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2) w cz~sci C. Plac6wki naukowe · Polskief Akade
mii Nauk dodaje ' si~ Ip, 24w brzmieniul 

, 
Nazwa plac6wkl Nazwa stopnia 

Lp. naukowej naukowego 

1 2 3 

.. 24 Instytut Geofizyki doktora . habilit6wanego 
nauk fizycznych 
doktora habiIitowanego 
nauk przyrodniczych" 

3) w cz~scl D. Instytuty naukowo-badawcze -dodaje 
-~ li~ Ip. 26 I 27 w brzmieniu: 

Organ 
; 

N!izwa stopnia 
Lp. Nazwa jednostk! nadzorujqcy naukowego 

1 2 3 4 

.. 26 Instytut Budowc Minister Rolni- doktora habili-
nictwa, Mecha- ctwa i Gospo- towanego nauk 
nizacji I Elek- dark! 2ywnos- technicznych 
tryfikacji Rol- ciowej 
nictwa 

27 Instytut Gospo- Przewodniczqcy doktora habiIi-
darki Narodo- KomIsji Plano- towanego nauk 
wej wania przy Ra- ekonomicznych" 

dzie Ministr6w 

f 2. Zarzlld~enie wchodzi w iycie s dniem ogloszenia. 

Minister Naukl, Szkolnict~ Wyzszego i Techniki: 
B. Miskiewicz. 
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ZARZJ\DZENIE MINISTRA ' BUDOWNICTW A I PRZEMYStU MATERIAt()W BUDOWtANYCH 

z dnia .. listopada 1982 r. 

- IUIllenhiJllce zarl.i\dzenle w sprawle og6Jnycb warunk()w umow 0 roboty budowlane wykonywane na neez 
jednostekgospodarkJuspolecznlonej przez Jednostkl gospodaikl nle uspolecznloneJ. 

Na podstawie art. 384 ~ 1 Kodeksu cywilnego I § 1 
pkt 2 lit. b) uchwaly nr 193 Rady Ministrowz dnia 
3 sierpnia 1973 r. w sprawie upowainienia naczelnych 
o rgano.w . administracji pailstwowej doustalania og61nych 
warunk6w i wzor6w um6w (Monitor Polski z 1973 r. 
Nr 36, poz. 219, z 1978 r. Nr 31 poz. 11,( I I 1982 r. Nr 19, 
poz. ' 161) zarzqdza si~, co nast~puje: 

_ § 1. W zalqczniku do zarzqdzenia Ministra Budow
nlctwa iPrzemysJu Material6w Sudowlanych II dnla 
6 lIpca 1977 r. w sprawie og61nych warunk6w um6w 
o roboty budowlane wykonywane 'na fzecz jednoatek 
gospodarkl uspolecznionej przez jednostki gospodarki nie 

uspolecznionej (Monitor Polski Nr 18, poz:. 102) wpro
wadza si~ nast~pujllce zmiany: 

1) w § 1 skresla sil} ust. 2, 
2) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmIenie: 

..7) rodzll.j 1 ilose material6w, kt6re ma dostarczyt 
wykonll.wca"; 

3) skresla si4l w § 16 pkl 13, W § 21 ust. 1, 2, 3, 5 I 6, 
§ 28 oraz w f 49 ust. 2. 

I 2. ~arzlldzenie wchodzi w zycie II dniem ogloszenia. 

MInister Budownictwa i Przemyslu MateriaI6w 
Budowlanych: W I. T. Opolski 

ZARZJ\DZENIE I'REZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

s dnia 25 patdziernika 1982 r. 

w sprawle zasad gospodarkl kasoweJ Jednostek gospodarkl uspolecznloneJ. 

