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l) :a:amówień zawierających , oświadczenie o ,przeznacze
niu zamówionego materiału, 

l) rozliczenia, na żądanie jednostek obrotu, wykorzysta, 
nia tych materiałów zgodnie z przeinaczen iem. 

3. Własciw i ministrowie, będący orgcl nami założyc ieł

skimi ' dla jednostek obrotu ! dostawców materiałów nie 
objętych obowlązkow ym pośred nictwem, zapewnią reali-
zację ustal eń , o których mowa w ust. l i 2. ' 

4. Mi nister Handlu Wewnętrznego i Usług ustali Zi)

lady współdzia łani a jednoste k, o któ rych mowa w liS t. 1 
i 3, oraz organizacj i branżowych 'wymienionych w § 7, w 
tym prowa:lzenia kontroli pra widłowości zużycia uzysk a
nych środków materiałowo · technicznych na llS/ugi oraz 
sporządzania w tym zakresie okresowych ocen_ 

5 .. 'W o jewodowie i p rezydenc i miast stopnia woje
wódzkiego: 

l) wyznaczą jednostki handl u wewnętrznego hurtowego 
i detalicznego do prowa dzenia s!Jlz e da ży m:ll er iaJów, 
surowców i części zami enn ych dla pl :l cówek świad

czących uslugibytow e , 
2) zapewnią jednostkom św i adcząc y m uslugi bytow e 

możliwości dod atkoweyo zaopatrzenia z funduszu ryn 
kowego. 
6. Minister Handlu W ewOf, trzneg o i Usł u g ' o kreśl a 

:&asady: 
1) eopatrywania jednostek świ adczących usługi byto

we l łunduszu ryllk clweyo, 
2) wyznaczania jednoste k hcllldlowych (hurtowych lub de

talicznych) de pruwadzen ia s !Jrzedclży , środków mate
riałowo,technicznych na rzecz usług bytowych. 

§ 14. 1. Ministe r Iiandlu Wewnętrzneg o i Usług oraz 
zlIn:ądy centralnych związków spółdzielczych i Zarząd 

Centralnego Związku Rzemiosła zapewnią w ramac h usta
lonych dl a nich przydziałów taboru samo'chodowego na 
1983 r. dostawy samochodów dla zakładów świadczących 
u.ługl byt.owe. . • 

2. ,Przewodniczący Komisji Planowania' przy Radzie 
Ministrów uwzględni w bil ansach i planach rozdziału na 
Jata 1984 i 1985 potrzeby w zakresie ta boru samochodowe
go zwhlzanego z prowadzeniem usług bytowych, a Minister 
Handlu Wewnętrznego i USłLlg" w porozumieniu z zarząda
mi centrillnych żwi ązków spółdzielczych i Zarządem Cen
tralnego Związku Rzemiosła za pewni d ostawy samochodów 
na potrzeby zakładów usługowych świadczących usługi 

bytowe, w ramach ustalonych dla nich p rzydziałów, 

ł 15. 1. Ministrowie Hutnictwa i Przemysłu Maszy
nowego oraz Handlu Wewnętrznego i Usług. w por'ozumie
niu z zarządami centralnych związków spółdzielczych i Za
,ządem Centralnego Związku Rzemiosła, dokonają oceny 

możliwości zaspokoj.enia przez producentów k rajowych po
t rze b w zakresie podstawowe90 wyposażenia techniczne
go zakładów usługowych. 

2. Mmistrowie Hutnictwa i Pr zemysłu Maszynowegtl 
oraz Hand lu Wewnętrznego i Usług , określą pot rzeby w 
żukresie maszyn i urządzen, któ re nie są produkowane w 
k raju bądż są produkowe,ne w niewystarczającej ilości. i 
przedstawią odpowiednie wnioski w celu zaspokojenia po
trzeb jednostek prowadząCYCh d z iałalnośf usługową na te 
masz y ny i urządzenia w drodze uruchomienia ich produkcj i 
lub dostaw z impo rtu. 

§ 16. 1. W celu zapewnienia po prawy 'zaopatrzenia w 
części zamienne do zmechanizowanego sprz (~ tLl qosPQda r
stwa domowego dla zakładów usługowych wprowadza się 
za mó~"ienj a rządowe na dostaw'ę tych częśc i . 

2. Ministrowie Gospodarki Materiałowej oraz Handlu 
\Ne wnętrzn ego i Us ług wyznclczą w porozumien iu z zal l~te 

re sowanymi ministrami jednostki składające za mówi eni a 
rządowe na części zamienne do zmechanizowanego sprzętu 
gospod a!'stwa domowego, o których mowa w ust. 1. 

§ 17, Minister Handlu Zagranicznego zapewni w mia rę 

moż lIwości ·wprowad enie do rocznych protokołów hMI
dlowych na lata 1984 i 1985. zawiera nych z pnIlstwamiza 
liczonymi do I obszaru pla tr.iczego, oraz kontraktów han~ 
cl iowych dost,aw t:; cz (~śc i zamien ny ch do rynkowych w y
robow importowanych z tych panstw - w ilości i a50r- , 
tymen tach zamclwianych przez j,ed nostki świadczące usługi. 

