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l} limity kwartalne zużycia energii el ektrycźnej i paliw 
gazowych - po każdym kwartale, 

.2) limity dobowe ~użycia paliw gazowych - po każdym 
miesiącu. . 

, 3. Opłaty dodatkowe należy przekazać w terminie 
do dnia 20 następnego miesiąca ' po upływie okresew, 
o których mowa w ł 2 pkt l i 2, na rachunek budżetu 
centralnego we właściwym dla jednostki gospodarki 
~społe~znionej urzędzie ,karbowym. 

Poz. 82 ł 83 

I 4. O wie l kości przekroczenia ustalfmych limitów 
.utycia energU elektrycznej' l paliw gazowych jednostki 
gospodarki uspołecznionej powiadamiaj" w terminie okr.
jlonym w ł 3 jednostkę. która ustaliła limit. 

§ 5. larządzenie wchodzi w zycie z dniem . oglo
uenia. 

Minist er Górnictwa ' I Energetyki: C. Piotro wski 
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~ARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 21 , kwietnia 1983 1'. 

'W sprawie zasad l warunków gromadzenia przez. ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach 
mJeazkanlowych. 

Na podstawie art. 19 1 art. ' 33 ust. 2 usta wy :I dnia 
26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7. poz. 56) 
o raz f 7 ust. 1 uchwały nr 268 Rady Ministrów :I dnia 
. 27 grudnia 1982 r. w 'prawie zasad realizacji l finanso
wani. budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski 
:r; 19.83 r. Nr 4,- poz. 24) zarządza .ię, co następuje: 

ł L N. wystawianych przez Narodowy Bank Pol
ski - powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze 
oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych. zwa~ 
nych dalej "książeczkami mieszkaniowymi". gromadzone 
są środki pieniężne ludności przeznaczone na f1nansowa- ' 
nie budownictwa mieszkaniowego: 

1) .półdzielczego wielorodzinnego oraz jednorodzinnego, 
2) indywidualnego. obejmujqcego budowę domów jedno

rodzinnych. lokali w małych domach mieszkalnych 
t w. domach ·wielomieszkaniowych. 

ł 2. Na książeczkach mieszkaniowych gromadzone sl\ 
Środki pieniężne ludności na wkład mieszkaniowy lub 
budowlany do spółdzielni mieszkaniowej albo na wkład 

. własny na budowę domu jednorodzinnego. lokalu w ma-
łym domu mieszkalnym lub w domu wielomieszkaniowym. 

§ 3. Książeczki mieszkaniowe są wystawiane dla 
osób ' fizyc znych na ich wniosek lub na wniosek innych 
osób fizycznych albo osób prawnych. deklarujących udział 
w g romadzeniu środków na rzecz właściciela książeczki. 

§ 4. Książeczki mieszkaniowe . są wystawiane na pod-
stawie deklara.c ji określającej: 

l) formę budownictwa mieszkaniowego. 

2) okres systematycznego oszczędza nia. 
3) wysokość wpłat miesięcznych. 

§ 5. Systematyczne oszczędzan i e na książeczkach 
m ieszkaniowych może by~ realizowane przez okresy nie 
kró tsze niż pięć albo dziesięć lat, w zależności od za
ll e klarowanej wysokości wplat mies ięcznych . 

§ 6. 1. Minimalna wysokoś ć wpła t miesi ęcznych wy
n osi dl a oszczędza jących na: 

l i wklad mieszkaniowy lub wkład bud~wlany na 'miesz
kanie sp6łdzi-elcze w budynk u wielorodzin nym 1000 zł 
pr zez okres nie krótszy ni ż pięć lat albo 500 zł przez 
okres nie krótszy niż dzies ięć lat 

:l) wkład budowlany lub wkład własny na budowę 

domu jednorodzinnego. loka lu w ma łym domu miesz-

kalnym lub w domu wielomieszkaniowym 5000 zł 
przez okres nie ~ rótszy niż pi ęć lat albo 2500 zł przez 
okres ni. krótszy niż dziesięć lat. 

....-
2. Wpłaty mogą być wnoszone na kole jne- mies i ące 

przyszłe. 

3. Wpłatę stanowiącą wielokrotn@ść minima Inej 
wpłaty zadeklarowanej zalicza się na odpowiadającą je j 
liczbę miesięcy. 

' ł 7. Przerwa w systematycznym oszczędza.ni"u: powo
duje przedłużenie %adeklaro~anego okresu oszczędzan ia 
, odpowiednią liczbę miesięcy. 