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustll.wy I dnia 26 lutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Oz. U. Nr 7, poz. 56) la,-
lZlldza si~, co nast~puje: / -

Rozdzial 1 

Przepisy og6lne~ 

t 1. 1. Przepisy . o gospodarce kasowej jednostek 
gospodarki uspolecznionej stosuje ail} w szczeg61nosei, do: 

1) .. przed5i~biorstwpaftstwowych i lch zrzeszen oraz 
innycl'l " ;.pal\a-twowycb- jEldnost.,1t Gr~aeyjB'Y:E:hf 

2) przedsi~biorstwmieszanyeh, 

3J sp61dzielni i ieh zwillZk6w! 

\ 

:.t} gospodarczychorganizacji fzemiosla, 

5) organizacji apolecznych prowadzqcych dzialalnosc 
gospodarczll, 

5} k6lek rolniczych i ich zwillZk6w, 

'} sp61ek, W kt6rych Pailstwo lub jednostki wymie
nione w pkt 1-6 posiadajll ud~ial wynoszqcy ponad 
500/0 kapitalu zakladowego, oraz sIl61ek . wodnych, 

, ~wanych dalej"jednostkamigospodarkiuspolecznionej". 

2. Przepisy zarzildzenia stosuje si~ r6wniei do orga
nizac:ji polityeznych, zawodowych oraz innych nii wy
mienione w ust. 1 pkt 5 organizacji spolecznych i sto
warzyszeil zarejestrowanych. 

I 

.. 

/ 
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3. Dourz~d6w pocz10wo-telekomunikacyjnych oraz 
]ednostekbudzetowycll , podleglych MinistrOIn Obron¥ Na
rodowej i Spraw Wewn~trznych nie stosuje' si~ przepis6w 
rozdzialu2. ' . 

4. Do jednostek i zaklad6w budzEitowych niestosuje 
sif: prz~piS6w rozdziahi 2, z wyjqtkiem przepis6w § 5 
oraz § 7 ust. 2 I 3. · , ' 

§ 2. Ilekroc w zarzqdzeniu uzyto okreslania: 
1) "minister" - rozumie siEl przez to - r6wniezprze- , 

wodniczqcego komisji ' sprawujqcej funkcje naczelne
go organu administracji pailstwowej, kierowni
ka urzEldu centralnego, zarzqd centralnego zwiqzku 
sp61dzielczego oraz organ centralny organizacji po
litycznej, spolecznej i zawodowej, 

2) "banki" - rozumie sie: przez to banki pailstwowe, 
banki pailstwowo-sp6ldzielcze oraz- banki. w ,formie 
sp61ek akcyjnych, 

3) "urze:dy pocztowe" - rozumie sie: przez to r6wniei 
urze:dy pocztowo-telekomunikacyjne, 

4) "jednostki" - rozumie sie: przez to jednostki gospo
darki uspolecznionej i organizacje, 0 ktorych mowa 
w § 1, 

5) "kierownik jednostki" - rozumie sie: przez to r6w.' 
niez organ kieIUjqcy dzialalnosciq organizacji sp61-' 
dzielczej, politycznej i spolecznej lub zawodowej, 

6) "pracownik" - rozumie siEl przez to r6wniez osobEl, 
ktorej powierzono na podstawie umowy agencyjnej 
prowadzenie kom6rki organizacyjnej jednostki (skle
pu, punktu uslugowego) bqdz wykonywanie okreslo
nych czynnosci, -, 

;) "wartosci pienie:zne" - rozumie sie: przez to krajowe 
i zagraniczne sIOdki pienie:zne, czeki, weksle i inne 
dokumenty zaste:pujqce w obrocie gotowke:, jak row
mez inne przedmioty wartosciowe, it mianowicie pIa
tyne:, zloto i , srebro oraz wy.roby z tych metali, ka
mienie szlachetne i perly, 

8) "zapas gotowki" - rozumie sie: przez to ustalonq 
przez • kierownika jednostki kwote: got6wki (bankno
t6w i monet), jakq kom6rki organizacyjne tej jedno
stki mogq miee w kasie wlasnej (gl6wnej i podrElcz
nej, pomocniczej), 

9) , "transport" -- rozumie sie: przez to r6wniez przeno
szenie wartosci pienie:znych w obre:bie danej jed
nostki. 

