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UCHWAlA RADY PAŃSTWA 

z dnia 23 października 1987 r. 

w sprawie powołania Centralnej Komisji do Spraw Reierendum. 

" Na podstawie § 13 ust. l uchwały Rady Państwa 
z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych 7.asad 
i trybu przeprowadzania referendum (Dz. U; Nr 28; 
poz. 158) Rąda Państwa powołuje Centralną Komisję do 
Spraw Referendum w następującym składzie: 

Przewodniczący: 

Zastępcy 

Przewodnicząc:ego : 

Sekretarz: 

Członkowie: 

proL Adam ŁOPATKA 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyż

szego . 

Czesław JAWORSKI 
Członek prezydium Naczelnego 
Komitetu Zjednoczonego Stron
nictwa Ludowego 

Renata . PIOTROWSKA 
Robotnica w Zakładach Przemy
słu Dziewiarskiego im. T. Duracza 
,.Delta" w Łodzi 

prof. Anna PRZECŁA WSKA 
Członek Prezydium Komitetu Wy
konawczego Rady Krajowej Pa~

triotycznego Ruchu Odrodzenia 
Narodowego, członek Rady Kon
sultiicyjnej przy Przewodniczą
cym Rady Państwa 

Edward ZGŁOBICKI > 

Członek Prezydiu., sekretarz 
Centralnego Komitetu Stronnic
twa D~m6kratycznego 

Edward SZYMAr':SKI 
Kierownik Biura Spraw Sejmo
wych Komitetu Centralnego Pol-

,. ~ .' ski ej Zjednoczonej Partii Robot
niczej, pOSE<ł na Sejm PRL 

Julian M. AULEYTNER 
ilit 

Pracownik naukowy w Instytu
cie Pracy i Spraw Socjalnych, 
członek Rady Konsultacyjnej 
przy . Prz(~wodniczącym Rady 
Państwa 

Jerzy BREITKOPF 
Szef Kancelarii Rady Państwa 

.~:.~:~t_ ._ " _., 

i;,t~~:i: . 

-'.~ I 

Krystyna Anna CZUBAK 
Rzemieślnik, poseł na Sejm PRL, 
członek Centralnego Komitetu 
Stronnictwa Demokratycznego 

Krzysztof DĄBROWSKI 
Techriik mechanik w Hucie 
"Warszawa" 

Roman DRECKI 
Członek Prezydium Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia PAX 

Tomasz KLIMAt'lSKI 
Członek Zarządu. Glównego 
Chrześc:ijańskiego Stowarzysle-
nia Społecznego 

Tadeusz KOJDER 
Generał brygady, zastępca szefa 
Głównego Zarządu Politycznego 
Wojska Polskiego 

Krystyna MAZUR 
Kierownik ' Gminnej Biblioteki 
Publicznej, członek Wojewódz
kiego Komitetu Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego w Ra-
domiu 

Jacek MI. YNARSKI 
Członek Zarządu Krajowego Pol
skiego Związku Katolicko·Spo-.: 
łecznego 

Józef MUCHA 
Rolnik, członek Wojewódzkiego 
Komitetu Zjednoczonego Stron
nictwa Ludowego w Sieradzu 

Mirosław RODEK 
Technik, górnik strzałowy w 
KopąJni Węgla Kamiennego 
"Czerwone Zilgłębie" 

Romuald SOSNOWSKI 
Wiceprzewodniczący Ogólno
polskiego Porozumienia Związ
ków Zawodowych 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
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UCHWAlA Nr 135 RADY .MINISTROW 

z d~ia ' 7 września 1987 r. 

w sprawie nadania ' statutu Powszechnej Kasie Oszczędności .- bankowi państwowemu . 

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.
Prawo bankowe (Dz. U. Nr 17, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, 
poz . . 318) Rada Ministrów ' uchwala, co następuje : 

§ l. Powszechnej . Kasie Oszczędności - bankowi 

. 
państwo'remu nadaje się sta tut stanowiący załączn i k do 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezęs Rady Ministrów: Z. Messncr 
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Zcłłącznik do uchwały nr 135 Rady 
Ministró~ z dnia 7 września 1987 r. 
(poz. 275) 

STATUT POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI - BANKU PAŃSTWOWEGO 