ł 8. Właściciel książeczki mieszkaniowe j lub inne 
osoby fizyczne bądŹ osoby prawne ' gromadzące w kł ad 

mogą dokonać zmiany wybranej formy budownictwa lub 
długości zadeklarowanego okresu oszczędzania na inne. 
• ZAchowaniem ciągłości okresu oszczędzania ; 

I 9. 1. Wkłady zgromadzone na książeczkach miesz
kaniowych 1«\ objęte v~arancją realnej wartości wkładów . . 

2. Gwarancja. o której mowa w ust. 1. odnosi się, 

do wyso~ci nie przekraczajqcej ko~ztów budowy: 

1) 55 mI powierzchni użytkowej mieszkania spółdz i el

czego w domu wielorodzinnym. 
2) 170 mi powierzchni całkowitej domu jedqorodzinnego. 
\!) 70 mI powierzchni użytk,owej lokalu w małym dom u 

miesikalnym oraz w domu wielomieszkaniowym. 

3. - GwarancJa realnej wartości wkładu jest reali zo
wana w formie premii gwara'ncyjnej . w razie wzrostu 
ceny l mi powierzchni użytkowej oraz ceny l m2 po
wierzchni całkowitej, przekraczającego wysokość opro
cent()wanla wkładów. 

§ 10. 1. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych 
gromadzone systematycznie przez okres nie krótszy niż 

pięć .Iat. z zachowaniem warunkówokreś!onych w § ~ 

f 6 ust. 1, pod'legają oprocentowaniu w wysokości 15°/. 
w · stosunku rocznym. 

2. Wkłady podjęte z książeczki mieszkaniowej p rzez 
właściciela albo . przelane na racł}unek bankowy spół

dzielni mieszkaniowej lub ;na rachunek kredytowy oszc zę
dzającegt) przed upływem 5-letniego okresu oszczędza
nia podlegają oprocentowaniu · w wysokości oprocento
wania wkładów płatnych nalulżde ż"danie. 

• 
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3. WypłatA odsetek za cały okres oszczędzania na
.tępuje przy likwidacji książeczki mieszkaniowej. 

4. Wkłady przelewane na rachunek bankowy spół

dzielni mieszkaniowej podlegają dodatkowemu oprocen
towaniu na rzecz spółdzielni w wysokości 1,50f0 w sto
lunku rocznym na finansowanie jej działalności społecz

no-wychowawczej . ... 

§ 11. W celu obliczania premii gwarancyjnej Minister 
do Spraw , Cen po upływie roku , kalend'arzowego, nie 
póżniej niż do 31 ,ma rca roku nastć;pnego, ustala cenę , 1 m! 
?owierzchni użytkowe j oraz cenę 1 m~ powierzchni cał-

, kowitej za poprzedni rok. 

§ 12. l. Premię gwarancyjną stosuje się, gdy cena 
ril~ powi erzchni użytkowej oraz cena 1m2 powierzchni 

całkowite j , ustalone 'zgodnie z § l L w roku zadyspono
wania wkł adem są wyższe od cen obowiązujących w po
s zczególn ych latach gromadzenia , wkładu na książeczce 

mieszkanio.wej, a procentowy wzrost cen przekracza wy
sokość stopy oprocentowania wkładów. 

2. Premię gwarancyjną oblicza się od s umy wkładu 
na ksrążeczc"e miEtszk.aniowej w poszcze.gólnych lalach na 

,podstawie procentowego wzrostu ceny l m2 powierzchni 
uzytkowej lub powierzchni całkowitej w rok u zadyspo
nowania wkladem w stosunku do cen obowiązujących w 
t ych latach. Jeżeli wskaźnik wzrostu cen okaże się wyż

szy niż stopa oprocen tow ania wkładów, obniża się go 
o tę stopę oprocentowania. 

3. , WarunKiem uzyskania premii gwarancy jnej jest 
gromadzenie wkładu przez okres nie krótszy niź 5 lat 
i jego w ykGrzystanie na udział w budownictwie mieszka
n iowym w 'celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowyc h 
właściciela książeczki. 

4. Premię gwara ncyjną dopisuje się do wk.ładu p rzy· 
likw~dacji książeczki mieszkaniowej. 

, § 13. 1. Narodowy Bank Polski ..:.- powszechne kasy 
oszczędności lub banki spółdzielcze na wniosek oszczę

dzającego dokonują przeiewu pełnej kwoty wkładu znaj
dującego się na książecżce ll.)ieszkaniowej wraz z premią 

gwarancyjną i należnymi odsetkami na rachunek banko
wy spółdzielni mi eszkanio w'ej lub na rachunek kredytowy 
oszczędzającego na budownictwo indywidualne. ' 

2. Kwoty prze wyższające wyshkość wkładów na 
mieszkanie spółdzi elcze wymaganych przez · spółdzielnię 
mieszkaniową' będą zaliczane na zmniejszenie wysokości 
czynszu miesięcznego lub na pokrycie tego czynszu za 
pierwsze miesiące albo na koszty dodatkowego wyposa
żenia.. mieszkania . 

