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3) imi~ i nazwisko osoby fizycznej lub okreslenie osoby 
prawnej, . kt6ra uzyskala ' zezwolenie na prowadzenie' 
przedsiElbiorstwa, i adres tej osoby" a jezeli przedsiEl~ 
biorstwo zorganizowane jest w formie sp61ki - wy~ 

. mienienie wsp6lnik6w ' i okreslenie rodzaju sp6lki, 
4) imiEl i nazwisko pelnomocnika uprawnionego do dzia

Iania ' w imieniu przedsiElbiorstwa, jego adres i zakres 
umoc.owania, 

5) okreslenie organu, kt6ry wydal zezwolenie na pro
wadzenie przedsiElbiorstwa, okres. na kt6ry zezwol!!nie 
zostalo wydane, oraz rodzaj prowadzonej dZialalno§ci, 

6) przynaleznosc przedsiElbiorstwa doPolsko-Polonijnej 
Izby Przemyslowo-Hancdlowej, 

7) majqtek przedsiElbiorstwa (kapital zakladowy, wartos~ 
wkladu inwestycyjnego. wysokose wkladu wsp6lni
k6w), 

8) ' c~niElCie zezwolenia 'na prowadzenie przedsiElbior
stwa. dane dotyczqce podzialu, polqczenia, przeksztal
cenia. ' likwidacji lub upadlosci przedsiElbioTstwa, imi~ I 

I nazwisko likwidafora lub syndyka masy upadlosci, 

9) cyfrowy Identyfikator przedsiElbiorstwa nadany w sy· 
stemie informacji statystycznej oraz ,uwagi. , 

§ 4. Do zlozenia wniosku 0 wpis d,o rejestru zo;..c 
bowiqzana jest osoba, kt6ra uzyskala zezwolenie na pro" 
wad~enie przedsiElbiorstwa zagtanicznego. 

' § 5. Wniosek 0 wpis przedsiElbiorstwa zagranicznego 
do rejestru powinien bye zlozoriy w terminie 30 dni od 
daty rozpoczElcia dziaIalnosciprzedsiElbiorstwa. 

§ 6. W postElPowaniu 0 wpis do rejElstru przedsi~
bIorstw zagranicznych nie stosuje siEl § 15 rozporiqdze
,nia Rady Ministr6w z dnia 30 Jistopada 1981 r. w sprawie 
prowadzenia rejestru przedsiElbiorstw panstwowych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 111) ' oraz § 13, 14, 25 i 26 tego rozporzq
dzenia W cZElscil. w kt6rej w przepisach tych jest mowa 
o organie zalozycielskim, organie sprawujqcym nadz6r 
nad przedsiElbiorstwem 1 0 radzie pracowniczej. 

§ 7. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglo
szenia. 

Minister Sprawiedliwosci: S. Za wadzki 
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ZARZJ\DZENIE PREZESA NARODOWEGO , BANKU POLSKIEGO 

z dnia 12 pazdziernika 1982 r. 

w sprawle oprocentowcpli!l Arodk6w zakladowycb funduszOw mieszkanlowego I socjalnego na racbunkacb banko
wycb nlekt6i'ycb Jednostek gospodarkl uspolecznlonej. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 lutegQ 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 'J, poz. 56) zarzll
dza siEl, co nastElPuje: 

§1. 1. Banki plac" odsetki od srodk6w zakladowych 
fundusz6w mieszkaniowegoi socjalnego (fundusz6w PQ
dobnych) gromadzonych na rachunkach bankowychprzezl 

1) organizacje polityczne, spoleczne I zawodowe,' 
2) 'banki, -
w wysokosci 30ft. 

\ 

' 2. Wysokosc odsetek okreslonych w ust. 1 ustalona 
Jest w stosunku rocznym. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia 
. z mocEl od dnia 1 lipca 1982 f. ' 

/ 

Prezes NarQdowegCl Banku Polskiego: S. MajewskI 
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