Rozdział 

Postanowienia ogólne , 

§ 1. Powszechna Kasa Oszczędności - bank państwo
wy, zwana dalej .,PKO", działa na podstawie ustawy 
z dnia 26 luteg'o 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, 
poz. 56 i z 1983 r. Nr 7 L poz. 318), rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie' wydzie
lenia pows~echnych kas oszczędności z Narodowego 
Banku Polskiego iutw<:lrzenia ' Powszechnej Kasy Oszczęd
ności - banku państwowego (Dz. U. Nr' 29, poz. 159) oraz 
niniejszego statutu. ' 

. § 2. PKO jest bankiem oszczędnościowo-kredytowym 
oraz dewizowym obsługującym osoby fizyczne i prawne" 
jednostki gospodarki uspołecznionej, w tym' spółdzielnie 
budownictwa mieszkaniowego, i jednostki gospodarki nip. 
uspołecznionej . 

§ 3. 1. PKO działa na obszarze Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. Siedzibą PKO jest miasto stołeczne War
szawa. 

2: PKO posieda osohowość prawną i ma prawo uży
,wania pieczęci z wiZf~runkiem orła, usta"tonym dla godła 
rolskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

Rozdział 2 ' 

Szczegółowy zclkres działania 

§ 4. Do zakresu działania PKO naieży w szczegól
ności: 

1) przyjmowanie i obsługa wkładów oszczędnosciowych. 
jak również wydawanie dokumentów stanowiących 
dOWOdY posiadania wkładów, 

2) otwieranie i ' prowadzenie rachunków bankowych 
oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób 
fizycznych i prewnych, jednostek , gospodarki uspo
łecznionej i nie uspołecznionej, jednostek budżeto

wych oraz organizacji społecznych. 

3) wykonywanie kasowej i rozliczeniowej obsługi budże-
tu pallstwa, , 

4) udzielanie kredytów i pożytzek pieniężnych ospbom 
- 'fiźycznym, spółdzielniom budownictwa mieszkanio

wego, a także innym jednostkom gospodarki uspo
łecznionej i nie uspołecznionej, 

5) udzielanie kredytów organizacjcm społecznym. jeżeli 
prowadzą działalność gospodarczą, 

6) prowadzenie obsługi walutowo-dewizowej oraz otwie
ranie, i prowadzenie rachunków w waluta,ch obcych 
dla osób fizycznych i prawnych, a także finansowa
nie, kredytowanie i !ozJiczanie obrotów towarowych 

,i usługowych z zagranicą, 

7) p'rzyjmowanie lokat terminowych jednostek państwo
wych, spółdzielczych, fundacji i organizacji społecz
nych, 

8) prowadzenie bankowej obsługi pożyczek państwo
wych i obligacji, 

9) przyjmowanie na przechowanie przedmiotów i papie
rów wartościowych oraz dokumentów, a także wynaj
mowanie skrytek sejfowych, 

10), obsługa funduszy 'powierzonych przez jednostki gospo
darki uspołecznionej, ' 

11) iniCjowanie i prowadzenie działari zmierzających do 
upowszechniania oszczędności oraz doskonalenia za
sad i form usług świadczonych na rzecz ludności w 

'zakresie obrotu oszczędnośCiowego czekowego, 

12) organizowanie w uspołecznionych I zakładach pracy 
agencji PKO, z tym że zaklady pracy ponoszą koszty 
rzeczowe działalności tych agencji, , 

13) organizowanie szkolnych kas, oszczędno~ci, " 
14) wykonywanie innych czynności określonych w prze

pisach ustawowych oraz zleconych w drodze umów 
przez inne banki. 
§ S. Wyznaczohe przez Prezesa Narodowego Banku , 

Polskiego, w porozumieniu z Prezesem PKO, oddziały PKO 
przeprowadzają wymianę znaków pieniężnych zużytych 
i uszkodzonych na zasadach i w trybie, określonych przez 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, " 

§ 6. PKO może przyjmować na przechowanie wartości 
i dokumenty $kładane przez państwowe jednostki orga
nizacyjne lub , przekazane w związku z postępowaniem 
sądowym, administracyjnym oraz czynnościami banko, 
wymi. 

Rozdział 3 

Organizacja PKO 

§ 7. 1. Prezes PKO kierLlje działalnością PKO na 
podstawie uchwał Zarządu i odpowiada za tę działalność. 

