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,IZ <mm .lH) ' si:er~ l\l9.Hti ,:n:. 

w .prawie przeKazania uprawnien 60, wyaawania prze~isow ' o gospo'tlarowaniu mięsem zUbó,ugoslmllarczego. 

-
Na · podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia . 29 pat-

dziernika 1952 ... r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
towarowego i ' zaopatrzenia (Dz.. U. ' Nr 44,lJUz, 3U1. ' 
I: 1956 r. Nr .M, poz. 2~ 'i 'Z 1f97'1 r. 'Nr 12, 'pm. 11'5) 
oraz ł 13 rozporządzenia Rauy Ministrów z dnia 18 listo
pada 1956 r. w spraWie '€ikr~§len~m 'OfganÓW 'a'i:łmini

.tracji państwowej, na które , przechodzą niektóre upraw
nienia Państwowej . Komisji , Planowaąia Gospodarcze9l>_ 
i jej PrzewodniczącE!!'JD tJ»z. lU. ~Nr ~8, ;pm. :21'-ł), ~ ,Hl5tT. 
N( 49, /poz . .2'3B i Nr 50, puż. 245 uraz z .~5B l. 'Nr '''22, 
poz. 94), zarządza srę, rem n'$~: 

§ l. przetmuje się Ministrowi Handlu We.wnętrzne
go i Usług uprawnienia odil» )~d'ilwanm llr~Ó'M1 fN-!i.p1i.a
wie sprzedażY"!Ilięs-a z ; 'uboju 'YOfiJlwfurrrmre.-yo. 

\ ." . . 
ł 2. TraC!§ !lffiOC: 

1) , zarzą.dzeme nr . 31 Pr.ezesd Rauy Ministrów z .ciu. 
13 sierpnia 1981 r.- w sprawie przekazania upraw

'lltel1 do "WY<hrwćtrimprzepisów o gospodarowaniu 
mi'ę-S'E!TIl ' 1 'Ppz-etwmami llii'ęsnymi (M1onttor 'PołiJłd 
Nr 20, poz. 191), 

2) zarządzenie 'lIT '30 ;Pr-ezesa~cray' tv'ltriFStrów z dnia 
B I1r:.Udnia 1985 r. w sprawie' przekaza nia uprawflień 

• 'W> ~ydam~ pt~is.ó.w !:o ,.,g:05p09nF.0WVabiu .mięHem 
o,", IiVll::}n gfispDmnr~ ,(M~brr ~,f)1Sll;i Nr 41. 
• .!floz. 2611). 

'§ 3. ZarządZ'ente wchodzi w życie z dńte-rn ogło
"SZeTIia. 

'Prezes 'Raqy Ministrów: ':'2. ~'1'i1'esiImlr 

z dnia 22 sierpnia 1986 r. 

w . ' Apra~ie zaniechania usłalaniapodat-kl1w Qbrotowego i docbodowego -odprzychorlów osÓb fizycznyeh z tyt;llu " , 
,\ , przechowy:wania_~ ze zbior,ów1986 r. 

, N_apodstawi.e ćl)'t. 8 ust. l ustawy ZZ ' Dma il'!! '.fgl'łlłłDJ..a 
1980 '.0 zóbowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr ,27, 
p'ot: 111, z 1982' r. Nr 45, poz. 289; z 1984 r. Nr...i2.gpoz. ,7.68 
l z -1985 r~ Nr 12, poz: SOf zarządza się; co n'astępuje : 

i 1. Zarządza się zaniechanie ustalania podatków 
.ob:t~1f0 "i ;'doailo.~.ąg,v l!Illi \lł>t~cln),~ ~a:qwch 
;pr.zell ro~ !'łntiy~m)!OO ii <Q!IIrnI'~y di~ jłlIOwa-

trlząoo :Ilziai;Ylą'par:jalne produkcji ' Ioląej z tytułu prze- , 
, chowywania " zbóż ze ,. zbiorów 1986 r . . na zlecenie jedno
; sle-k ~p.{)tlarki uspołecznionej. 

, , 

, .' 
,,§ 2. ~ądzenie wchoozi Ni .ż)'C-ie .z.dńi.r:m ogłos:iehid. 

