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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~ 