Rozdzial 2 

Gospodarowanie got6wki\. 

, § 3. -1. Jednostka moze miee w kasie zapas got6wkl, 
na ktory sklada sie: ,9ot6wka podjElta z rachunku banko
wego i got6wka pochodzqca z wplyw6w biezqcych do 
kas w,/asnych. ' 

2. Zapas got6wki oraz tryb i warunki odprowadzania 
nadwyiek got6wki powyzej tego zapasu ustala kierownik 
jednostki w przepisach wewne:trznych. 0 ustaJeniach tych 
kierownikjednostki obowiqzany Jest -zawiadomie oddzial 
banku finansujqceg.o tEl jednostke:. , ' 

3. Przy ustalalliu zapasu got6wki uwzglEldnia ,siEl nil
nimum potrzeb jednostki · w zakresie obrotu gotowko
wego oraz warunki zabezpieczenia gotowki w kasie 
i moiliwosci jej odprowadzania do banku. 

4. Nadwyzka got6wki w kasie jednostki, prze'k(aczif!,'
Jllca zapasgotowki okreslony zgodnie z ust. 2, pod1eg.a. 

odprowadzeniu do banku najp6zniej naste:pnegp dnia po 
jej pow,staniu. Nie podlega odprowadzeruu nadwyzka go
t6wki nie przekraczajqca 5.000,- zl. 

5. Got6wka podje:ta z racJ1Unku qankowego naokre
,Slone cele moze bye przechowywauC\ w kasie jednostki 
przez okres nie przekraczajqcy 7 dnL jezeli istniejq wa
runki zapewniajqce naJezyte jej zabezpieczenie. 

§ 4. 1. Jednostka dokohuje wyplat got6wkowych ze 
~rodk6w podj~tYCh z rachunk,u ' 'bankowego. 

2. Jednostka moze dokonywae wyplat got6wkowych 
z wplyw6w biezqcych do kas wlasnych z zachowaniem '","," 
przy wyplatCich na rzecz , innych jednosl'ek gospodarki 
uspo!ecznionej - g6rnej granicy rozliczeii gotowko,wych, 
okresJonej dla jednorazowej transakcji w rozporzqdzeniu 
Rady Ministrow z dnia 28 czerwca 1982 r. wsprawie 
zasad rozliczen ' pienie:znych jednostek gospodarki uspo- ' 
lecznionej (Dz. U. Nr 22, poz. 158), 

§ 5. L Przy odprowadzaniu gotowki do banku lub 
urz~du pocztowego jednostka okresla zrodlo przychodu, 
z kt6rego pochodzi wplata, zgodnie z klasyfikacjq obro
t6w pienie:inych ustaJonq przez Narodowy Bank Polski, 
a przy podejmowaniu gotowki z banku lub tlrze:du poczto
wego okresJa jej przeznaczenie wedlug tej ' klasyfi
kacji. 

2, Got6wka p6dje:ta z banku moze bye! uzyta jedynie , 
na celeokresJone przy jej podje:ciu. 

§ 6. 1. Jednostka dokonujqca wyplat z wplyw6w 
biezqcych do kas wlasnych jest obowiqzana prowadzic 
ewidencje: tych wpiywow ' wed lug zr6del ' przychod6w 
(wplyw¥, z tytulu utargu towarowego, uslug, podatk6w, 
oplat i skladek ubezpieczeniowych i inne wplywy) oraz 
ewidencje: wyplat wed!ug ich przeznaczenia, zgodnie z 
klasyfikacjq, 0 ktorej mowa w § 5 ust. 1. 

2. Jednostka sklada w banku sprawozdania z obeo
t6w got6wkowych nie rozliczanych za posrednictwem ra
chunku bankowego w zakresie i terminach ustalonych 
przez Narodowy Bank Polski,. 