§ 18. 1.. Zainteresowani ministrowie, zarządy central
nych związków spółdzielczych oraz Zarząd Centra lnego 
Zwi ązku Rzemiosła w porozumieniu z Ministrem ' Admini
stracji i Gospod ar ki Przestrzennej oraz Zarządem CenŁ'ral 

n f' go Związku Spó łdzielni Budownictwa Mieszkan iowego 
spowodują óprucowanie wzorcowych założeń użytkowo

-funkcjonalnych dla określonych rodzajów usług, 

2. Założenia te powinn y uwzględniać specyfikę po
szczególnych zakładów liSługowych i postęp techniczn o
-organizacyjny w.. usługach oraz b yć fachową pomocą p rz " 
racjonalnym projektowaniu zakładów usługowych w nowo 
wznoszonych budynkac h, adaptacj ach lub przebudowach , 
i stniejących pomieszczeń. 

§ 19, Minister Handlu Wewnętrznego i USłLlg w po ro
zumieniu z zainte re sowanymi minist ra mi i zarządami cen· 
t ralny'ch związków spółd z ielc zych o ra z Zarząd em Ce nt ra l
nego Z wiązk u Rzemiosła przedsta wi Radzie Ministrów do 
dnia 30 czerwca 1984 r. ocenę re'alizacji p rzepisów 
uchwały. • 

. / i 

§ 20. Uchw ala wchodzi w życie z dniem ogloszlXllla. 

Prezes Rady Mini s trów: w z. J. Ob.odowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKJFG,o 

z dnia 19 lipca 1983 r. 

w sprawie rodzajów wkładów Qszczędnościowych, wyda wanych na nie _dowodów oraz zasad otwierania 
' I prowadzenia rachunków tych wkładów. 

Na podstawie arL , 18 ust. I i a rt. 33 ust. 2 ustawy § 2. Zarządzenie ustala rodzaje wkładów oszczednoś -
• dnia 26 lutego 1982 'r. ' ~ Pwwo ' bankowe (Dz. U. Nr 7, ciowych i, wydawanych na ni e do wodów, ogólne zasad y 
poz, 56) za i'ządzasię, co na stępuje: za wierania umów o wkłady oszczędnościowe w złotych 

Rozd zia lI oraz ogólne zas ady otwierania i prow adzenia rach unkó w 

Przepisy ogólne. 

_ f 1. 1. Narodowy Bank Po lski - powszechne kasy 
oszczędności gromadzą wkłady oSlczę,dnościowe, na które 
wystawiane są dowody imienne lub na okaziciela , 

2., Banki spółdzi elcze gromadzą wkład y oszczędnoscio

we. na któ re wystawiane 'są dowody imienne. 

tych w~ładów , 

§ 3, I. Wkła9Y oszczędnosciowe gromadzone są p rze z 
banki, o których mowa w § l. ,na podstawie umów zawie
ra nych między t ymi bankami i wkładcami. 

, l.. Umowę o wkład oszczędnościowy zawiera się przez 
wystawienie przez bank dowodu na złożony wkład 
oszczędnościowy oraz złożenie pr"ąz wkładcę os wiadcze" 

• 
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. nla, że przyjmuje podane mu do .wiadomości i stosowania . 
p~5tanowienla .dla wklctdców, ustalające szczególowe po
stanowienia 'umowy, w tym zasady prowadzenia rachunku 

. wkładu oszczędnościowego i dysponowania nim. 
§ 4. Wklady 'oszcM)dnościowe mogą być składane na 

czas nie okleślony, nacZds okr f>ślony, premiowane premia
mi pieniężnymi. rzeczowymi lub s~ladane na określ o

ny '.cel. 
§ 5. Wkłady oszczędnościowe są oprocentowane. Wy

sokość · i sposób oprooentowania ustalają odrębne prze pisy. 

Rozdział 2 

Rodzaje wkładów osznędnościowych i wystawianych 
na nie imiennych dowodów. 

§ 6. Imiennymi dow odami na złożone wkłady o S'zczęd-
nośclOwe są: 

I) imienne książeczki oszczędnościowe •. 
2)' bony samochodowe, 
3) lokacyjne i depozytowe bony oszczędnościowe, któ

rym nadano charakter bonów imiennych umiejsco
wionych, 

,4) potwi e rdzenia przyjęcia p rzedpłat na nabycie samo
chodu osobowego. 
§ 7. 1. Właścicielem wkładów oszczędnościowych, na 

których dowód wystawiane są imienne' dowody oszczęd
nościowe, lub jego pełnomocnikiem może być osoba fi-o 
zyczn. zamieszkala na stałe w Polsce (krajowiec dewi-
~owy). /' . 

L Os oba fizyczna będąca cudzoziemcem dewizowym. 
mająca peł ną zdolność do cz y nności prawnych, może być 
właścici e l 'em wkładów oszczędnościowych, na których do
wód wysta wiane są imieńne książeczki oszczędn pściowe, 

jeżell za~ieszkuje i jest zatrudniona w Polsce na podsta
wie umowy o _pracę lub wykonuje zajęcie zarobkowe na 
podstawie uprawnienia wydanego jej przez właściwy organ 
administracji państwowej i złoży w tej sprawie odpo
wiednie oś wiadcze-nie. W pozostałych wypadkach wyma
gane jest zezwolenie dewizowe. ' 

§ 8. Właścicielem wkładów na książeczkach oszczęd
nościowych może być również krajówa organizacja poli
tyczna, społeczna lub zawodowa uprawniona do lokowa
nia wolnych środków pieniężnych na książeczkach oszczęd
nościowych zgodnie z odrębnymi przepisami. . 

