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ZARZĄDZENIE .PREZESA NARODOWECO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 1.986 r. 

w sprawie Kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyiszych na · zagospodarowanie. 

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Mlnl
.trów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w .sprawle zatrudniania 
ab.olwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234 I z 1984 r. Nr 51, 
pos.262) zarządza się, co następuje: 

I 

ł 1. Kwotę kredytu dla absolwentów szkół wyższych 
D.zagospodarowanie. udzielanego na .warunkach .określo .. 
aych Vi rozpofZlldzeniu , Rady Ministrów I: dnia 31 sierpnia 
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1983 r. ·w sprawie zatrudniania absolwentów (Dz. U. Nr S3, 
poz. 234 I z 1984 r. Nr si; poz. 262), zwiększa .lę do 
wysokości ' .150.000 zł. 

t l. Zarządzenie wchodzi w tycie ż dniem ogłoszenia ' 
z mocll od dilia l stycznia 1986 , r. 

Prezel NarodowegQ Banku Polskiego: W. Baka 

ZARZĄDZENIJi PREZESA NARODOWEGO ' BANKU POLSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 1986 r. 

~Ienlające zarządzenie w sprawie ' szczegółowych zasad rozllcze6 pieniężnych Jednostek gospodarki . 
uspołecznionej. • . 

. Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 
Clnla 19 · $.ierpnia 1985 ,r, 'w sprawie zasad rozliczeń pl&
alężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. 
Nr 43, poz. 204) zarządza się. co następuje: " 

t 1. W .§ 8 ust. 2 zarządzenia Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 16 września 1985 r. w sprawie 
Izczegółowych zasad rozliczeń pienlężn ycb jednostek 
gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 30. poz, 201) 
wprowadza się następujqce zmiany: 

l) w pkt .3 wyrazy "jednostki transportowe~' zastępuje 
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się wyrazami "Jednostki transportu publicznego i sp~'" 
dycji". 

2) w pkt 4 po wyrazach "usług telekomunikacyjnych" 
stawia się prZecinek. a wyrazy "oraz dostaw energii 
elektrycznej i ' gażowej" zastępuje się wyrazami "do· ' 
.taw wody, energii elektrycznej, gazOWej I, cieplnej 
oraz odprowadzapia ścieków" . ./ , .; 

ł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. , 

P·rezes Narodowego Banku Polskiego: W. ' BakG-;, . 

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

% dnia 31 ~tycznia 1986 r. 
:"1.,:.' 

rm'I"J'!'alace zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych. wydawanych D.a nie dowod6w 1)r~z 
zasad otwierania ł prowadzenia rachunków tych wkładów. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 , ustawy 
a dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U.Nr 1, 
poz. 56 i z 1983 r. Nr ' 11, poz. 318) zarządza się. co na
• tępuje: 

.f t. W zarządzeniu Prezesa Narodowega Banku Pol· 
skiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów w,kła
dów oszczędnościowych. wydawanych na nie do'wodÓw 
oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych 
wkładów (Monitor Polski Nr 29, poz. 151 i z 1985 r. Nr 8. 
poz. 13) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 19 ust. 2 w zdaniu pierwszym na końcu skreśla 
się kropkę i dodaje się wyrazy "oraz 50000 zł", 

2) w §20 ust. 2 po wyrazach "lO 000 zł" wyraz "i" za· 
stępuje się ' przecinkiem. a po wyrazach ,,25000 zł" 
w miejsce kropki wstawia się przecinek i dodajesią 

,wyrazy .. 50000 zł i \00 000 zł" . 

t 2. Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Ba,n:
ku Pólskiego z dnia 30 ~aja . 1984 r. w sprawie wpro~ 

wadz,enia lokacyjnych bonów oszczędnościowych i depo
zytowych bonów oszczędnościowych o wartościach nomi~r 
nalnych 50.000 zł (Monitor Pplski Nr 15. poz. \09). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 
1986 r. 

. PreZes Narodowego Ban~u Polskiego:' W. Baka 
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