2. Do zakresu działania Prezesa PKO należy w S7.CZe-
góln~ści: 

l) przewodniczenie Zarządowi PKO, 
2) uczestniczenie -N pracach Rady Banków. 
3) reprezentowanie PKO na zewQątrz, 
4) mianowanie pracowników w PKO na stanowiska, 

&tórych obsadę zastrzegł do swojej decyzji. i odwo
ływanie ich z tych stanowisk~ , 

-5) udzielanie pełnomocnictw i ustalanie sposobu podpi
sywania dokumentów w PKO. 

6) wydawanie zarządzeń i instrukcji na podstawie upo
ważnien zawartych w odrębnych przepisach, 

7) wydawanie, w sprawach nie zastrzeżonych do W;'y
łącznej kompetencji Zar'ządu PKO, zarządzeń We
wnętrznych, instrukcji slużbowych . regulaminów oraz 
innych przepisów regulujących działalność i organi
zację PKO, 

§ 8, 1. Zarząd PKO, w którego skład wchodzą: Pre~ 

zes PKO, 2 wiceprezesów PKO oraz 5 członków, rozpa
truje podstawowe zagadnienia z zaklesu działalności PKO 
i podejmuje uchwały w sprawach związanych ' z wykony" 

'waniem zadań PKO, dotyczące w szczególności: "-
I) funkcjonowania ' i rozwoju obrotu oszczędnościowego 

i czekowego oraz działalności kredytowej, 
2) opracowywania i realizacji planu kredytowego i pla

nu finansowego, 
3) realizacji wytycznych polityki pieniężno-kredytowej, 
4) zaciągania kredytu refinansowego i jego wykorzysta

nia oraz lokowania własnych 'środków pieniężnych 
w innych bankach, , -

5) projektów taryf, odsetek, prowizji i opłat bankowych. 
6) rozdysponowania na fundusze własne zysku do po

działu, , 
7) projektów aktów normatywnych i prZepisów wykc

nawczych, dotyczących działalności PKO, 
8) tworzenia, przekształcania likwidacji "jednostek 

organizacyjnych, . 
~) inwestycji oraz zakładowego budownictwa socjalnego 

i mieszkaniowego, ' ' , :' 
iD) bilansów i rocznych sprawozdan z działalności, 
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11) polityki kadrowej i płacowej, ? 

12) zasad organizacji rachunkowości, rozliczeń piemęz~ 

nych, gospodarki kasowej oraz kontroli wewnętrznej . 

2. Szczegółowy zakres i tryb działańia Zarządu PKO 
oraz tryb podejmowania uchwał określa regulamin uchwd-
lony przez Zarząd PKO. , ' 

§ 9. 1. W razie nieobecności Prezesa PKO jego 
funkcję pełni .\'iceprezes wyznaczony przez Prezesa PKO. 

2. Wicep'rezesi PKO i członkowie Zarządu PKO kie
rują wyznaczonymi przez Prezesa PKO odcinkami pracy. 

. § 10. W PKO działają rady pracownicze na zasadach 
określonych w Prawie bankowym. 

§ 11. 1. Przy Zarządzie ' PKO działa Rada Powszech-
nej Kasy Oszczędności. ' 

2. Do :z;akresu działania Rady Powszechnej Kasy 
Qszczędności należy: . 

l) inspirowanie działań w zakresie rozwojuoszczęd
ności oraz dokonywanie oceny projektów doskonale" 
niazasad i f9rm usług świadczonych na rzecz lud
ności w zakresie obrotu oszczędnościowego, czeko
wego ' i rozliczeń pieniężnych, ' 

2) konsultowanie projekt.ów założeli polityki kredytowęj 
banku, . . 

3) wydawanie opinii w sprawach związanych z organi· 
zaCją ~ysteinu oszczędzania i sieci placówek świad-
czących usługi bankowe ; , 

4) rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw skierowa
nych przez Zarząd PKO. 
3. W skład Rady Powszechnej Kasy Oszczędnosci 

mogą być powoływani przez Zarząd PKO w szczególności 
przedstawiciele nauki, jednostek gospodarki uspołecznio

nej i nie uspołecznionej, terenowych organów władzy 

j administracji palistwowej, organizacji społecznych i Za-
wodowych oraz przedsta:vici~le banków. . ' . 

4. Przewodniczącego Rady Powszechnej Kasy 
Oszczędności powołuje odwołuje Prezes ' PKO. 

5. Rada Powszechnej Kasy 'Oszczędności działa na 
podstawie regulaminu wydanego przez Zarząd ?KO. 

§ 12. l . . Prezes PKO może t~orzyć w 'jednostkach 
organizacyjnych PKO komitety kredytowe z udziałem 

kredytobiorców w celu rozpatrywania zagadnień dotyczą
:cych działalności kredytowo-pieniężnej i obsługi kredyto
biorców. 