§ 9. Narodowy Bank Polski - . powszechne kasy 
oszczędności i banki spółdzi e lcze wystawiają na złożone 
wkład V oszczędnościowe imienne książeczki oszczędnościo
we sta·nowi.ące dowody własności tych wkładów i z'awar
cia urnowy, rachunku wkładu ciszczędnoŚC-io'wego . 

§ 10. Narodowy Bank Polski - powszechne. kasy 
oszczędności wystawiają imienne książeczki oszczędnoś
ciowe na następujące rodzaje wkładów oszczędnościo-

w ych: , 
I) płatne na każde żąd a nie (umiejscowione i ob iegowe), 
2) terminowe na zadeklarowany z góry okres : 

a) 12-miesięczQe. 

bl 36-miesięczne, 

3) systematycznego oszczęd zania przez dzieci i młodzie ż 
z hasł em "Oszczędzamy na wypoczynek wakacyjny", 

4) syste matycznego oszczędzania, gromadzone p rzez ok re ~ . 

sy S-l e tnie, 
5) z przeznac zeQiem ncl udział w budownictwie miesz

kanib wym. 
§ 11. Banki spółdzielcze wystawiają Jmienne ks ią

żeczki oszczędnościowe na n astępujące rodzaje wkładów 
osz.czędnościow ych: 

J) piatne na każde ,żądanie (umi-ejscQwione i obiegowe), 
2) terminowe na zadeklarowany z góry okres: 

a) 12-miesięczne, 

b) 36-miesięczne, 

3) z przeznaczeniem na udział w budo\vnictwie mieszka- -
niowym, 

4) premiowane: 
a) c iągnił\.ami rolniczymi, 
b) premiami pieniężnymi, 

5) systematycznegp oszczędz a nia, gromadzone przez obe
sy pięcioletnie, 

6) .. ' systematycznego oszczędzania przez uczniów zakładów 
rzemieślniczych. 

7)' systematycznego oszczędzania przez dzieci i młodzież 
z hasłem "Oszczędzamy na wypoczynek wakacyjny"; 

§ 12. 1. KSiążecżki oszczędnościowe mogą być umiejs, 
(.(Jwi one lub ..obiegowe. 

2. Operacje w książeczkach oszczędnośCiowych umiej
scowionych mogą być d ~konywane wyłącznie \V Na rodu
wym Banku Polskim - powszechnych kasach oszczęd
ności lub w bankach spółdzielczych prowadzących ' r d

thunek wła ś ciciela książeczki oszczędnościowej i w up o
ważnionych przez nie placówkach: oddziałach, ekspoz y
turac h, agencjach, punktach kasowych, a w ksi'ążeczkach 
obiegowych wystawionych prze z: 

1) powszechne kasy oszczędnoś ci - _ we wszystkich po
wszechnych k a~ach oszczęd ności na terenie kr a ju i ich 
placówkach: oddziałach, ' ekspozyturach, agencjach, 

2) Gd nki spółdzi e lcze - we wsz ystkich bankach s pół

dzielczych na terenie kI a ju oraz w ich placówkach: 
oddzi a łach, punktach kaso wych, age ncj ilch. 
3. Operacje w książeczkach oszczędnościowyc h obie

gowych mogą być dokonywane p rze z Narod owy Bank Pol
ski - powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze 
zastępczo na warunkach ustalonych w porozumieniu za-

. w a rtym między N a lodowym Bankiem Polskim a Bankiem 
Gospod ar ki Zywnościowe j. 

,4. Operacje w książeczkach oszc zędnościowych mogą 
b yć rów n ież dokon ywane za poś rednictw em u rzędów pocz
towo-tel e komunikacyjnych na warunkach ustalonych w 

, umowie między parlstwowym przed s i ę bio rs twem "Polska 
Poczta, Telegraf i Te lefon" i Na rodowy m Ba nkiem Polskim 
w stosunku do k s i ążeciek wystawion ych przez Narodowy 
Bank Polski - powszechne kasy oszcz c; dnoś ci ora z Ban
k iem Gos'podarki Zywnościowe j w st os .lnk u do ksi ążeczek 
wystawi onych przez banki spółdz1elcze . 

5. , Warunki przyjm owani a wpła t i dokonyw ulli a wy
pła t z kSI ążecze k 'oszczt; d nościowych obi egowych o raz wy
sokość łącznej sumy dzi e nnyc h w yplat o kreś l a ne są w po~ 
stanowieniach, o których mowa w § 3 ust. 2. 

§ 13. 1. Narodowy Bank Po lski - powszech ne kas y , 
os zc zędn ości w ysta wiaj!! na z ł o;;o ne wkł ady o s zc zędnoś cio

w e imienne bony. samochod owe z losowan ie m pre mii w 
pos taci sa mochodów oS.obow ych o wartości nominaln ej 
20 tys. zl każdy, zwane dalej "bonami samochod owymi", 
któ re sta nowią dowód zawa rcia um o wy o premi owany 
wkład oszczędności owy w pos taci samoch odu os o ~ ow e90. 

