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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 20 maja 1986 r. 

zmieniające zarzadzenie w sprawie wysokości oprocentowania wkl"dów oszczędnościowych osób fizycznych na 
rachunkach bankowych. 

Na podstawie art. 19 ustawy z do.ia 26 lutego 1982 r. 
- Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 iz ' 1983 r. Nr 71, 
poz . 318) zarządza się, co następuje : -

§ Lo W § l ust. 1 zarządzenia Prezesa Narodowego 
Ban k u Polskiego z - dnia 10 grudni a 1982 r, w sp rawie 
wysokości ' opr ocentowan ia wkla(lów oszczędnościowych \ 
osób fiz ycznych na rachunkach bankowych (Monitor 
Polski Nr 31, poz . . 273) wprowudza się nastę'pujące 
zmiany: 

1) w pkt 1: 

a) w lit a) wyrazy ,,3,0°/0" zastępvje się wyraza
mi "I,Oo/n", 

b) dotychczasowe Jit.b) i c) otrzymują oznaczenie 
lit. b) i brzmienie: 

"b) terminowych imiennych: 

- 1 2-miesięcznych 10,0°/0, 
- 36-miesi E;czńych 13,0%", 

c) dotychczasowa lit. d) otrzymuje oznaczenie lit. G) 
j brzmienie: 

"c) przez szkolne kasy - oszczędnościowe: 

- płatnych na każde żądanie 6,0%, 

i .. !" '~' ,. 

- z przeznaczeniem na nagrody dla wyróż

nionych w drodze konkursów zes połów 

szkolnych kas oszczędności i naucz ycieli
opiek unów tych kas za wyniki w szerzeniu 
idei oszczqdzania oraz za osiągni ęte [wn
kretne efekty oszczędza1'li a przez mł()d zież 

sżkoJną 0,9% ", 

d) dot ychczasowe lit. e j-j) oznacza się odpówiednio 
,jako lit. dl-i), 

2) pkt 4 skreś la się. 

§ 2. Wkłady oszczędnościowe, na które wystawiono 
książeczki oszczędnościowe na okaziciela, podlegają 

oprocentowaniu w wysokości określonej w § l pkt 1 
lit' a) ' od dnia l lipca 1987-, r. 

§ ~. Zar.ządzenie wchodzi w życie , z dniem 1 lipca 
1986 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1987 r. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 
' -, 

z dnia 20 maja 1986 r. 

z"'; '~niiłj ,~ce zarządzen.ie w sprawie rodzajów wkładówoszczędnościowycb, wydawanych na nie dowodów oraz 
zasad otwierania i prowadz~nja rachunków tych wkładów. 

Na podstaw ie alt. 18 ust. I i dJ t. 33 li st. 2 ustawy 
z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. N'r 7, 
poz. 56 i z 1983 r. Nr i l, poz. 318) zarządz a się, co na
stępuje: 

§ l. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkła

dów oszczędn ośc i ow ych , wydawanyc h na nie dowodów 
oraz 'zasad otwi e rani ćl i prowć1 c!zenia rachunkó w tych 
Wk! il dów (Monitor Pol s ki Nr 29, poz . 157, z 1ąRS I . Nr 8, 
poz. 73 i 7. 1986 r. Nr 3, poz. 24) wprowadza się nastę

pując e zmia ny: 

1) w § 6 pkt 2 skreśla się, 
I 

2) § 10 otrzymuj e brzmi enie: 

,,§ 10. 1. Narodowy Bank Polski powszechne 
kas I' oszczędności wystawiają imienne ksią
żeczki oszczędnoś ciowe na następującero
dzaje \,,;k ładów ()szczędl1ościo~ych: 

1) pła tne n,) knzeJe żądanie : 

a) obieg o\-v e. 

b) obiegowe osób zilgranicznych, 

• 



• 

( . 
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2) tenninowe na zdeklarowany z " gó ry 
okres: 

a) 12-miesięczne, 

b) 12-miesięczne osób zagran iczn ych, 

c) 36-miesięczne, 

d) \ 36-miesięczne osób zagranicznych, 

3) systematycznego oszczędzania, groma
dzone przez okresy S-letnie, 

4) z przeznaczeniem na udział w budow, 
pictwie mi~<;zkaniowym. 

2. Osoby lizyczne wymienione W § 7 ust. 2 
mogą· posiadać tylko imienne ksią :'. eczki 

oszczędnościowe wymie.llione w ust. 1 
pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) i d).",. 

