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UCHWAtA Nr ·40 RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 marCa 1985 r. 

zmIeniająca uchwałę w sprawie skróconego czasuprafll .pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach 
pracy podległych Ministrowi Hutnictwa l Przemysłu Maszynowego. ;' 

Na podstawie #Ji.. 130 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 141, z '1975 r. Nr 16, poz~ 91, z 1981 r. Nr 6, 
poz. 23 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada Ministrów uchwa, 
la, co następuje: ' 

§ 1. W § l w ust. ,I w pkt 2 uchwały nr 203 Rady 
Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie skróco
Jlego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektó
rych zakładach pracy . podległych Ministrowi Hutnictwa 
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i PJzemyslu Maszynowego (Monitor Polski Nr 25, poz. 221) 
wyrazy: "do dnia 31 grudnia 1984 r." zastępuje się WY
razami: "do dnia 31 gtudnia1989 r." 

§ 2. Uchwała -wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i obowiązllje iN stosunku do czasu pracy rozliczanego 
począwszy od dnia l stycznia 1985 r. 

Prezes Rady Ministrów: w · z. Z. Messner. 

UCHW AtA Nr 41 RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 marca 1985 r. 

zmieniająca , UChwałę w sprawie skróconego _czasu pracy dla niektórych pracowników zatrudnionych w MorSkiej 
Stoczni Jachtowej lm. L. TeJlgi. , 

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 141,' z 1975 r. Nr 16, póz. 91, z 1981 r. Nr 6, 
poz. 23 i z 1982r. Nr 31, poz. 214) Rada Ministrów uchwa
la, co następuje: 

§ l. W § l uchwały nr 222 Rady Ministrów z dnia 
23, pażdziernika 1981. r. w sprawie skróconego czasu pra· 
cy dla niektóry'ch pracowników zatrudnionych w Morskiej 

Stoczni Jachtowej im. L. Teligi (Monitor Polski Nr 28, 
poz. 254) wyrazy: "do dnia 31 grudnia 1984 r.'! zastępuje 

się wyrazami: "do dnia 31 grudnia 1989 r:', ' . 

§ 2; Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i obowiązuje w stosunku do czasu pracy rozliczanego ~ 

,począwszy od dnia l stycznia 1985 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Messner 

~ARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 25 lutego 1985 r. 

w . sprawie zasad l.okowani<i środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych przez organizacje 
młodzieżowe działające przy s7.kolach podstawowych l ponadpodstawowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutegu 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 
1983 r. Nr 71, poz. 318) oraz § 7 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 L W sprawie zasad 
rozliczeń pienię:wych jednostek gospodarki uspołecznio

nej (Dz. U. Nr 22. PJz. 158) zarządza się. co następuje: 

§ l. Organizacje młodzieżowe działające przy szko~ 

łach podstawowych i ponadpodstawowych, zwane dalej 
"organizacjami młodzieżowymi", mogą lokować swoje 
środki pieniężne na książeczkach oszczędnościowych 
płatnych na każde żądanie (ohlegowych);. zwanych dalej 
,~książeczkami ' oszczędnościowymi". jeże li: 

II są wymienione w załączniku do zarządzenia lub 
2) uzyska ją indywid ua Ine zezwolenie Prezesa Narodo

~ego Banku Polskiego na lokowanie środków pie
niężnych na ~siążeclkach oszczędnościowych. 

§ ' 2. 1. Organizacja młodziezowa, która występuje 

do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskkm 
o udzielenie zezwolenia określoneqo Vf § l pkt 2, po.' 
winna wskazać we wniosku podstawę prawną swojej 
działalności. złożyć dokumenty określające zakres jego 
działania. a na żądanie Narodowego Banku Polskiegó -
złożyć · dodatko-Jo dalsze dokumenty lub włfjaśnienia. 

2. Organizacja młodzieżowa, której udzielono . zezwo
.lenia okreś1onego w § l pkt 2, uzyskuje prawo do po
siadania książeczki oszczędnościowej z dniem wydanid 
zezwolenia przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

§ 3. Organizacje młodzieżowe, które zgodnie z za
rządzeniem posiadają wkłady na książeczkach oszczęd

nościo"wych, zwalnia się. od obowiązków wynikających 
z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca ' 
1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek 
gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 22, poz. 158) oraz 
z § 3-7 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego z dnia 25 pażdziernika 1982 r. w sprawie zasad 
gospodarki kasowej . jednostek gospodarki uspołecznionej 
(Monitor Polski Nr 27, poz. 244 i z 1983 .r. Nr 3, poz. 23)'-

. § 4. 1. Organizacje polityczne, społeczne lub zawo
dowe nie wymienione w § l oraz fundacje, zwane .dalej 
"organizacjami i fundacjami", które do dnia wejścia w 
życie zarządzenia uzyskflły zezwolenie na lokowanie cza
sowo wolnych "środków pieniężnych na ' książeczkach 
oszczędnościowych, począwszy od dnia l lipca 1985 ' r., 
nie mog.ą lokować swoiCh środków pieniężnych na ksi~
żeczkach oszczędnościowych. 

\ 