2. Bon samochodowy może być w ysta wiony na imię 
i naz wisko wkładcy albo na imi ę i naz wi sko osob y przez 
ni ego WSkazanej. , Właścicjelem bonu sa mochodowego jest 
osoba, na którą został wystawiony bon samochodowy. 

3. Bon samochodowy może być przez j ego właś cici e la 
w każdym czasie zgłoszony do wykupu. 

4. WykUpu dokonuje się według wartoś ci nominalne j. 
5. W razie utraty bonu samochodowego podlega on 

umorzeniu na zasadach i w tr ybie przepisów o umarznniu 
ut raconych imiennych dowodów na zlożone wkłady 
oszczędnościowe. 

6. Właściciele bonów samochodowych biorą udział w 
k wartalnych losowaniach premii w postaci samochodów 
osobowych. 

7. Wamnkiem udziału w losowani\! jest · posiadani a 
bOłłu samochodowego przez jego właściciela co najullli e j 
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p rzez pelny kw~trtal kalendarzowy poprzedzaj ący miesiąc, 

w którym odbywa się losowanie. 

- 8. W r azie wylosowarria premii w postaci samochodu, 
włascici e l bony samochodoweg~ otrzymuje ,dokument 
uprawniający do odbioru samoch odu za zw rot em bonu 
s amochodowego, któr y nie podlega wyKupowi. 

9 . .Jeżeli wykup Lbonu samochodowego nastąp ił przed 
termin em od bi oru dokumentu uprawniającego do odbioru 
s amochodu, wydanie tego dokumentu nasrt::pu}e po wpl-a
ce niu w NiH odow ym Banku Polskim - powszechnej kasia 
oszclf;dnilsci równowa rtoś ci wykupioneg o bonu samocho · 
doweg o. 

§ 14. I. Lokacyjne 'non y oszczędnościowe lub depozy
towe bony oszczędnościowe falowody na oka:z.iciela), k tó
r ym na życzenie ic ł1 posiadaczy nada'no charakter bonów 
im iennych umiejscowion ych (§ 21), są dowodami zawarcia 
umó w o imienne umiejs~owione wkłady oszczędnościowe. 

Do bonów , o których mowa, stosuje się od powiednió prze-
, pisy o Imiennych umiejscowioo.ych książeczkach os~zęd 

n ościow ych o raz o lokacyjnych lub depozytowych bonach 
oszczędnościow ych . 

'2. Wykup bonów, o których mowa w ust. l , jak róW
ni eż realizacja odsetek od tych bonów może nastąpić tyl
k o w ~iliodow ym Bank u Polskim - powszechnElj kasia 
oszczednosci, 'który nadał bonowi charakter bonu imien
n ego. 

3. \N razie Iltraty bonów, o których mowa w ust. t. 
bony podlegają umorze niu 'na zasadach i w t rybie okreś

' l onych w przepisach o ' umo rzeniu imiennyc h dowodów na 
zł ożo n e wkłady oszczędnoSciowe . 

§ 15. 1. Narodówy' Bank Polski - po'wszechne kasy . 
Oszcz(~dności oraz banki spóldziekze p rowa dzą specjalne . 
rachunk i przedpła t osób fizycznych na nagycie samocho
dów os obowych produkcji krajowej, . na;..kfórych ..... dowód 
w ys taw io no potwierdzenie przyjęcia przedpła ty. 

2. Wpłaty miesięczne z ty tułu rat na przedpłaty na 
n abycie samochodów osobowych mog.ą być dokonywane 
we wszystkic h powszechnych kasach oszczędności na te
renie kraju, ich placówkach, agencjach, u rzędac h .poczto
w o-te lekomun ikacyjnych oraz bankach spółdzielcz.ych. 

Rozdzi ał 3 

Rodzaje \;Vkladów oszczędnośc'iowych I wystawianych 
, na nie dowodów na okaziciela. 

§ 16. Dowodami na okaziciela na złożone wkłady 
oszczęcłn ościowe są: 

l) premIOwe bony oszczędnościowe. 
2) lokac yjne bony oszczędnościow'e, 

3) , depozytowe bonyoszGzędnościowe, 
4) oprocen tow ane bony oszczędn ościowe, 

5) dowody oszczędnościowe ' na terminowe wkłady 
oszczędnościowe z d'yskontem, 

6) książeczki oszczędnościowe na oRaziciela i na oka
ziciela z hasłem. 

§ li. Nąrodowy Ba nk Polski powszechne kasy 
oszczęd n ości oraz u powa żnione agencje i urzędy poczto
wo-te lekomunikacyjne wystawiają na złożone . wkłady 

oszczędności owe · następujące rodzaje dowodów na oka-
ziciela: . . 

1) pr emiowe bony oszczędnościowe , 

2) lqkaC'yjne bonyoszczędnościowe, 
3) depozytowe bony oszczędnościowe. 

§ 18. 1. Premiowe bony oszczędnościowe, z wane da
lej "bonami premiowymi", emitowane są przez Narodowy 
Bank Polski z datą l lipca 1971 r. w kolejnych emisjach. 
Bop y premIowe emituje się na okres 20 lat od dnra f lip
ca 1971 ~ , 

2. Bony premiowa · stanowią dowód zawarciil umowy 
o premiowy wkład oszczędnościowy " na okres 20 lat od 
dnia 1 lipca. 1971 r. 