-
3. Narodowy Bank Polski moze zwolnic p$szczeg6lne 

jednostki lub kategorie jednostek odobowiqzku sklada
nia sprawozdail, 0 kt6rych mowa w ust. 2. 

§ 1. ,1. W razie naruszenia . przepisow §3-,-6 bank 
moze wobec okreslonej jednostki lub kategorii jednostek 
zawiesic net czas okreslony uprawnienia do pokrywania 
wydatk6w z wp!yw6w biezqcych lub ograniczyc 'je do 
niekt6rych wydatk6w. 

2. W razie naruszenia przez jednostk~ budzetowq lub 
zaklad budzetowy przepisu § 5 ust. 2 --bank zawiadamia 
o tym jednostke: nadrze:dnq. 

3. Zakres i zasady bankowej kontroli gospodarowa
nia got6wkq przez jednostki gospodarki uspolecznionej 
okresla instrukcja sluzbowa Narodowego Banku ' Pol-
skiego. . 

Rozdzial 3 

Ochrona warto~cl pieniEltnych. 

§ a. Do zapewnienia nalezytej ochrony wartosci pie
nie:ZnYc~ w czasie przechowywaniai transportu abowiil
zanisq ;kierownlcy jednostekj , kt6ryc~wlasnos{:, stanowi~ 

te wartoscllub ·kt6tym je powferz6nolill 'pr,zechowywa
p,ie. ,~ Kierownicy . jedAostek Obowiqzanl sil , wszczeg61-
n~s:i ~o;: ~ , ', ;" 
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1) zapewniema wlasciwej organizacji przyjmowania 
i wydawania wal tosci pieni~znych oraz ich przecho-
wywania. 

2) wyposazania jednostek w srodki · i urzqdzenia tech
niczne. zapewniajqce naJezytq oehron~ wartosel pie-
D1~~nyeh. . 

3) zapewnienia stalego nadzoru nad realizacjq obowiqz
k6w w zakresie oehrony wartosci pieni~znych. 

§ 9. Kierownik jednostki obowiqzan y jest zawiada
miac: na piSmie praeownik6w wykonujqcyeh ezynnosei w 
zakresie przechowywania i transportu wartosci pieni~z

nych 0 obowiqzkach eiqzqeych na nieh z tego tytulu. Fakt 
zaznajomienia si~ z tymi obowiqzkami oraz przyj~cia do 
wiadomo$ci odpowiedziaJnosci za ieh przestrzeganie pra
eownicy potwierdzaj'l na piSmie. Potwierdzenia te prze
chowuje si~ w aktach jednostki w spos6b i przez okres 
ustaJony dla dokument6w okreslajqcych odpowiedzialnqse 
praeownik6w za powierzone im mienie spoleczne. 

§ 10. 1. K/erownik jednostki moze powierzae war
loki pieni~zne na przeehowywanie wylqeznie pracowni
!tom. kt6rzy: 

1) majq· nienagannq opini~. a w szczeg6lnosti nie byli 
. karani zaprzest~pstwo z winy umysJnej lub wykro

czenie przeciwko mieniu IUb za przest~pstwo gospo-
dareze. . 

2) sq pelnoletni i majq pelnq zdolnose do czynnoscl 
prawnych. 

3) majq kwalifikaeje zawodowe. zapewniajqee prawi
dlowe przechowywanie oraz przyjmowanie i wyda
wanie wartosci pieni~znycil. 

4J sq sprawni fizyeznie do wykonywania obowiqzk6w 
przy przeehowywaniu . lub transporcie wartosei pie
ni~znych. 

2. Wartosci pieni~znyeh nie mozna powierzae na 
przeehowywanie pracownikowi uprawnionemu do podej
mowama deeyzji co do obrot6w tymi wartosciami i .ich 
kontroli oraz jego malzonkowi. wst~pnym. zst~pnym i ro
dzenstwu. 