.!Minister ~Fiaansów, : .. w :oz. 13. ~CiaA 

187 

::mw~ ~A ~smw I ,PR!iBEsIA. ~~WdiiCI.I) ItBAWKIJ iP0Ls.K11BIf) 
, ~ 

z dnia 30 .li+1c'a- J~ ~. 
- , 

w sprawie rachunków bankowych osób zagrańicznych, prowadwnych w walutaCh wymienla'lnyłb. 

Na podstawie a.t. 3,4 ust. l ustawy z dnia 22 listo
paąa 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz . ..u. ,N,r .63 . ..p.oz. ,28ą) 

oraz art. 18 Ult. 1, art. 19 i art. 33 LUn. ~2 'uślawy z anta 
26 , lut.go 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr./l.. :!poz . . 5.6 
1 z 1983 r. Nr 71. poz. 318) zar.ządza Się; co, rrast§pu'je-: 

,. 1. .1. Osoby zaynmiczne "mogą gromad ii<: }>!9sia
~Ilana ,.waluty wymieniam.e w '.'polskich ,bankat::h na r.achun
" kac~ -llanko;w,:h".dl., ' zw.an,N.c'hIlli'lęj ~raC!'hurl.k.ami.{C". "tła 
.zasada.ch0kEesloTI.Yc.h w i.!iini.ęj.s.zym :zarząctze11iu. 

'2. iIRw:fl-uriłiii .,{(C., I~ą fuyt OlI1tWftJlaUle ili tflTcOwa'dz.one 
,prze~ Narodowy ·BarikJlp,~L lNark .~~ ,~ -.®pieki 
S.A :'iBank ,Han:dlowx JN .W,ar.SZiJJŃi.e S.A. ;j.ako .rachunki 
ter [r" nów€, i rachunki płatnp ,na każde żądanie. 

- I 
' ''3.' 'Rathur\'xi ,~C" ' prowatl2!i '<Mę "Vi jędnef z ,walut wy- ' 

• 

mierualnycll olu eslal'l ych pl'zez ·'P·r.ezesa N'al octowego '. Ban
ku Po]sltie.Qo. .listalonej przez posiadacza rachunku L 
"balik w 'rfmowre '''rachunku bankewego. 

• 

'§'Q, 'Na racIll1uki "C" mogą DyĆ wplacćlne waluty 
wy.mienialne poeho~zące: 

'1) z ' realizacji .zagcaaicznych przeka'zów ' bankowych l ' 
pocztow#-€h, .czeków. .weksli oraz .alu.a,4vtywpie-

, Il'i~żnych . 

~) ''2 ~I~t '!;W '\kraju lIInvf1t PJlZyviie~t~ch ~iub !Dzesła

my.eh :t2 ;?zaynanioy, '>JN '!Dr aniUfiCllł:l 'kwot '!I.lWjjtllJUZDtC!).h 
'IW lWg'reszeriiu 'de;w~. -~ieErl!nmym ilł'11Z&'Z ~p.01-
ł5Rii 'ur'l!ą1l mełny , .:poO:mzCP.i , odpmwy , : qemejmag.rarłicy , 
at:tro JfJ«Idcmts 4conb::ołi '~agiaDi.<mrycll ~~rmzeSIY,ł~kMl:~tIz-
towyćh, 

ł 



• 

Mmiitot . p.~l,t-~:.f- Nr 2.7 - 319: _ . . , . Ro'Z. tał 
----------~~--------- -----------~--------~--~----------

• 
I 

3);. z radllzilcjr: w ; . kLajtl Ch~ozycj~ . osJiti krajp;w,y.ch w 
wykonaniu umów zawartych ' przez te OS0by' z posia" 

. dacz.em rachunku, z zachowaniem polskich przepisów. 
da:wjiZd»f~ych." w.. • takżi:!7 uma.w., w. 7AlkLesł .~, handlu 
Zfl~i:GZJleglil' i~ liSłi!l.!J~ zwj~~ :u. tym.. tmndlenn 

4)) 'II! mmb:mr~.;: bam60w-y.eh., podmiD.too.v. m~y~l:i: 
prowadzących . działalność gospodmnzip []'ffi.' ~r,jum 

