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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. 

\ 



·,l, Organizacje {, fundacje są ' obowiązane " 'Pr,zenleść 

wkładyzgromadz0Ile na ,. książeczkach- oszczędnościowyc:h 

. n. oprocentowane I'achunkilokat ' termincwycB łu'b 'ca
chunki rózl}czeniuwe (bieżące). ;. 

3. Od dnia, 1 lipca 1985 r. wkłady zgromadzone na 
książeczkach , osz-czędnościowych organizacji i fundacji 

;,ozostają bezoprocentowania.Wkłildy ulokowane n'lł 
ksiltżeczkachterm'ino;wych są oprocentowane tylko dco, 
b:Jftca ' najbliższ:ego,po dniu JOczerwca ' 19&5 r. zadekta
rGwanego terminu. ' 

f ' 5. W związku 'Z -art, 98 ustawy z dnia W l~(J 
lłi.2 r. -Prawo b<Ui-k0w'e (Dz. ,H. Nr 7, poz. 56 ·i z ,1-983 ' r. 

- -' .. ~ .... 

Nr ,?I, poz. 3Hł) , utraciło moc · zanądftD.łe Minłaka ;pt. ' 
nansów z dnia 2S, si:e~pnia . ł9AiO r. w 'sprillwie -Kwołnie:nia 
organizacji spo!eczny-ch i ·zawodowych od 'oiektórycll 
obowiązków. ,wynikających z ustawy z dniill llipc.1958r. 
o·' roIitHcze.niach . pieniężnych jednastek ,gospociattti uspa- . 
łecznionej (Monitor Polski Nr 69. poz. 322. z 1961r. 
Ni 12. poz. 65. z 1962 r. Nr 40 •. poz. 191. z 1964 T. NT " 
poz. 44 i Nr 59. poz. 17~, 'Z 1965 r. Nr '58, :poz.291,z 1968" , 
Nr 39. poz. 275 i i 1969 r: Nr 23, poz. 181'). .-4 6. Zarządzenie w'c'hoozł wiycie 2: dni~ -ogłoazent.. 

Prezes Narodow~go ,Bartku Polskiego: w ' .. L. t/;tllanowłec.. 

'" 

Zaląemikdo zarZ!4dzeni&P.rueM 
Narodowegolłanku Połsldegoz 'dnt. 
25 tu~l'98Sr; (-po~ •. :Dl , 

WYKAZ ORGANIZACJI MŁODZ1E'ZOWYCHDl.1AŁAJi<\CYCH ,M,ZY SZKOLACH 'PODSTAWOWYCH I PONAD- . 
PODST-AWOWYCH. UPOWAZNIONYCH' DO LOKewANIASRODK'OW " PlENIĘ2NYCH ,NA KSIĄZBCZKACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH I*A K.N2DE , ZĄDANłE (OBl~0WYCH) 

1. Drużyny, . szcz.epy , hufce harcerskie 3. Kola ZWi:ąz:ku Młodzieży Wiejskiej , 
l. Koła ZWiązku ,Socjalistycznej Młodzieży P()I~i-ej ' .I. -Szko-lnekomendy OchotniczyCh Huków 1'racy-.ZSNW .. 

ZARZĄDZENIE PREZESA NA'RODOWEGO 'BANKU 'POLSKIEGO 

r; dnia 25 marca ł985 r. 

zmieniające zarządzenIe w sprawie zasad gospodarki 'kasowej Jednostek gospodaFkJ uspołecznlone'j. 

Na podstawie art 52 pkt .( ustawy z dnia 26 lut~g~ . 

1982 r. - Prawo bal'l.kow~ (Dz. U. Nr 7. poz. 56 i z 1963 r. 
Nr 71, poz. 318) zarżądza się, co następuje: 

2) w § 14 w ust. 2 skreśla się wyrazy ,,0 których mowa 
w § 19", li po wyrazie "pi~nlężnych" p r.zp.cinek ZA

stępuje się kropką. 

3) § 17 skreśla się. 

4) w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

§ l. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego z dnia 25 października 1982 r. w sprawie zasa!il. 
gospodarki kasowej jedQ.ostek gospod.arki uspołec :lOi ~nej 

(Monitor Polski Nr 27, poz. 244 i z 1983 r .. Nr 3, poz.. 23) 
wprowadza się następując,e zmiany: 

l) w § 8 dotychczasowe pkt 1, 2 i 3 oznacza się odpo
wiednio jako pkt 2, 3 i ,4 i dodaje się nowy pkt l w 

.. 3. Oddział banku finansujący daną jednostkę m.ot. 
odmówić wydania jej gotówki VI razie stwierdze
nia, że ta jednostka nie zapewniła wymaganej 
przepisami ochrony gotówki.". ' . 

brzmieniu: ' 

.. 1) , przestrzegania . zasad . ochrony transportowanych 5) § 19, 20, 22 i 26 skreśla się. 
i przechowywany.ch wartości pieniężnych, okre-
ślonych w zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Mini - § 2. Zarządzenie wchodzi w życie Z dniem oglo-
stTów z ,dnia J 4 marca 1985 r. w sprawie zbtsad Rzenia. 
ochrony wartości pieniężnych państwowydJ jed.· 
nostek organizacyjnych." Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. L. Urbanowfcs 

/ 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZF;DUPATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 11 marca 1985 r. 

W sprawie plerwszeDstwa z międzynarodowej wystawy' pn. "Econotherin-3S" oszczędność zu!ycla energII ' , 
w plecach l innych przemysłowych urządzeniach techniki cł~plnej.. 

Na pods:tawie art. 24 ust. 2 i art. :82 ustawy z dnia -l.. 85" - oszczędność zużycia energii ,w piecach . i innycb 
19 października 1972 r. o wynalazczQści (Dr;. U. z 1984 r. przemysłowych urządzeniach techniki cieplnej, odbywa
Nr 33. poz. 11'7), art. 18 ustawy z dnia 28 ' marca jącejsię ,od dnia 27 maja do dnia 31 maja J985 r. w: 
t!63 r. O znakach towarowych 1Dz. U. Nr 14,poz. 73) Katowicach w Polsce, daje prawo do uzyskanil1 w Ur:zę
ił 11 rozpor,ządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia dzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe]. 
1:t63 r. VI .s:prawie ochr.ony wzorów zd~nk~ych (Dz. U. . zwanym , dalej Urzędem Patentowym, ' patentu na , wyn.
Nr S, poz. 46) . zarządza 'sl'ę, 'Co - na:st.ępuje:, lill:zek lub prawa ochronnego na Wiór użytkowy z .pierw-

'. L . 1. · Wy.tawienf.e wfll4laul.l lub ,wzoru1.iżyfkD. szenstwem według . daty ich wystawi-enia n'a tej 'wyata
'W-ve " 'D.m~y,n-"9d().weJ ,wyatilWłe ,.,pn. ': "EcOJilot'l'lena , wie w wytej wymienioAy.m-_ obHia. 
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