§ 11. Kterownik jednostki moze powierzae wartoscl 
pieni~zne do transportowania wylqcznie: 

1) pracownikom odpowiadajqcym warunkom okreslonym 
w § 10 ust. 1. ~ 

2) jednostce organizacyjnej trudniqcej si~ transportem 
wartosci pieni~znych. 

§ . 12: ' Przekazywanie do banku Iub urz~du pOClto
wego got6wki moze bye dokonane przez powierzenie jej 
na zapleezu siedziby jednostki Iub jej kom6rki organi
zacyjnej (domu towarowym. sklepie, punkcie uslugowym) 
pracownikowi poczty upowaznionemu do inkasa utarg6w 
po uprzednim sprawdzeniu jego toisamosei i uprawnieil. 

§ 13. Za przygotowanie got6wki do powierzenia jej 
pracownikowi poezty. upowaznionemu do inkasa utarg6w 
albo wplaty do banklJ bqdz urz~~u pocztowego. odpowie
dzialny jest kierownik kom6rki organizacyjnej (domu to
warowego. sklepu. punktu uslugowego) lub upowazniony 
przez niego praeownik. 

f 14. 1. Kierownik jednostkl ustala wartose got6wkio' 
Jab moie bye gromadzona w kasach rejestraeyjnych lub 
podn~cznych kasetach z~ajdujqcych si~ w pomieszcze
niach dost~pnych dlaos6b dokonujqcych wplat. 

2. Got6wka przekraczajqca wattose .ustalonll prtez 
kierownlka · jednostki powinaabyc w ci<tgu dnla robo-

czegosukcesywnie przenoszona do mle]SC przechowywa
nla wartosci pieni~inych, 0 kt6rych mowa w § 19. 

§ 15. Punkty przyjmowania got6wki znajdujqee siq 
w pomies~czeniach. dost~pnych dla os6bdokonujqeych 
wplatpowinny bye, jeieli pozwalaj<t na to warunki 10-
kalowe. odpowiednio wydzieJone. tak aby dost~p do war
tosci pieni~znych znajdujqcych si~ w szafach pancernyeh, 
kasetach lub innych urzqdzeniach byl utrudniony. 

§ 16. Przy przekazywaniu got6wki do bank6w lub 
urz~d6w pocztowych obowiqzujq nast~pujqce zasady: ( 

I) got6wk~ nalezy wplacae do banku lub . urz~du poczto
wego zhajdu]qcego si~ w najbliiszej odleglosci. chy
ba ze trasa dluisza jest korzystniejsza dla oehrony 
wartosci pieni~inyeh ze wzgl~du na warunki lokalne 
(nasilona sluiba patrolowa lub stare posterunki mi
Iicyjne). 

2) got6wk~ nalezy wplacac· stopniowo w miar~ jej gro
mad zenia. jezeli jej wplywy osiqgaj~ kwoty znacz
nie przewyzSzajqce ustalony zapas got6Wki. a jed
nostka nie dysponuje dostatecznie bezpiecznymi sroe
kaml do przechowywania got6wki. 

3) got6wka powinna ~ye pr~,ewozo~a ,I przenoszona w 
. urzqdzeniaeh utrudniajqcych szybkie leh otwarcie 
I zawladni~cie nimi. 

§ 17. I., Przy podejmowaniu z bankuoraz pr~eka~ 
zywaniu got6wki przez zaklad pracydo bank6w lub urz~
d6w pocztowyeh naleiy stosowac zasady ustalone ~ za
rzqdzeniu or 71 Prezesa Rady Ministr6w zdnia 27 wrze
'nia 1973 r. w sprawie ochrony wartosci pieni~znych 
I niekt6ryeh innyeh przedmiot6w wartosciowych uspo
lecznionych zaklad6w pracy w czasie transportu. i prze
chowywania. 

2. Oddzialy bank6w finansujqcych dane jednostki 
mogq odm6wiC wydania im got6wki w razie nieprze
strzegania przez te jednostki obowiqzujqcych zasad za
bezpieczenia jej przez uzhrojonych konwojent6w. 