ł 14. · Zgromadzony wklad przeznaczony na cele bu
downictwa mieszkaniowego realizowanego bez pomocy 
kredytowej Państwa może być podjęty w gotówce wraz 
:I należnymi odse tkami, jednakże przyznanie premii gwa 
rancyjnej jest uzależnione od stwierdzenia przez bank 
zaAwansowania budowy co. najmniej w 20% wartości 

,kosztorysowej budowy. 

f 15. W razie rezygńacj! z mi-eszkania albo od-stąpie 
nia od budowy przelany 'wkład może być wycofany, 
jednakże członek spółdzielni mieszkaniowej moźe tego. 
dokonać tylka w uzg'odlilieniu ze ,s,półdzielnią . W - takich 

,wy-padk-achpremia gwarancyjna podlega żwrotowi " do. 
banku. 

Poz. 83 

'§ J:6" O kres gromadzenia wkładu na książeczce miesz~ 
kan iowej zalicza się w razie śmierci właściciela ks i ążeczki 

jego współmałżonkowi lub innemu człGnkowi rodziny, 
który sŁGsownie do przepisów prawa spadkowego stał sią 

właścicielem tego wkładu i który ' gromadzi nadal wkład 
na warunkach ustalonych w zarządzeniu. 

§ 17. 1. W odniesieniu do książeczek mieszkanio
w ych, wysta'ionych w okresie do 31 grudnia 1982 r., 
slGsuje się do 31 grudnia 1987 r. zasady ustalone w 
uchwal-e nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 T. 

W sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkanio
w ych książec~kach oszczędnościowych powszechnych kas 
oszczędności (Monitor Polski z J 965 r. Nr 27, poz. 136, 
z 19/1 r. Nr 60, poz. 400, z 1975 r. N r 35, poz. 212, l 1!"f76 r. 
Nr 43, poz. 214, z 1981 r. Nr 19, poz. 169 i Nr 31. pGz. 28 1). 

2. Do dnia 31 grudnia 1987 r. wkłady oszczędnościo
we gromadzone na stodenckich książeczkach mieszkanio
wych podlegają premiowaniu przez plano~y okres stu
diów w wysokości 100 zł od każdej systematycznie wno
szonej wpłaty , nie niższej niż 100 zł miesięcznie , nieza
leżnie od okresu oszczędzani a. Premia może być przy
znana, Jeżeli środki pienięźne zgromadzone na książeczce 
studenckiej zostaną przeznaczone na wkład członkowski 

-do spółdzielni mieszkaniowej, a w razie gdy w miejscu 
zatrudnie nia studenta nie jest realizowane spółdzielcze 

budownictwo mieszkaniowe - na budowę lub k upno 
, 'od Państwa domu jednorodzinnego lub mieszkania; w 
pozostałym ,zakresie do tych książeczek stosuje się prze
pisy uchwały nr 125 Rady Minrstrów z dnia 22 maja 
1965 r. , o której m owa w ust. 1. 

3, W odniesieniu do 'budowlanych książeczek oszc;zęd
nościowych spółdzi elni oszczędnGściowo-pożyczkowych, 

wystawiopych do 31 grudnia 1982 r., stosuje si ę do, 
31 grudnia 1987 r. zasady ustalone w uchwale nr 363 
Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie 
ce lowego oszczędzania na budowlanych książeczkach 
oszczędnościowych spółdzielni oszczędnośc i owo-pożyczko

wych (Monitor Polski z 1964 r. Nr 85, poz, 399, Ż 1971 r. 
Nr 44, poz. 279 i z 1973 r. Nr 2l , poz. 16'1), 

4, Właściciele wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zachowują prawo do: ' 

l) oprocentowania wk ladó w w wysokości oprGcentowa
n ia wkł.adów płatnych na kaid e żądanie, 

2) premii za systematyczne oszczędzani'e od dnia wy
s tawienia książeczki oszczędn ośc i owej do dnia likwi
dacji wkładu, nie później jednak niż do 31 grudnia 
.1987 T., ł: . 

3) premii gwarancyjnej. 

5. Właściciele wkładów, o których, mowa w us t. 3, 
zachowują prawo do: 

1) oprocentowania wkładów w wysokości Gprocentowa
nia wkładów pła tnych na !<aż.de żądanie , 

2) premii gwarancyjnej. 