2. Tryb powoływania i liczbę czlonkówkomitetów 
kredytowych Qraz organizację ich pracy określa regula
min uchwalony ' przez Zarząd PKO. 

§ 13. 1. . Prezes PKO . jest przel ożonym wszystkich 
pracowników PKó' Prawa.i obowiązki wszystkich pra · 
cowników okresl a ją przepisy prawa placy oraz przepisy 
szczególne. / 

2. Pracownicy PKO, zgodnie z przepisami Prawa ban
kowego, są obowiązani do zachowania w tajemnicy wia· 
domoSci ' 0 stanach i obrotach na ra.chunkach bankowych, 
uzysKanych przy wykonywaniu obowiązków służbowych . 

Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po rozwiąza-
niu ,stosunku pracy. . 

§ 14. 1. Do składania oświadczer, w zakresie praw 
i obowiązków . majątko,,:ych PKO są upow,ażnieni : 

l) Prezes PKO -=- samodzielnie; 
2) d wie osoby działające !ącznie spośród: 

a) wiceprezesów , i pozostałych członków Zarzą
du PKO, 

b)' pełnomocników powołanych przei Prezesa PKO 
lub osobę przez niego do tego upoważnioną, dzia
łających w ' granicach udzielonych im pełnornoc -
nictw_ ' 

\ \ 

2. Do wykonywania czynn05ci określonego rodzaju 
lubczynnosci ~zczegółowych osoby wymienione w ust. 1 
pkt . 1 i ~ lit. a) mogą ustanowić pełnomocnika działają

cego samodzielnie w granicach udzielonego pełnomoc
nictwa. 

§ tS. 1. PKO wykonuje zadania przez centralę. od
działy oraz inne jednostki organizacyjne, 

2. Prezes PKO może ' wyznaczyć oddział PKO do 
pełnienia funkcji oddziału wi odącego i określić lego za
dania. 

3 . . 'RewizjQ działalności jednostek organizacyjnych 
PKO ,przeprowadza aparat rewizyjny PKO, powoływany 
przez Prezesa PKO, który. okreSla jego ' organizację , za -
dania. oraz zakres działalności. . 

§ i6. 1. W skład centrali PKO wchodzą departamen
ty, komórki równorzędne oraz inne komórki organiza-
cyjne. . . . 

2. Decyzje o powołaniu, przekszta'ceniu i likwidącji 
komórek organizacyjnych centrali, oddzi ałów 'oraz innych 
jednostek organizacyjnYCh PKO podejmuje Prezes PKO 
na podstawie uchwał Zarządu PKO. 

§ 17. Do zadań centro.li PKO należy w szczególnośc i: 
1) · przygotowywani~ planÓw i organizowanie prac zwią· 

zanych z wykonywaniem zadań PKO oraz koordvno
wanie 'działalno~ci jednostek organizacyjnych PKO, 

2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez oddziały 
i inne jednostki organizacyjne PKO, 

3) przygotowywanie sprawozdań, wniosków, ' ocen i opi
,llii ki ~rowanych do Narodowego Ranku Polskiego, 
zwanego dalej ,;NBP", Rady Banków i właściwych 

of!Janów administ racji państwowej, 
. 4) wspóŁdziałanie z organami administracji pa!1stwowej, 

organizacjami społecznymi i zawodowymi w zakresie 
realizacji zadan PKO, 

5) opracowywanie proje.któw aktów normafywnych, za
rządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regula.
mmow i innych przepisów oraz przygotowywanie 
opinii do nadsyłanych projektów aktów normatyw
nych, 

6) podejmowanie decyzji dotyczących udzielania kredy
tów w zakresie ustalonym . przez Prezesa PKO, 

7) organizowanie operacji bankowych oraz doskona le
nie organizacji i techniki pracy w PKO, 

8) sporządzanie zbiorćzych sprawozdań ekonomiczno
, -finansowych, 

§ 18. 1. Do zadań oddziałów PKO należy bezpo
srednia realizacja zadań PKO, określonych w § 4, w Zd 

kresie , w jakim nie zostaly one powierzone pr:z.ez Prezesa 
PKO innym jednostkom organizacyjnym. 