. 3~ Podstawowa wartość nominalna bonu .wynosi 
1.000 zł. Narodowy Bank Polski' emituje również bony 
premiowe' o wartości nominalnej stanowiącej częśĆ pod
staw owej wartości nominalnej. 

· 4. Kolejne emisje bonów premiowych lłl odpowiednio 
pomniejszan e przez wyłączenie numerów bonów premio
wych wylosowanych w przeprowadzonych poprzednio lo, .. 
sowaniach. 

,5. Bor}' premiowe mogą być w każdym czasie przed
stawione do wykupu we'Olug ich wartości nominalnej. Bo
ny premiowe wykupione podlegają . dalszej sprzeda.ży. 

6. Po upływie 20 lat od dnia l lipca 1971 r. bony p re
miowe podlegają wykupowi według wartości nominalnej. 

7. Bony premiowe p rzez okres 20. lat od dnia l rrpc~ 

1971 r. bior,'i udział w losowaniach p remii. -' 

8. Udzi .:l.ł w losowaniach biorą wszystkie nie wyloso
Wane bony premiowe. 

9. Fundusz premiowy powstaje ·z oprocentowania obl!
cżonego w stosunku rocznym od ogólnej sumy emisji. 

10. W każdym losowaniu podlega wylosowaniu dla 
każdej emisji 2.100 premii. w których mieści się równ ie't 
wartość noininalna wylosowanych bonów p remiowych, na. 
łączną kwotę 9.604.000 zł. a mianowicie: 

l) 2 premie po 300.000 zl. •. 
2} 6 p remii po 150.000 zł , 

3) . 14 premii po 100.00(l z ł, 

" 4) 13 premii po . 30.006 zł, 
5) 7 premii po 20.000 zł, 

6) 2.058 premii po 3.000 zł. 

11. Premia wylosowa na na bon premiowy o wartości 

stanowiącej częśćpodsl-awowej war{·ości nominalnej pod
lega wypłacie w odpowiedniej części . 

12. W okresie 20 lat od dnia 1 lipca 197 1 ' r. prze
prowadzi się 160 losowano 

13 .. Bon premiowy', 'na ~tóry wyl osowana została p re
m ia , podl ega umorzeniu . 

14. Losowania d la wszystkich emis ji przeprowadzana. 
są pu bl icznie i komisyjnie 8 razy w każdym . roku w dniach 
15 lutego, ~:O marca, 15 maja, 30 czerwca, 15 sierpnia, 
30 września , 15 listopada i 30 grudnia. Jeżeli w wymieni'o
nym dniu przypada dzien wolny . od p racy, losowanie 'prze
pt owadzane jest w najbliższy następny, powśzedni dzień 
ty-godnia. 

13. Realizacja wylosowąnych p remii doł\onywana jest 
po upływie B dni po dniu losowania. 

16. Premie nie zrealizOwane w okresie 20 lat od dnia -
1 lipca 1971 r. mogą być realiz.ówane w ciągu następnych 
2 lat po upływie pcwyższego okresu. . 

17. Wystawianie bonów premiowych ulega wstrzy
maniu w dniu .każdego 'losowania i w ciągu 8 dni po dniu 
'losowania. 

18. Cena bonu premiowego o podstawowej, wartości 

n ominalnej . 1.000 zł wynosi: _ 
l) w okresie od 9 do ' 21 dnia . po losowaniu - LOOO ?:ł. 

2) w, okresie od 22 dnia po losowaniu do dnia poprze
.' dzającego następne losowanie - J.0'lO zł. 

, 19. Cena bonu p remiowego o wartości stanowiącej 

część podstawowej wartoś ci nominalnej wynosi odpowied
nią część ceny określonej w ust. 18. 

§ 19. 1. Lokac.yjne bony oszczędnościowe, zwane da
lej "bonami lokacyjnymi", wprowadzone .z dniem 1 paż
dzier~ika 1976 r.. stanowią dowód zawarcia umowy o 10-
kacyjnywkład oszczędnościowy na okres 5 lat od daty 
teh wystawienia. 

... 
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2. Bun y IUl\.dLYJne emituje Narodowy Bank Polski 
. w wartoscIach nom1l1alnych 1.00.0 zl. 1.0.00.0 zł i 25 . .0.0.0 zł. 

, Każdy bon ' zawiera 6 kuponów odsetkow yc il. 
3. Odsetki od bónu lokacyjnego są I ealizowane po 

upływie każdego roku od dnia wystawienia bonu na pod: 
Itawie kuponów odsetkowych, 

4. W razie niedotrzymanl a umowy i p rzed.stawi€ni a 
bonu lokacyjnego d o wykupu przed upł ywem 5 lat. pp
liadacz bonu otrzym ~l je jeg o wartuść nomina lną oraz od 
letki w zmniejszDne·j wysokości w zal eż n OŚCI od ro ku, 
w którym następuje wyk up bonu, od wartośc i nominal nej 
bonu za czas od dnia wystawie nia bonu do dni a wykupu, 
po· potrlłceniu od·setek zre alizowanych na pods lil wie ku
ponów odsetkowych. Jeżeli kwota o<!'setek do w ypraty bę
dzie niższa od odsetek wyplaconych na pudstawie kupo
nów odsetkowych, .roZl1 lcć; potr ąca Się przy wykupie bonu 
lokacyjnęgo z jego wartości nominalnej , 