,§ 18. 1. W okresie do 31 grudnia 1987 r. właścic i el e 

książeczek mieszkaniowyc h i .budowlanych wystawionych 
w ,okresie do 31 grudnia 1982 r. mogą składać dek laracje 
przystąpienia do systema tycznego oszczędzania na zasa
d acil przewidzianych w niniejszym z<Hządzeniu i wnosić 

wpłaty w wysokościach właściwych dla wybranej fo rm y 
budownictwa i dhtgości okresu oszczędzania.. 

2. Do zadeklarowanego okresu oszczędzania za licza 
si~ taki okr.es oszczędzania na dotychc'zaso1\Jych W liI \111 -

kach, jaki wynika z podzi-el en i'6 - kwoty wkładu zgrGma-
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C1zonego w miesiącu złożenia deklaracji przez wysokość 
zadeklarowanych wpłat miesięcznych. 

3. Wkłady na książet:zkach mieszkaniowych wysta
wionych do 31 grudnia 1982 r., których właściciele nie za
deklarują do 31 grudnia' 1981 r. przystąpienia do oszczę; 
dzanla na zasadach określonych w niniejszym zarządza-

-------------------------------------
niu, stają sill wkładami oszczędnościowymi umiejscowić
nymi, płatnymi na każde żądanie. " 

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło~ 

szenia z mocą od dnia l stycznia 1983 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego:- S. Majewski , 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 21 kwietnia 1983 r . 

. w sprawie pierwszeństwa z ' Imprez organizowanych DIl terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

- Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dn,ia 
19 pażdziernika 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr '43, 
poz, 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marc'a 1963 r. o znakach 
towarowych (Dz, U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie 
ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. \ 45) za
rządza się, co następuje: 

§.. I. 1. Wystawienie wynalazku lub , wzoru użytko
wego na następujących imprezach: 

l) na Gield ach Krajowych "Wiosna-83", odbywających 
się od dnia 22 marca do dnia 25 marca 1983 r .• 

2) na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Techniki 
Pakowania i Magazynowania »Taropak-83«". odbywa
jącej się od dnia 12 kwietnia do dnia 16 kwietnia 
1983 r., / 

3) oa imprezie pn. "Międzynarodowa Ekspozycja Maszyn 
Poligraficznych »P.oligrafia-83«", odbywającej się od 
dnia . 12 kwietnia do dnia 16 kwietnia 1983 r., 

4) ,na Proeksportowej Wystawie Mebli "Polskie Meble"" 
odbywającej się od dnia 2 maja do dnia 8 maja 
1983 L, 

6) na imprezie pn, "Międzynarodowy Salon Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna »Drema-83«,", odby
wającej siq od dnia 4 maja do dnia 8 maja 1983 r., · 

6) na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbywa
jących się od dnia 12 cze rwca do dnia 19 czerwca 
1983 L, 

1) na Targach Krajowych "Jesieńc83". odbywających si, 
' od dnia 20 września do dnia 23 września 1983 r. 

w Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzę
dzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.zwa
nym datej ),Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek 
lub prawa ochronnego na Wzór użytkowy z pierwszeń-

' stwem według daty ich wystawienia na tych imprezach 
w wymienionych wyżej okresach. 

2. Wystawienie wzqru zdobniczego na imprezach 
określonych w ust. I daje prawo do uzyska.nia w Urzę- ' 

dzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierw~ 
szeństwem według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie zńaku - towarowego na towarze wY'
stawionym na imprezach określon ych w ust. 1 daje prawo 
do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeii~ 
stwem we,dług daty wystawienia towaru, 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, 
o których mowa w § l ust. 1, następuje z zachowaniem 
warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzę- ' 

du Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzo
rów użytkowych (Monitor Polski z ,1973 r. Nr 1, poz. 4) 
oraz w § 2 ust. 2 zał ącznika do tego zarządzenia . 

, " 

2. Przyznanie pier'wszeństwa w wypadkach. o których 
mowa w § I ust. 2 i 3. następuje z zachowaniem warun
ków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Mini
Itrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństw.;! do 
uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego, wzoru zdobnkzego lub znaku towarowego 
w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wy
stawie publicznej w Polsce- lub za granicą albo zamieszcze- ' 
nia znaku towarowego na towarZe wystawionym na takiej 
wystawie (Dz. U. z 1963 r. Nr 23. poz, 133 i z 1972 L Nr 54, 
poz. 351). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
, '''' 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolite} 
Ludowej: J. Szomański 
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