.EoJskie,L Rze!lz..YR;lilSRGlite,t Ludowe1!. i doRusW2orr:e do 
ttansfJłw. za g.}:dnicę;, ,na. RPds.1łl.w,ie~ odręp.lli)':G:h prza,. 
pisO:w" 

5) z. realizacji · przelewów z rachunków "C" innych osób 
z'ćlwameznycrr, w' tym również " z' tytułu re.alIzacjl 
spffcii?u. zapisu lub dyspDzyujF Ud' wyp.rn:l.eli; śmierch 

6)', z realizac~j gfzelewó.w zo rac.nun1[ów ,;W,,· Rrowildzo~ 
nych w wafutacli wymienialnych dla pracowników 
placó.w,akl obcyui:L w 170].~i , 

7) ze zwrotu kwot uprzednio podjętych z tego.' ractlUrr
ku w celu wywozu za granicę, w razie gdy wyjazd 
nie doszed ł do· sk utt:u, m rec nie>- Z'reaUz:owanych prze
kazaw :na ' granicę' i jlf'zE:!e,w;ówc na rzecz· instytucji 
kJa: owych, 

8) z realizacji przelewów z rachunków walutowych "A" 
osób krajowych w FillP.ie zmian y statusu dewizowego 
posiadacza rachunku wa{\lt'bwego' ,,~". 

§ 3, Rachunki "C" mogą być otwarte I prowadzonei 
jeżeli wkłud wynosi co Flajmniej : 

1) 10 dolarów USA - w od niesieniu do rachunków 
p-łattrych"rradt:.ażcl'e ' ż'ądanre; 

Zfi. rot)" cfoI'arów ITS-A ~ w odhiesieniu do rachunkow 
t ełJIll4:i:ruw..'Y«'h~ 

Ihb" nóiwIDi@w.m,j:'(Jś ć , ~1: wet W' i l.'l!I1l.WLID! \\\tdtitaa;H!,) w'y.mi~, 

Iri.aiit!yjUd:iil." 

9) przelewy na. rachunkiwaifltQwe ,iC'" innych osób za-
9;ranftznych, w , tym rownie,ż przefewy z tytilłu .· Leall
zacjf spadkuiza pisu lu:B dyspozycji na' wypadek 
śmierci. Ił 

2> z;' racllunku" "C" mogą l:Yyć ' dokonywarr& wypłaty 
, w' zJotiJ'c re na: rzecz' pusiad'(l'cza ' rachunku lub z' jego' p'Q

lecenia' na, rzecz'· innycłl osób' zagranicznych i krajowych. 

3, I vV.ypłaty w zł.otych z ljlchunku "C" następu}, 

według theżących kursów w aiut obcych w złotycłi, usta
l'onycli przez p'rezesa, Narod'owego Banku Polskieg..o. 

§, 5. Wpłahy, !la: rachunkł. "C" z· innf'X'h tytułów nii 
określone w zarządzeniu oraz, wypłaty z tych rachunków 
na inne ce,le niż określone w zarządzeniu mogą być do
Ioollyw.an:e po U2Lyskimiu ' edtębnego zezwolenia dew izo
weg,Dl 

§ 6': L Wysokość oprocentowania wkładów na ra
chunkach "C' .... osób fizyczny.ch'- płatnych na .każde żąd a
nie jest' ustałana przez ' b'a,rrki' prOWadzące te rachunki 
w granicach, ~d ' 3% do 50fo w stosunku rocznym. Zmian'. ' 
pr2€z barrk w c z·as-ie' trwania umowy rachunku "C' wy
sokości oprocentowania na rachunku płatnym na każde 

żądanie nie powoduje wypowiedzenia pozostałych wa-
. runków umowy. . 

2. Wkłady na rachunkach "C" osób prawnych płatna 
na:, każde. żądanie nie podlegają oPrOcentowaniu. 

3. W.<ysokoŚć opr.o.centowania wkładów terminowych 
na rachunkach "C" osób fizycznych i osób prawnych 
j'est ust-crlcma'4!lIlZe'l bunki, pnowadżące:' te rachunkil w gra
qie~wh ou;' $./0 dG/l 1l1'11to' w ' st'oslIIJ:k.u [(}Q.znym, w zaldności 
od wcrluty; raohunk<u; wysORo!ief wR!ładu, t&fminu. oras 
stop,:y pmcen;t'bJ.v.e:j' na" międzoyna'{'{}do.wyoh: rynkach> w'&
lutow'j'clt.' 