2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. l, oddżiały 

PKO wykonują inne czynności określone w zarządzeniach 
. wewnętrznych, instrukcjach służbowych, regulaminach 
i innych przepisach regulujących dzi ała l.ność i organi
zację PKO. 

§ 19. W celu wykonywania zadań w zakresie obsługi 
obrotu oszczędnościowego, czekowego i rozliczeń pienięż
nych ,PKO może: 

l) na podstawie ,umowy z pań.stwcwą jednostką organi
zacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" k.(>rzystać 

odpłatnie z usług tej jednostki; 
2) na podstawie umowy z NBP. karzystać odpłatnie 

z usług tego bą.nku w zakresie : 
a ) usług informatycznych, 
b) obsłligi zabezpieczeń bankowych, 
c) 'zasilania w znaki pieniężne i druki wdrtościowe, 
d) remo~tów i konserwacji ma:;zyn. 
e) usług transportowych; 



'. I 

\ .' 

Monitor Polski Nr 32 ' ~428 - Poz . . 275 . 

3) na podstawie umów z innymi, bankami wykonywać 
odpłatnie zastępczą obsługę kasową oraz prowadzić 
rachunki pomocnic~e jednostek, których rachunki 
podstawowe są prowadzone w tych bankach, a także 
powierzać im wykonywanie takiej obsługi jednostek, 
któryc;h rachunki są prowadzone w PKO. 

§- 20 . . Sz~egółowy zakres działania oraz organizację 
w'ewnętrzną centrali i innycl1 jednostek organizacyjnych 
PI~O, jak również rodzaje. i sposób używania' pieczęci 
urzędowych, określają regulaminy wydane przez Pre
zesa PKO. 

Rozdział 4 

Zasady gospodarki finansowej, fundusze własne, 
gospodarka wewnętrzna, rachunkowość 

l sprawozdawczość PKO 

:§ 21. PKO prowadzi samodzielnie gospodarkę finan
sową i zgodnie z zasadą samofinan.sowania pokrywa 
z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobo
wiązania wobec budżetu i zobowiązania z tytułu zawar
tych umów, a także wydatki na rozwój i innę potrzeby. 

§ 22. Wynik finansowy stanowi 'różnicę między do-' 
chodami z działalności PKO a kosztami własnymi jej 
prowadzenia. 

§ 23. ' Roczny bilans PKO i wykazany w nim wynik 
fmansowy, po weryfikacji przez Ministra Finansów, Pre
zes PKO w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego 
po okresie sprawozdawczym przedstawia do zatwierdzenia 
Hadzie Banków. ' 

§ 24. 1. PKO dokonuje lokat obowiązkowych w NBP. 
2. Środki pieniężne nie objęte lokatami obowiązko

wymi PKO ,może lokować w NBP lub innych bankach. 

§ 25. 1. Zysk PKO po pomniejszeniu o obowiązkowe 
wpłaty do budżetów terenowych i opodatkowaniu po

. datkiem 'dochodowym stanowi zysk do podziału. 
2. Z zysku dp podziału jest dokonywany odpis obo'· 

wiązkowy: 

1) na funduSZ statutowy; ' wysokości riie ' ni:i:szej niż 
10% zysku, chyba że fundusz statutowy osiągnął 
stun określony W § 27, 

2) na fundusz rezerwowy w ' wYiiokości nie niższej niż 
10% zysku, chyba że nie jest dokonywany odpis na 
fundusz statutowy. ' 
3. Część zysku do podziału, pozostałą po dokonaniu 

odpisów obowiąz,kowych, PKO samodzielnie przeznacza 
na fundusze wymienione w '§ 30 ' ust. 1 w wysokości 
określonej przez Zarząd PKO. 

I 

§ 26. ,Funduszami własnymi PKO są: fundusz statuto
"wy, fundusz środków trwałych, fundusz rezerwowy i fun
dusze specjalne. 

§ 27. Fundusz statutowy PKO wynosi 20 mld zł i jest 
tworzońy ze środków jednorazowo przekazanych przez 
NBP oraz z odpisów z zysku PKO do podziału. 

§ 28. Fundusz środków trwałych PKO stanowi pokry
cie wartośc:i środków trwałych, , wartości niematerialnych 
i prawnych oraz innych wartości trwałych, pomniejszo
nych o wartość ich zużycia. Zwiększenie lub zmniejszenie 
stanu tego funduszu następuje w wyniku zmiany wartości 
rzeczywistej' środków trwałych. 