5. Jeżeli posiad clc z bonu ·· Iokacy jnego ni e skorzys ta 
2: możliwości reaUzac Ji odsetek po upł ywie poszczegól
nych okresów roczn yc h i ' realizu je odsetki po upl ywie 
5 lat, otrzymuje dod atkowo odse tki od odsetek nie pod
j ę t ych za okres 5 Iilt według St0py procentowej obowią

zującej w dniu upływu S-letniego okresu. 
6. Po upływie umownego okres u S-l etni ego, przez okres 

daiszych 5 lat, bony I() kacyjne podleg a ją wykupowi z za
stosowani em 'stop y plocentowej obowiązującej ' w dniu 
upływu umownego ok resu. W tym wypadku przepis us t. 5 
stos uje się tylk.o do okresU umownego, 

7. Po upływie 1.0 lat od' dnia wystawienia bony lo
kacyjne nie podlegają dalszemu oprocentowaniu. 

§ 2.0. I. Depozytowe bony oszczędnościowe, zwane 
dalej , .. "bonami depozytowymi", wprowadzone z dniem 
23 lutego 1981 r., stanówią dowód zawarcia umowy o de
pozytowy wkład oszczędnościowy na okres 2 lub 3 lat 
00 daty wystawien ia. 

2, Bon y depozytowe emituje Narodowy Bank Polski 
w wartościach nominalnych 5.000 zł , 10.0.0.0, zł i 25 . .0.0.0 U, 

3. Przy wykupie bonu depozytowego po upływi'. 

umownego okresu 2- lub 3-letniego posiadacz bon'U otrzy
muje, obok wartości nominalne j bonu, należne odsetki 9<1-
powiednio za okres 2 lub 3 la t. 

4. Bon depozytowy nie przedstawiony do 'wykupu 
z upływem okresu umownego 2· lub 3-letniego nie podlega 
dalszemu oprocentowaniu. 

5. W razie niedotrzymania umowy i przedstawienia 
bonu depozytowego do wykupu przed upływem 2 lub 
3 la t. posiadacz bonu otrzymuje tylko jego wartość no
minal ną, 

§ 21. Na życzenie posi~dacza lokacyjnego bortu 
oszczędnościowego lub depozyto"(ego bonu oszczędno~

ciowego Narodowy Bank Polski '- powszechne kasy 
oszczędności IBQgą za pobraniem opłaty nadać tym_ bonom 
charakter bonów imiennych" umiejscowionych. W tym wy
pad ku bony, o których mowa, stają się imiennymi dowo
d ami na złożone wkłady oszczędnościowe i mają do nich 
zas tosowanie przepisy § 14. 

§ .22. Narodowy B!łnk Polski, - powszechne kasy 
oszczędności wykupują oprocentowane bony oszczędnoś

ciowe, ' dowody oszczędnościowe na te rminow~ wkłady 
oszczędnościowe z dyskontem oraz dokonują wypłat wkła

dów oszczędnościowych i odsetek od wkladów,na których 
dowód wystawiono książeczki oszczędnościowe na a"k a
ziciela i na okaziciela z hasł~m: 

§' 23. 1. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy 
oszczędności wykupują oprocentowane bony oszczędnoś

ciowe .emitowane z datą 1 stycznia 1973 r. na okres . 10 lal 
od daty ich emisji. , 

2. Oprocent,owane bony oszczędnościowe stanowią do-

wód za wa rc ia umowy o oprocentowany wkład os~częd
nóściowy na okres' IO la t od dnia 1 stycznia 1973 l'. 

3. Odsetki od wkładów bszczednościow ych , na których 
dowód wystawiono oprocentowan~ bony oszczęd nościowe, 
wypłaca się łąc znie z wykupem bonu, według stopy pro
centowej obowiązując ej w roku , za k tó ry odset.ki są 

nal eż ne , 

~ 14. 1. Narodowy Bank Polski - powszechne .kasy 
os'zcu;dności w yk upUją dowody ,oszczędnościo\ve na ter
minowe wkłady oszczć;d nościowe z dyskontem, zwane da
le j "terminowymi wk ladami oszczędnościowymi z d ysko n
tem", wprowadzone z dniem 1 lipca 1975 r., które wys ta
wiano do dnia 15 kwiet nia 1978 r. 

2. Terminowe wkłady o~zczędnościowe z dyskontem 
stanowią dowód zawarcia uIJ?owy o terminowy wkład 

oszczędnościowy z dyskontem na ok res S lat od daty .ich 
w"y'sta wi enia. . 

3. Po upływie 5 lat od daty wys!awienia termino\rvego 
wkładu oszczędnościowegd z dyskontem Narodowy Bank 
Polski - ' powszechne kasy oszczędności wypłacają jego 
wartość nominal ną, powiększoną o kwotę należną z tytu łu 
\\·uostu oprocentowania-, 

4, W razie ni edo trzymania umowy i przedstawien ia 
te rminowego wkładu oszczęd nościowego z dyskoiltem clo 
wykupu przed upływem 5 lat od daty jego wystawienia, 
posiadacz otrzymuje kwotę pobraną przy wysta wieni u ter
minowego wkładu oraz odsetki obliczone za pełne miesią - , 
ce od daty jego wystawienia , z ...zastosówaniem stopy pro
centowej należnej w razie wykupu w piątym roku . 