§ 18. 1. Jednostka obowiqzana jest do po bier ani a 
got6wki z najblizej poloionego oddzialu banku lub urz~

du pocztowego. 

2. Oddzialy bank6w finansujqcych dane jednostki 
udzielajq im dla zreaJizowaniaobowiqzku. 0 kt6rym 
mow a w ust. 1, odpowiednich upowaznien do pobierania 
got6wki. 

§ 19. 1. Wartoscipieni~zne wczasie leh przecho
wywania powinny bye -naleiycie ochraniane przed znisz
czeniem. utratq lub kradziezq. 

2. Jednostka organizacyjna obowiqzana jest przecho
~ywac wartosci pieni~zne w: 

1) kasecie stalowej, jeieli zap as wartoki nie przekracza 
300.000.- zl. 

2) szafie stalowej. jeieJi zapas wartosci nie przekracza 
1.000.000.- zl, 

3) szafie pancernej. jezeli zapas wartoSci wynosi ponad 
1.000.000.- zl i nie przekraeza 10.000.000.- zl, 

4) skarbcu, gdy zap as wartosei przekracza 10.000.000.
zlotych. 

3. Jednostkl nie posladajqce wlasciwych warunk6w 
do przechowywania wartosci pjimi~znych powinny ' po- 
bierac je w banku w dniu re.atizacji zobowi"lzan finan- . 
sowych. 
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4. Kierownicy jednostek organizacyjnych ustalaj'l W 

uzgodnieniu z wlast:"iw'l jednostk4 MiHcji Obywatelskiej 
szczeg610we . zasady transportu t przechowywania wartoscl 
pieni~znych, a takze srodki I 'sposoby sluzqce do ich 
ochrony, z uwzgl~dnieniem rzeezywistego stanu zpgroze
nia w danym rejonie, stanu wyposazenia teehnicznego·. 
srodk6w transportu orazurzqdzen i pomieszczen ' sluzq
cych do przechowywania wartose! w k wotaeh przekra
ezajqeych 1.000.000,- z1. 

§ 20. I. Wymagania teehniczne skarbc6w, szaf pan" 
eernych I urzqdzeil sygnalizaeji. alarmowej udostElpniajq 
zaintel esowanym jedqostkom (zakladom praey) oddzialy 
wojew6dzkie Narodowego Banku Polskiego: 

2. ·Szafy pancerne oraz szafy I kasety stalowe. po
winny bye trwale przymoeowane do -podloza lub Sciany 
pomieszczenia, vi kt6rym si~ znajdujq. ' 

§ 21. I. Skarbce mogq bye dostElpne wylqeznie dla: 
1) os6b. kt6rym powierzono wartosei pieniElzne prze

chowywane w skarbeu (skarbnik6.w), 
2) i'nnych os6bupowaznlonyeh na pismie przez kierow

nika jednostki, jednak w obecnosei skarbnika. 

2 . . DostElP do szaf i kaset mogq miet tylko osoby 
upowaznione przez kierownika jednostki. 

§ 22. Skarbee oraz szafy paneerne I stalowe nalezy 
zabezpieezde za pomoeq eleklronieznyeh czujek wlama" 
niuwych oraz ostrzegaczy drz-wiowych, polqczonyeh z 
eentfa.lkq sygnahzacji alarmowej wlamania'. 

§ 23. 1. Drzwi skarbe6w I szaf pancernych powlnny 
bye tak skoristruowane, aby Ich . otwarcie bylo moZliwe 
z jednoezesnym uzyciem eo. najmniej dw6eh r6znyeh klu
ezy, ,z kt6ryeh 'jeden przydziela si~ skarbnikowi, drllgl 
pozostaje w posiadal1iu kierownika jednostkl lub osoby 
przez niego wyzhaczonej. 

"l.. Duplikaty kluczy niezbEldnyeh do otwarcia skaTOC4 
l szafy paneernej depo.nuje SiEl w oddziale banku finansu
jqcym danq jednostkEl' w zaplombo.wanym woreczku lub 
ko.percie bqdi w kasecie. 

