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Monitor Polski Nr 5 

lowe zasady dotycUlce realizacji pomocy zaklad6w praey 
w splacie kredyt6w dla mlodych malzenstw. 

2. Minister . Handlu Wewn~trznego i Uslug ustali 
list~ artykul6w przemyslowych i us lug . sprzedawanych w 
rarnach kredytu dla mlodych malzenstw: 

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego ustnli szcze
g610we zasady i tryb udzielania, zabezpieczenia i splaty 
kredyt6w przez kredytobiorc6w oraz przedstawi Radzie 
Ministr6w do zatwierdzenia projekt zmian planu kredy
towego na rok 1982, _ wynikaj'lcy z ustalen niniejszeJ 
uchwa]y. 

30 Poz; 21, 28 i 29 

§ 8. Przepis6w § 1-5 i 1 nie stosuje si~ do mlodych 
malzenstw, 0 ktorych mowa w § 6. 

§ 9. UchwaJa wchodzi w zycie z dniem 1 . lute go 
1982 r., z tym ze do kredyt6w, 0 kt6rych mowa w § 6, 
stosuje si~ w okresie do dnia 31 marea 1982 r~przepisy 
zafZ'ldzenia Ministra Finans6w z dnia 20 maja 1918 r. 
w sprawie kredytu bankowego na zakup artyku16w prze· 
myslowych i zaplat~ naJeznosci za uslugi (Monitor Pol
ski 21 1918 r. Nr 18, poz. 64, z 1979 r. Nr 23, poz. 131, 
z 1980r.Nr 25, poz .. 137 i z 1981 r. Nr · 15, poz. 121). 

Prezes Rady Ministr6w: gen. artnii W. Jaruzelskl 
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UCHW AlA Nr 73 RADY MINISTROW 

z .dnia 27 stycznia 1982 r. 

. w sprawie jednorazoweJ rewaloryzac:jl wklad6w oszcz~o'clowych. 

Rada Ministr6w uehwala, co nast~puje: 

§ 1. Kwoty wklad.6w oszcz~dnosciowych ludnosci. 
zgromadzone na raehunkach bankowych wed lug ·stanu na 
dZien 31 stycznia 1982 r., podlegaj'l jednorazowej rewa· 
loryzacji, z wyj'ltkiem. . 

1) wklad6w na mieszkaniowych i budowlanych kSit}
zeczkach oszcz~~osciowych. obj~tych premi'l gwa
rancyjn'l, . 

2) wkladow na specjalnych rachunkach w bankach sp61-
dzie1czych, na kt6rych grom:adzone s'l srodki ' z ty,'" 
tulu dostaw produkt6w rolnych, obj~tych gwarancjil 
wartosci, 

3) "vklad6w na rachunkach biez'lcych os6b fizycznych 
prowadz'lcych dzialalnosc gospodarcz'!. a takze wkla
d6w na rachunkach biezilcych l organizacji politycz
nych, zwiC\zkowych i spolecznych. 

§ 2. Stopa rewaloryzacji wynosi 2()fl/o. 

§ 3. 1. Banlci b~C\ dokonywac rewaloryzacji w okresie 
od dnla-l wrzesnia 1982 r. do konea 1983 r. 

2. Warunkiem dokonania tewaloryzacji b~dzie prze
dloienie w banku waznej ksi'lzeczki oszez~dnosciowej 
lub bonu oszcz~dnosciowego. 

3. Wkladca zachowuje mozIiwosc swc;>bodnego dyspo
nowania wkladem, z tyro jednak ~e Iikwidaeja . ksiC\zeczki 
oszcz~dnosciowej lub bonu przed dniem 1 wrzesnia 1982 r. 
pozbawia wkladc~ prawa do rewaloryzacji wkladu. · 

o§ 4. 1. Wyplatakwoty rewaloryzacji nast~puje 

w formie trzyletnich depozytowych bon6w rewaloryza
eyjnych, wystawionych dnia 1 lutego 1982 r. Wartosci 
nominalne bon6w wynosz'l: 100 zl, 500 zI, 1.000 zl, 
5.000 zI i 10.000 zl. ' 

2. Bony, 0 kt6rych mowa w ust. 1. oprocentowane 
sCi wedlug stopy 15% W stosunku rocznym. 

3. Termin realizacji bonow rewaloryzacyjnychroz
poczyna si~ w dniu 1 lute go 1985 r. 

4. Rewaloryzacja premiowych bonow oszcz~dnoScio
wych nast'lpi w formie dodatkowego losowania premii 
w 1982 r. Wyplata wylosowanych premii zostanie do
konana w bonach rewaloryzacyjnych. 

§ 5. przy dokonywaniu rewaloryzacji stosuje si~ zasa
d~ zaokr'lglania kwot do pelnych 100 zl w ten spos6b, ze 
jezeli konc6wka kwoty rewaloryzacji wynosi od 50 zl 
do 100 zl, wydawany jest na niC\ bon 0 wartosci 100 zl, 
a jezeli konc6wka kwoty rewaloryzacji wynosi mniej niz 
50 zt - bon na niC} nie b~zie wydawany. 

l§ 6. Wydatki z ty.tulu rewaloryzacji wklad6w 
oszcz~dnosciowych obci'lzajC\ budzet Panstwd, a ich roz
liczenie nastC\pi w 1985 r. 

§ 7. Prezes Narodowego Banku Polskiego okresli 
szczeg6lowe zasady dokonywania lewaloryzacji wklad6w 
oszczE:dnoSciowych oraz tryb realizacji bon6w rewalo-
ryzacyjnych. ' 

-§ -8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministt6w: gen. armii W. Jaruzelski 

ZARZI\DZENIE MINISTRA FlNAN$OW 

z dnia 29 stycznia 1982 r. 

w sprawie przedluienla termlnu ' skladanla zeman za 1981 r. przez podatnlk6wpooatku wyr6wawczego. 

Na podstawie art. 13. ust.l ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. 0 zobowiC\zaniach podatkowych (Dz. U. · NT 27, 
poz. 111) zarUldza si~, co nastE:puje: 

f 1. PrzedluZa si~ QO dnia 1 marca 1982 r. termin 

skladania zezhan w sprawie podatku wyr6wnawczego za 
1981 r. 

§ ·2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem oglo-
szenia. 

. Minister Finans6w; M. Krzak 