5. Terminowy wkład oszczędnośc iowy z ci vskon tem, 
nie przedstawiony do wykupu z upływem 5 lat od dat y 
jego wystawienia, nie podlega dalszemu oproc e/ltowan iu. 

§ 25. 1. Wykup premiowych bonQw oszcz~dnościo

wych dokonY'\\Tany jest przez Narodowy Bank Polski ~ 
powszechne kasy oszczędności oraz przez upoważnion. 

agen.cje i urzędy pocztowo-telekomunikacyjne. 
2. Wykup lokacyjnych bonów oszczędnościowych , de

pozytowych 'bonów oszczędnościowych, oprocentowanych 
bonów oszczędnościowych, terminowych wkładów oszczęd

nościowych z dyskontem oraz realizacj~ odsetek dokony- . 
wane są wyłącznie przez Narodowy Bank Polski - po
wszechne kasy oszczędnośó. 

§ 26. Nie podlegają umorzeniu utracone bony 
oszczędnościowe i terminowe wkłady oszczędnościowe _ 
dyskontem, o których mowa w, § 16, z wyłączeniem wy
papk~ określonego w § 21. 

§ 27. Po upł})wie okresu, na który zostały zawarte umo· 
wy o wkłady oszczędnościowe, na których dowód wysta
wiono bony oszczędnościowe określone w § 16 lub termi
nowe wkłady oszczędno~~iowe z dyskontem, dowody te 
podlegają wykupowi przez okres przewidziany dla-prze
da,,'mienia roszczeń o zwrot wkłildów oszczędnościowych. 

§ 28. 1. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy 
oszczędności dokon,ują wypłat w)dadów oszczędności,o 

wych, na k tó rych dowód wystawiono ksigżeczki oszczęd
ilościowe na okaziciela iJlaokaziciela z hasłem: 

1) płatne na każde żądanie (umiejscowione), 
2) terminowe na zadeklarowane z góry okresy 12-mie- . 

si ęczne , 

I v"ypłacają odsetki od tyc h wkładów. 
2. Książeczki. o których mowa w ust. 1. są umieJsco

wione. Operacje w , tych książeczkach mogą być d okony
wane wyłącznie w Na.rodowym Banku Polskim - po
wszechnych kasach oszczędności, prowadzących racłfunek 
wlaściciela książeczki oszczędn ościowej. 

Rozdz iał 4 
Przepisy przejściowe j końcowe. 

§ 29. Zachowują ważność umo wy rachunku wkładu 
oszczędnościowego i umowy O wkłady oszczędnościowe 



zawarte do dnia wejścia w życie zarządzenia oraz! dowody 
zawarci a tyc h umów .. 

§ 30". W związku z art. · 98 'ustawy z dnia. 26 ' lutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7. poz. 56) utraciły 

m oc następujące zarzcjdzenia Minist ra Finansów: 
1) z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie upoważnienia Po

wszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia p r'e 
mi owych bonów oS'lczędnościowych (Monitor Polski 
z 1971 r. NI 33. poi. 210 i z \982 r. Nr 15, poz. 122), 

2) z clnia 31 pażdzlernika 1972 r. w sprawie upoważnienia 

Powszechnej Kasy Oszczędności do ' wypuszczenia 
oprocen towanych bonów oszczędnościowych (Monitor 
Polski z \97'2 L Nr 51. poz. 272. ~ .1976 r. Nr 38, 
poz. 171 i z 1981 r. Nr 33. poz. 308) . . 

3) z dnia 14 maja 1975 L W sprawie upoważnienia Po
wszechnej Kasy Oszczędn ośc i do wprowadzenia ter
minow yc h v.· kładów oszczędnościowych z d yskontem 
(Monitor Polski z 1975 '1. Nr 16, poz. 98. z 1976 r. 
N r 35. poz. 156 i z 1978 r. N r' ,,)3, poz. 46). 

4) z dnia 26 listopada 1975 r. w . sprawie szczegółowego 
zakresu d zia ł ania banków oraz rodzajów wkładów 

·~ 

oszczędności owych i wydawanych na nie do w cx:ló w . 
(Mon itor Polski z 1975 r. Nr 37. poz. 219 i z ' 1980 r. 
Nr 31. poz. 179). 

5) zelnja 6 sierpnia 1976 r. 'w sprawie upoważnienia 
Narodowego Ba nku Polsk iego do wprowadzenia prze l 
powsżechne kasy oszczędności lokac yjnych wkładów 
oszczędnościowych (Monitor Pol ski z 1976 r. Nr 32. 

. poz. 155 i z 197,9 r. Nr 23. poz, 130). 
6) z dnia 6 lutego 1981 · I. w . sprawie upoważni enia Na

rodowego Bank u Polski ego do wprowadzenia depozy
tow yc h bonów oszczęd nościowych (Monitor Polski 
Nr 5. poz. 43) , 

1) z dnia 20 lutego 1981 L W sprawie upoważnienia Na
rodowego Ban ku Polsk iego do wprowadzenia bonów 
na . wk łady oszczędnośc iowe z losowaniem premii w 
.postaci samochodów osobowych (Monitor Polski Nr 6, 
poz. 54) . 