, ~ 4, Otlsetki ad wRładów dolicza się w ' walucie ra-
§J 4", t ... Z: r,acl!una ów ,,~'" mog,ą,,, h:y,(l .. w.. walucle" wy!, ' :h k 

mieniatnej dokonywane-: - c un u:... 
5. Odsetki od wkładów osób fizyczn.yGh , płatn,YFh , na' 1.) przekazy z'a gr.anicę , . 

każde , żądanie . dolicza . się . do wkJadóm, raz. w roku w 
2" wypł"-t.", na : rzec.,z. posiadacZil rachUnku lub.. z. J'egn li k I """i'", !f"" ter:mirrach l ustalony;ch.. przez. hauk prQwarlzą~Yt rac ' une 

polecenia na rzecz. innych' osóli zagranicznych,. z , pra- albo prży,,: p.ode:itnowaJiliu w.kfad.u, w c.alQści w zWiązku 
WBlIl" wywozu środków " za, g~rricę' ITa- Rodslawie za- z. likwidacją. rachun'ku lub. p.r~ zmianie wysokości opro-
śwnrdtzeniil b"arr!{u prowadzą""eg:o rachuneR" centowarria.. Odset'k,j' mf witłarló':w t'erminowych' dolicza 

3) wypłaty tytułem darowizny na rzecz osób ~aj9wyl'h. się z upływem termihu wkładu lub w IhIlych termiuaeh 
fizycznych, ż prawem wywozu środków za. graniCę wynikających z umowy r,lldhmltu. 
mi' pstawfe< -re#Wtadhefl1iil )janku' VI'ow'EJeząt:ego 

, , " 6~ J.eielL w.kład terminow.y, na. rachunku. "C' ma ~ PffitftIm&itr, , 

4t pTze-l.ew)'. na ,rat:lILirrki wall'lfuw'e' "N" osób kr:a'io.wycit 
\ je ż'e l li Rrzełew następuje' t'ytułem darowizny, reaUta'

c jE ' spmHł'u; . zapisu luIt dyspozycji na ' wypad'eJe 
śmierci; 

. 5}1' przeł.e.\J.'y'!' na , raciJ..unki waluto,we, "A~' osóD k.ra4pwych 
fiz..ycznyG:h i.' WzeJe:w.y na. rz~z.. osób. lHajpwych, 
[lI.aWfLj cl1_ z ińnyctL tytuJó.w. niż. w,y.mi.e.nione, w, g.1cL 4, , 
w.ynikajf!fych z. umó w ZfuwaLt.y.c:h J:!rzez Rosiadacz:a ra~ ' 

cliunku . 'z t.ymL asD.fJ.am i v. zaahowaruem" p,olskich 
przepisÓw' dewizowych; 

.61" pr.zełew,yna . i-zecz osób k,r,alowych" '-;- iednGstek. gos
podarki uspołecznionej, uprawnionych do , przyjmowa
Riil±w,,' waftuIiec obce:j : rrai~{lii' za! spnedan:e' w maju 
towary i świadczone usługi. 

~, ~~ na~ rm:hltHkj,' b~e podmiotów zagranicz
' nye'h, Qraw.adZ:ąeyefi dżimerłhość gospodarczą · na te

rytorium P'oJskiej Rzeczyp.ośpolitej Ludowej , 

'8) 'Przelewy tra<> .balihunkF W'iłt~t'o:we' " N'" w r'a'Bi'e'·, zmiany" 
statusu. Rosia-ciac,za rru::łumku. z o.s.oh~ ' ZD.«ra:nicZnej 
na oso1)ę ' kra-jpwą.,. 

sŁanie, p:m:l;jęŁ)1 w dniu, nastę'RILym_ po upły,wl __ okresJI 
zadekl'arowanegó w umówi:e" umo:wę r./lchunku termiIi~ 
weg.o. uważa się za zawartą na kole jpy . taki sam akre." 
na · oboWią~jących w tym ' dhiuwarunk.ach ,dotyczącycJa 
oprocentowania wkładów terminowych, chyba ż. umowa 
ta stanowi Inaczej . _ ' . 

