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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 30 listopada 1983 r. 

!mlenl~jące zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia ; 
sądowego i administracyjnego. 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
-.. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) za rządza się, 

co następuje: 

§ l. W § 1 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku 
Folskiego z dnia 14 sierpnia 1982 r. w sprawie wysokości 

wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od 

zaj ęcia sądowego administracyjnego (Monitor Polskl . 
Nr 20, poz. 182) kwotę: ,.20.000 zł" zastępuje się kwotą: 

.,30 000 zł". 

§ 2. Zarząclzenie wchodzi w życie z dniem l st ycznia 
1984 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Majew~; kl 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 3 grudnia 1983 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad l warunków gromadzenia przez ludność środków własnych 
na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych. 

Na podstawie art. 19 i art. 33 ust. 2 ustawy · z dnia 
26 lutego 1982 r.- Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) 
oraz § 7 ust. l uchwały nr 268 Rady Ministrów z dnia 
27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji i finanso
wania budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 
1983 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 38, poz. 220) zaJZąclza si ę . co 
następuje : 

· § l. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i wa
runków gromadzenia przez ludność środków własnych 

na oszczędnościowych książecz~ach mieszkaniowych (l'v1o
nitor Polski Nr 14, poz. 83) wprowadza się nast f; pllj ące 

zmiany: 

l) w . § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

.. 2. Kwoty przewyższające wysokość wkładów na 
. mieszkanie spółdzielcze: wymaganych przez spół· 
dzielnię mieszkaniową, mogą być przeznaczane 
na częściową spłatę kredytu bankowego; na 
zmniejszenie wysokości opłaty miesięcznej lub na 
pokrycie tej opłaty za pierwsze miesiące albo 
na koszty dodatkowego wyposażenia mieszkan'ia.", 

2) w § 17 ust. l otrzymuje brzmienie: 

!'1. W odniesieniu do książeczek mieszkaniowych 

w ystawionych w okresie do dnia _ 3.1 grudnia 
1982 r. stosuje się do dnia 31 grudnia 1987 r. 
zasady ustalone w uchwale nr 125 Rady Mini
strów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszeg o 
rozwoju. oszczędzania na mieszkaniowych ksią

żeczkach oszczędnościowych powszechnych k a:i 
oszczędności (Monitor Polski z 1965 r. Nr n, 
poz. 136, z 1971 r. Nr 60, poz. 400, z 1975 r. Nr 35, 
poz. 212, z 1976 r. Nr 43, poz. 214, z 1981 r. 
Nr 19, poz. (69 i Nr . 31, poz. 281), z tym że 
różnicę, premii gwarancyjnej, o której mowa w § 5 
ust. 4 i 5 tej uchwały, prze lewa się na rachune k 
bankowy spółdzielni mieszkaniowej lub ri.a rachu
nek kredytowy oszczędzającego na budownictwo 
indywidualne. Środki te . mogą być przeznaczane 
na czt~scwwą spł a tę kredytu bankowego, na 
zmnie jszenie wysokoś ci bądż na pokrycie mi e 
sięczn ych opłat za mieszkania spółdzielcze w 
pierwszych miesiącach po ich zasiedleniu · albo 
na pokrycie kosztów dodatkowego wyposażenia 

mieszkania. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Maje~vskl 
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