~ 31. Zarządzenie \:chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. f\·lajewski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 19 lipca 1983 r. 

w sprawie zasad otwierania I prowadzenia 

N a podsta wie art. 18 ust l i art. 33 ust. 2 ustawy 
z dn ia 26 łutego 1982 r. - praw o bankowe (Dz. U. Nr 7, 
p oz . .')6) zarządza się . co n astęp uje : 

~ '1. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy 
oszCl (~dności i banki spółdzielcze. zwane dalej "bankami", 
ot wie r dją i prowadzą oprocentowane_ rachunki oszczęd

nościowo-rozliczeni owe dla osób fizycznych mających peł
n ą zdolność do czynności prawnych. a banki spółdzielcze 
ró wnież ella zespołów rolników indywidualnych oraz dola 
spóle k prawa cywilnego prowadzących produkcję rolniczą. 

§ 2. Zarządzenie ustala ogólne zasad~y zawierania 
umów rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o raz 
ogó lIl e zasady otwierania · i prowadzenia rachunków 
Os zcz(~dnosciowo -rozliczeniowych. 

§ 3. 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozlicze
ni owego następuje na podstawie umowy zawartej między 
ban kiem a wkładcą. . 

2. Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
zaw iera się . przez złożeniey:e właściwym oddziale banku 
p rzez "'zgłaszające wniosek: osobę fizyczną. zespół rolni
ków lub spółkę, o których m owa w § L oświadczenia 
st wierdzonego podpisem. że przyjmuje do wiadomości 

1 stosowania podane j ej do wiadomości postanowienia dla 
posiad acz y rach un~ów oszczęcin ościowo- rozliczen i owych, 
ustalające szczegółowe postanowienia Ulnowy. w tym za
s ady provvadzenia rac hunku i dysponowania nim oraz wy
ra żenie przez bank zgody na otwarcie rachunk,u. 

§ 4.WysokuŚć oprocentowania wkładów oszczędnoś
ci owych na rilchunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych 
regu lują odrębne p rzepisy. 

§ 5 . . Osoba fizyczn a . zespół rolników lub spó łka , o 
których mowa w § L mogą posiadać tylko jeden rachu 
nek oszczędnościowo-rozliczeniowy w 'oddzi ale banku wlaś- _ 
ciwym dla ich miejsca zamieszkania . zatr u ~Jn i en 'i il lub ! 
.łedziby . 

§ 6. I. Osoba fiz yczna, ze~pó ł rolników lub spółka, 
o któ ryc h mowa w § 1. występujące o otwarcie Ićl chunku 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. 

oddziale banku wniosek o otwarcie rachunku wraz z kartą 
wzorów 'podpisów oraz dokumenty wskazane w postano
wieniach,o których mowa w § 3 ust. 2. 

2~ Dla osób fiżycznych rachunki oszczędnościowo-roz

liczeniowe otwierane s~ jako rachunki : 
1) indywidualne na imię i nazwisko jednej osoby. 
2) wspólne dla małżonków lub dla jednego z rodzicÓW 

I pełnoletniego dziecka . jeże li ra zem zamieszkujl\. 

ł 1. Z ważnych powodów bank możę odmówić otwar
cia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bez poda
nia przyczyn. 

§ 8. Posia<;lacz rachunku oszczędnościowo-rozliczenio
wego. upoważniony' jest do dysponowania środkami zg ro
madzonymi na rachunku w granicach salda. 

§ 9 . . 1. Posiad 6cz rachunku oszczędnościowo-rozliczenio
wego powinien 'niezwłocznie zawiadomić oddział banku 
prowadzący rachunek o utracie książeczki czekowej, poje 
dynczych blankietów czekowych. czeków lub zamówienia 
na książeczkę czekowl\. 

2. Bank ponosi odpowiedzialność. za nftstępstwa i/szko
dy wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów 
czekowych: 

1) w oddziale banku prowadzącym rachunek - .od chwili 
przyjęcia zastrzeżt!nla od posiadacza rachunku, 

2) poz.a oddziałem banku prowadzącym rachune k - od 
trzeciego dnia po dniu przyjęcia zastrzeżenia przez 
oddział banku prowadzący rachunek. 

§ 10. Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczen i 0- .. 

wego obowi ązany -,jest zawiadomić oddział banku prowa
dzący rach une k o każdej zmianie mi ejsca zami eszkan ia, 
zatrud nienia l ub siedziby. ' • 

§ 11. .Zachowują ważność ·umowy rachunku o szczęd

nościow o-rozliczeniowego zawarte do dnia wejścia wży

cie zarządzenia oraz dowody zaw":,rcia tych umów . . 

§ 12. Zarządzenie w chodzi w życie .z dniem ogłoszenia. 

oszczęclnościowo-roz!iczeniowego. składają we właściwym Prezes Narodowego Banku Polskiego : S. Majewski 
____ ~---------2\~--------~--~~~----~~~~~~----~--------T/oczono z polecenia Preze.A Rady Ministrów 

w Za k ładac h Graficznych ;.Tamka", Zakład Dl t. Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam. 0794- i 300-83. Cena 16,00 zł 
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