7; W razie, niedotrzymania, um6.wy 9- . wkład. ' terfnJe, 
nowy i. w.cześniej~zego pOdJ.ęcia , wkładu w całOści lul 
w części', cały witlird p:odieg:a, oprocentowaniu, ~ ~yso
kości ad- 111'/0 do. 3'110 w stosunku' rocznym. Wysaki:>.ś',' 
ołlnizonegpoprocentowani~ ustala bank . prowad'z~~ fa.
(:,huneL 

§ 7~ Przy' . wpłatach . i wypłatach, z rachunlrow · "c.~ 
dokonyw anyc h w inne j walucie obcej niż waluta raChun
ku oraz przy 'Zmianie waluty rachunku stosu j,e si~ <><1po
wiedniokursy walut ..obcy.ch ustalsme przez Prezes.a . Na
rodowego Banku' ,Polskiego dla kupna i sprzedaży tycll ' 
'Mil~" 

: \ §.., Ił:. . 1.. ',W, razie', P.fze'jścia- wkładu na rach..ul!ku., "C'" , 
w. drodze snaciku luli, zap'~su na. osa1:)ę zag:ranicznąl moz_ 

, 

\ 

. y 



, 
'. I • 

. , 

ona . rozporządzdć tym wkładem z ods2tkam i jak . Sp'i.h .l hO

·d.a Hca. po przedstawieniu' dOKL:ment u stw i er3 za jącego na-
bycie praw do spad k u lu b za pisu . . . . 

2. W razie pl ze jscia wkładu na rachunku "C". w 
d rodze spadku lu b za;; is u na k rajową oso bę . fizyczną. 
wkład wraz .z odsetkami zostaj e przeniesi ony. na opro
centowa ny rachunek walutowy "A". otwarty d la spadko
biercy, po przedstawieniu przez ni ego dok umen tu stwier
dzającego nabycie spadku lub. za pisu oraz zaświadczenia 

właściwego urzędu skar bowego .0 uiszc;zeniu podatku 
od spadków i ··.da ro wizn lub stwierd za j ącego. że podatek 
t aki s ię nie należy , 

§ 9. Prowadzenie specj alnych rachunków zagranicz
n ych d la przedsta wicie lstw dyplomatycznych i urzędó.w 

k onsul a rnych państw . obcych oraz innych przedstawi
cielstw zrównanych z nimi w zakresie . przywilejów i 
immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie 
ustalon ych zwyc za jów międzynarodowych, 'członków tych 
przedstawicielstw i urzędów oraz członków ich ro<i:z; in 

• 

Poz. 187 i 188 
• 

b " L.ących osobami zagraniczn ymi r egul ują odrębne prze
pisy. 

§ 10. 1. Rachunki "C" z wkł adami płatn ymi na 
każd e żąda ni e otwarte przed 'wejściem w życie zarządze
nia prowadzi si ę nadal na zasadach określonych w ni
nJejsiym" zarządzeniu. 

2. Rachunki "C" :z wkładami terminowymi otwarte 
przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlegają. po 
upływie -zadekl arowanego okresu" wypowiedzeniu. 

§ 1-1. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów ' I 
dnia 26 czerwca 1981 r. w sprawIe rachunków bankowych 
dla cudzoziemców dewizowych, prowadzonych W walu
tach wymienialnych (Monitor Polski. Nr 17, poz. 149). 

§ 12; Zarządzenie wchodzi w iyoie I dniem 1 pat
dzierp.ika i986 r. 

Minister Finansów: i. Bamojlik 
prezes Narodowego Banku Polskiego: W. Baka 

.138 
ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WE'WNĘTRZNEGO I USŁUG . 

'z dnia 30 sierpnia 1986 r. 

w sprawie ' obrotu mięsem z uboju gospodarczego. 