3. Zamki oraz kJucze (oryginaly i dupJikaty) do 
drzwi skarbcowych i sz~f paneernych nalezy przerabia~ 
w- razie zmia,ny os6b, kt6re posiadaly te kJu(:ze, oraz w 
razie zagubienia kluezy. Przerobki zamka i kluczy ' do
konuJe si~ W obecnosci os6b, kt6rym przydzielOI)O klucze. 

§ 24. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialnos~ 
za niedopelnienie obowiqzkow wynikajqcyeh z przepis6w 
zarzqdzenia niezale:i:nie od odpowiedzialnosci ' pracowni
k6w, 0 kt6rych mOWd w § 9. 

§ 25. Kierownik jedno~tki nadrzE)dnej obowiqza n y 
jest zapewnic kontrol~ przestrzegania przepis6w zarzqdze
nia przez j-ed-nostki podJegle lub nadzorowane oraz ustali~ 

zakres tej kontroli i jejcz~stotliwosc . 

. § 26. Ministrowie mogq - w porozumieniu z Preze
sem Naro.dowego Banku Polskieg'o i Ministrem Spraw 
Wewn~trznych - wprowadzic odmie'!ne od ustalonych w 
niniejszym rozdziale zasad y ochron y wartoSci pieriiE)zn ych 
dla okres]onych Jednostek lub ich kategorii. jezeli uzasad
niajq to szczeg6lne warunki dzialalnosci tych jednostek. 

Rozdzial 4 

. Przepisy koncowe. 

§ . 21. Stosownie do art. 98 ustawy ! dnia 26 lutego 
1982 r. - Prawo ' bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) t ract 
moc rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 20 kwie
tnia 1914 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jedno
stek ~ospodarki uspolecznionej (Dz. U. NT 17, poz. 98). 

§ 28. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dn'iem oglo
szenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Majewski 
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ZARZADZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKI EGO 

z dnia 11 IIstopada 1982 r. 

ltmlenlalctce zanctdzenle w sprawle odsetek bankowych od kredyt6w udzlelanycb Jednostkom gospodarkt ote 
uspolecznloneJ I oso.bom fizycznym. 

Na podstawie art . 25 ust. t ustawy z dnia 26 Iutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) zarzqdza 
si~, co nastElPuje : 

§ 1. W zalqczhiku do zarzqdzenia Prezesa Narodo.
wego. Banku Polskiego z dnia 6 maja 1982 r. w sprawie 
odsetek. bankowyeh od kredyt6w udzielanych · jednostko.m 
gospoda rki nie uspolecznioneJ i osobom fizycznym (Mo-

nitor Polski Nr 14, Po.z. 106) w Ip. · 8, 9, 10 i 12 w.ru
bryce 3 wyrazy ' ,,4%" zast~puje siE) wyrazaml ,,3f/o". 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzl w zycie z dniem oglo.szenl40 
z tym ze do.tyczy kredytow udzieJo.nych po dnlu 31 maJa 
1982 r. 

Prezes Narodo.wego Banku Po]skiego: S. MajewskJ 
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IARZADZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU PQLSKJ~GO 

z dnia II listopadd ' 1982 r. 

. zmkmfal4re· zanctdzenle wspTdwle odselek od kredyt6w udzlelaoycb ,ednostkom gOlpodarkl uspolecznlon.,. 

NlJpodstaw-ie art . 25 ust., I ustdWY z dnia .26 lutego § t. Wzalqczniku do zarz4dzenla Preze •• Narodo-
1982 r. - Prawo. bankowe(D"ot. U. Nf" 1, poz. 56) zarzqdz4 . wegoBankuPolskiego z dnia 14 Ilycznia 1982 r. w .pr .. . 
Ij~, co ndst~puje~ wie odsetek od kredyt6w udzielanycb Jednoltko.J:il gOI~ 