§ 29. Fundusz rezerwowy ' PKO służy do pokrycia 
mogących powstać strat bilansowych. Tworzy się go ze 
środków jednorazowo przekazanych przez NBP oraz z od
pisów z rocznego zysku do podziału do wysokości fundu
szu statutowego. Dalsze wpływy na fundusz rezerwowy 

mogą być dokonywane tylko wówczas, . gdy fundusz re
zerwowy został w całości lub w części zużyty na sfinan
sowanie powstałych strat. 

§ 30. 1. ' Funduszami specjalnymi PKO są: 

1) fundusz inwestycyjny, 
2) - fundusz dewizowy, 
3) fundusz - premiowy, 
4) zakładowy fundusz nagród, 
5) zakładowy fundusz socjalny, 
6) zakładowy fundusz mieszkaniowy, 
7) fundusz postępu techniczno-ekonomicznegó; 
8) fundusz zapomóg. 

2. Fundusz inwestycyjny tworzy. się ze środków 
jednorazowo przekazanych przez NBP, z odpisówamorty .. 
zacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerial
nych i prawnych, likwidacji i sprzedaży środków trwa
łych, odpisów z rocznego zysku do podziału oraz innych 
źródeł określonych w odrębnych przepisach. Fundusz 
inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie nakładów 
związanych z budową nowych, modernizacją bądź ,rozbu
dową istniejących oddziałów oraz na zakupy ' maszyn 
i urządzeń. Inw{stycje PKO nie są limitowane. 

3. Fundusz dewizowy jest tworzony ze środków 
jednorazowo przekazanych przez NBP, z wpływów uzyski
wanych przez PKO z tytułu własnych operacji waluto
wych oraz z przydziałów środków dewizowych w formie 
limitów z bilansu płatniczego. Fundusz dewizowy jest 

, przeznaczony na zakup niezbędnych dla PKO maszyn spe
cjalistycznych, urządzeń, części do maszyn i zakup ma
teriałów eksploatacyjnych oraz na inne wydatki dewi .. 
zowe. 

4. Fundusz premiowy tworzy się z odpisów z zysku 
<lo podziału. Fundusz premiowy przeznacza się na premie 
regulaminowe' dla pracc;>wników. 

5. Zakładowy fundusz nagród. zakładowy fundusz 
socjalny i zakładowy fundusz mieszkaniowy obciąż'ają 
koszty działalności własnej PKO i są tworzone na zasa
dach określonych w odręonych przepisach. 

6. Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego jest 
tworzony ze środków przekazanych jednorazowo przez 
NBP oraż z, narzutów obciąi:ających ogólne koszty dzia- , 
łalności PKO w wysokości 10/0 w stosunku rocznym. 
Środki funduszu postępu techniczno-ekonomicznego prze
znacza się na finansowanie racjonalizac;ji stosowanych 
metod i technik pracy. 

7. Fundusz zapomóg jest tworzony z obciążeniem 

kosz~ów PKO. 
8. PKO, za zgodą i Ilazasadach określonych . przez 

Radę _ Ministrów, może tworzyć inne fundusze specjalne. 
9. Zasady wykorzystywania funduszy ,wymienionych 

w ust. 1 pkt 1-4 i 7 ustala Prezes PKO, a funduszu wy
mienionego w ust. 1 pkt 8 - Prezes PKO w porozumierliu 
z radamI pracowniczymi i związkami zawodowymi. Za
sady wykorzys~ywania funduszy wymienionych w ust. . 1 
pkt 5 i 6 regulują odrębne przepisy. 

§ 31. PKO prowadzi wewnę1rzną gospodarkq finan
sową na podstawie planu finansowego, z uwzglqdnieniem 
założeń narodowego planu społeczIl'O-gospodarczego. Plan 
finansowy na każdy rok uchwala Zarząd PKO. 

§ 32. Wielkość fund\Jszu płac jest ustalana w relacji 
do wzrostu zadali. bankowych oraz stosownie -do wyniku 
finansowego. Zasady kszt.;lłtowania fundusżu płac określa 
Prezes PKO w uzgodnieniu z Radą Banków i w porozu
mieniu z Ministrem Pracy. Plac i Spraw Socjalnych. 

§ 33. PKO prowadzi rachunkowość według planu kont 
, i jednolitych zasad rachunkowości bankowej, ustalanych 
'przez 'Prezesa NBP. 

.. . ' 