Na podstawie art. 3 u st. 2 dekretu z dnłłl 29 'paździer

nik'1 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towa
rowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44.poz, 301, z 1956 i. 
Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. J 15) w związku 
z § l zarządzenia nr 14 Prezesa RadJ' Ministrów z dnia ' 
30 sie rpnia 1986 r. w sprawie przekazania uprawnień do 
wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z uboju ' 
gospDdarczego(Monitor Polski Nr 27, poz. 185) zarządza 

2. J ednostki gospodarki uspo łecznione j i nie uspolecz
niQpej nie mogą nabywać mięsa z uboju gospodarczego; 

3. Przepis ust. 2 nie d otyczy przed się biorstw lub 
spółdzielni zrzeszonych w Zrzeszeniu Przed s iębiorstw 

Przemysłu Mięsnego, Centralnym Związku Spółdzielni 

"Samopomoc Chłopska" lub "Społem" .Centralnym Związ
ku Spółdzielni Spozywców, k.tórym producent zle cił d(ft
kónanie uboju. 

się, co następuje : 
§ l. Sprzedaż mięsa Wieprzowego. wołowego, cie- § 5. Szczegółowe zasady sp rzedaży mięsa z uboju 

lęcego i .baraniego . z uboju gospodarcz€go odbywa się gospodarczego określa załącznik dó zarządzen ia . . 
wyłącznie !la zasadach określonych ,w zarządzeniu. § 6. 1. Jednostki gospodarki uspo łe cznio'nej, o / któ

§ 2. 1. Za mięs9 z uboju gospodarczego uważa sią _ rych mo~a w § 4 ust. 3, po dokonaniu ub oju mogą wy
mięso pochodzące z uboju zwierząt rzeźnychwyhodo- korzystac mięso w zakładach gast ronomicznych ; g,Hma-
wanych prżez ' producentów rolnych. żeryjnych-. " 

2. Producentami rolnymi w rozumieniu zarządzenia 2. Posiadane prżez · jednostki gospodarki uspo łeczni o-
są pOSiadacze indywidualnych gospooarstw rolnych. a tak- nej, o któryćh mowa w §. 4 ust. 3, nadwyżki mięsa lub 
że osoby fizyczne będące pOSiadaczami działek gruntu, podrobów \ z uboju gospodarczego jednostki ~e mogą 
prowadzące własn y chów zwierząt. sprzedawać między sobą na ' obszarze całego k ra ju' z prze-

3. Za zwierzęta rzeźne .uważa się zwierzęta hodo- znaczeniem na poprawę zaopatrzenia zakładów gastro-

9k.r"e's nomicznych i garmaieryJ'n ych prowadzonych prze z te jed-wane przez producenta rolnego przynajmniej przez nostki. \' 
3 miesięcy pr'zed dokongniem uboju. 

§ 3. Zwierzęta " przeznaczone ero uboju · oraz mięso 
przeznaczone do sprzedazy podlega urzędowemu badaniu. 

.§ 4. L Producent rolny może Iprzedawać na targo
wiskach (halach targowych, bazarach i placach targo
wych) na obszarze województwa, w którym znajduje się 

gospodarstwo lub działka gruntu producenta. mięsowiep
rzowe. wołowe. ci~lęce, baraI)ie, sł.oninę. sadło, łÓj, pod
roby i jeIl~łJ. 

'§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu We
wnętrznego I Usług. dnia 2 stycznia i 986 r. w sprawie 
eksperymemtalnej sprzedaźy na targowiskach 'mięsa po," 
chodzącego z ubo.jugospodarczego na obszarze niektó
rych województw ' (Monitor Po·lski · Nr 1. poz. 3. Nr 8, 
poz. 59 i Nr 23, poz: 169). . 

§ 8. Zarząd.zenie wchodzi , w życie z dniem ogłoszenIa. 

Minister Handlu ' Wewnętrznego I Usług : J. Jóźwiak 

ZałączniK do zarządzenia Minjstra 
Handlu Wewnętrznego l Usług 'Z 
dnia 30 sier pnia 1986 r. (poz. 188) 

ZASADY SPRZEDA2Y MIĘSA Z UBOJU GOSPODARCZEGO NA TARGOWISKACH 
/ 

1. Sprzedaż na targowiskach mięsa z uboju gospodar
czego mogą prowadzit!' producenci rolni lub członko-

, 

. wie ich r6dzin, prowadzący wspólne gospodarstw.Q 
·domowe. zwani dalej. "sprz.,dawcami". 

- . '. ."I ' 

~ 

/ .. 