3) w § 11 skreśla si ę: 

a) w pkt Vf nawi asie wyrazy: "umiejscowione j", 

b) pkt 7, 
. , 

4) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 

.. § 12a. 1. Narodowy B,lllk Polski powszechne 
kasyoszczqdnościoraz banki spółclzieJc:ze 

dokonllją . wypłat wkladówoszczE;dnościo: 

wycb platnych na każde żądanje :z imien
nych książeczek oszczędnościowych lImieje 
scowionycb PKO i BS, wystawionych 
przed dniem 1 lipca 1986 L, oraz dokenują 
zamiany tych książeczek na książeczki 

oszczędnościowe obif!gowe. 

2. Operacje, u których 1l1()wa VI ust. l, mogą 
być dokonywane wyłącznie w Narodo
wym Banku Polskim - powszechnej ka
sie oszczędności ' lub w banku spółdziel

czym prowadzącym rachun,ek wkłildu 

właściciela książ eczki, na warunkach do
konywania wypłat oraz zamiilny k;; iąże

czek, określonych w postanO\vieniach dla 
właścicieli książeczek oszczędnościowych 

z wkładami płatnymi na ka:ż,de żądanie 

\ (obiegowych), ustalających szczegółowe 
postanowienia urnowy o te wkłi1dy.", 

5) § 13 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 13. 1. Narodowy Bank Polski- powszechne kasy 
oszczędności dokonują wykupu imiennych 
bonów samochodowych o wartości nomi -
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'nalnej 20 t}s. zł, wystawi'Onycn dl; dni a 
31 grudnia 1984 ' L na wkłady oszczęd- . 
nościowe , które od dnia 1 stycznia 1987r. 
są oprocentowanymi wkładami płatnymi 

na każde żądanie. 

2. Wykupu dokonuje się według wartości no
mina lnej wraz z odsetkami właściwymi dla 
wkładów płatnych na każde żądanie, obli
czon ymi za czas od dnia l stycznia 1987 r. 
do dniil poprzedza jącego dzie ń wykupu. 

3. "\Ta r toś':: nominalna bonu wraz z ods_etka
mi nblicznny~ni jak w ust. 2 może być wy
pLlconc' \V ~!o!ó\Vce , przeniesiona na ·imien

'm; ~siązeczk<; pszczęclnllściową lub prze
' lan ;] mi wskazany rachunek bĘlnkowy. 

4. Ope'Hcje, oktÓlych m owa w ust. 2 i 3, 
mugą być dokonywane wyłącznie w Naro
dowym Bilnku Polskim powszechnej 
kasi e oS7.cz\;dności. wskazanej na bonie.", 

6)§ 28 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 28. 1. Narodowy Bank Polsk i powszechne kasy 
oszczędności dokonują wypłat wkładów 

/oszczędnościowych z książeczek na oka
ziciel a i nil okaziciela z hasłem, wystawi 0-

nych \ przed dniem 15 lutego 1973 r. na 
wkłady płatne tl e każde żądanie , oraz ter
minowe na zadeklal:owane z góry okresy 
12-miesi ć;czne .. które ' od dnia I lipca 1986 L 

są wkładami' płatnymi na każde żąclimie. 

2. Książeczk i, o których mowa w ust." są 

umiejscowione, Operacje w tych ksi ążecz

kach mogą być' dokonywane wyłącznie w 
Narodowym Banku Polskim - powszech
nych kasaeh oszczędności prowad'zących 

rachunek- wkładu oszczędnościowego· na, 
war unkach postanowień dla wkładców. 

ustalających szczegpłowe pustanowienia 
umowy o wkłady oszczędnościowe, na 
które wystawiono książeczk i oszczędnościo

we PKO na okaziciela i na oka.ziciela 
z hasłem". 

§ 2. Zarządzen ie wchodzi w życię, z dniem lipca 
1986 L, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchoclzi w życie 
z dniem I stycznia 1987 r. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA N A.ROłłOWFGO BANKU POLSIG EGO 

z dnia 28 mają 1986 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i Wilgi monet nomiB~lłlel wartości 100 zbtvch i "'00 złotych. 

Na podstawie art. 5 ust. r ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statucie Narodowego Banku Pojskiego (Dz. U. 
Nr 7, poz. S7 oraz z 1985' r. Nr 32, poz, 141 i Nr :36. 

, poz. 170) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór, stop i W-lg..; morety nomJ'lam" j 
:wartości 100 złotych, określone w załączniku nr 1 do za-

rządzenia, OfdZ wzor, plubq' i WclUę tlHdlet nominalnej war
tości 500 złotych, okre~lon e w załączniku nr 2 do Zilrzą
dzeniil. 

§ 2 . . Zilrządzenie wchodzi w życie z dniem oąłnszenia. 
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