydania 1 lutego 1982 r., zwane dalej 
"bonami rewaloryzacyjnymi". 

§ 2. i 1. Bonrewaloryzacyjny jest dokumentem na 
okaziciela. stanowiClcym dow6d posiadania wkladu 
oszcz~dnosciowego powstalego w wynikuzrewaloryzowa
nia innego wkladu oszc~dnosciowego, zgodnie z przepi
sami uchwaly nr 27 Rady Ministr6w z dnia 27 stycznia 
1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wklad6w 
oszc~dnosciowych (Monitor Polski Nr 5. poz. 28). 

2. W razie utraty bon rewaloryzacyjny nie podlega 
umorzeniu. ' 

§ 3. 1. Bon - rewaloryzacyjny jest oprocentowany w 
wysokosci 15°/, wstosunku rocznym za okres od dnia 
1 lutego 1982 r. do dnia 31 stycznia 1985 r. 

2. Z dniem 1 lutego 1985 r. bony rewaloryzacyjne 
uzyskujCl po oprocentowaniu wartose okreslonCl na po
szczeg6lnych odcinkach. 

3. Po dniu 31 stycznia 1985 r. bony rewaloryzacyjne 
nie SCl oprocentowane. ' 

4. Po uplywie 10 lat od dnia 1 lutego 1985 r. bon 
rewaloryzacyjny traci waznosc. 

§ 4. Bony rewaloryzacyjne b~dq wydawarie przez 
powszechne kasy oszcz~dnosci. ich ekspozytury i upo
waznione agencje, oddzialy operacyjne oraz upowaznione, 
urz~dy poeztowo-telekomqnikacyjne na podstawie doku
ment6w, sporzCldzonych przez Narodowy Bank Polski, 
wlaScicielom wklad6woszcz~dnosciowych zlozonych w 
powszechnych kasacb oszcz~dnosci 'oraz przez banki sp6l
dzielcze wlascicielom wklad6w oszcz~dnosciowych zlozo
nych W bankach sp6Idzielczych. , 

§ 5. 1. Od dnia 1 lute go 1985 r. bon rewaloryzacyjny 
maZe bye zrealiz(\wany ,przez zamian~ nil inny bon 
oszc~dnosciowy, dopisanie do rachunku bankowego lub 
wyplat~ w got6wce jego wartosci. 

2. Realizacji bODU rewaloryzacyjnego dokonujq po
wszechne kasy oszc~nosci, ich ekspozytury i upowa~
nione agencje. oddzialy operacyjne i upowaznione urz~dy 
pocztowo-telekomunikacyjne oraz banki sp61dzielcze wla
sciwe dla poszczeg6lnych wklad6w oszcz~dnosciowych. 

§ 6. ZarzCldzenie wchodzi w zycie z dniem oglo
szenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Majewski 
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zmlenlajilce zarZlldzenle w sprawle upowamlenla Powszecbnej Kasy Oszcz~ojcl do wypuszczenla premlowycb 
bon6w 08zc~noklowycb. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, 
paz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82). w 'zwiClZku ,z § 1 
us!. ,I pkt 3 i § 1 ust. 2 uchwaly nr 254 Rady Ministr6w 
z dnia 7grudnia 1981 r. w sprawie oprocentowania wkla
d6w oszc~Dosciowych ludnosci na racbunkach banko
wych (Monitor Polski Nr 31, poz. 281) oraz § 7 w zwi'lzku 

z §4 pkt 4 uchwaly nr27 Rady Ministr6w z dnia 27 
stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji 
wklad6w oszcz~dnosciowych (Monitor Polski Nr 5. poz. 28) 
zarZC}dza si~. co nast~puje: 

§ 1. W zarZC}dzeniu 'Ministra Finans6w z dnia 27 maja 
1911 r. w sprawie upowaznienia Powszechnej Kasy 


