
- '27 Poz. 28, 29i 30 

wyżki dochodu ponad 9000 zł przypadającą Ba 

Jedną osobę w rodzinie; pomoc ta 'nie może 
. być jednak niższa niż 7500 zł miesięcznie"; 

3) w § 6 w ust. 1 kwotę ,,12.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,16.000 zł", 

4) w § 8 w ust. 2 wyrazy "od 2700 zł do 5400 zł" zastę
puje się wyrazami "od 4500 zł do 9000 zł" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w ' życie z .dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lutego 1988 r. 

Minister Edukacji Narodowej : H. Bednarski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia l lutego 1988 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy , pomocy 'pracownikom w 
spłacie kredytu dla młodych milłieństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych 

funduszów socjalnego I mieSJ.kaniowego. 

Na ' podstawie § 5 ust. l .rozporządzenia ,Rad;yMini-. 
strów z dnia 3 września 1984 r. w 'sprawie ogólnych zas-ad 
udzielania kredytów na zagospodarowanie dla .młodych 
małżelistw i osób samotnie wychowąjących dzieci oraz 
pomocy w spłacie tych kredytów (Dz. U.Nr 44, poz. 233, 
z 1985 r. Nr 17, poz. 71 IZ 1986 r.Nr2L poz. 111,) ,za
rząd za się, co następuje. 

§ 1. W zarządzeniu Ministr.a Pracy, Plac i .Spraw 
Socjalnych 7. dnia 31 stycznia 1985r. 'loN ,sprawie zasad 
udzielania przez uspołecznione zakłady :pracypomocy 

,placownikom w spłacie .kredytu dla m!odych małżeństw 
i osób samotnie. wycho-wujących dzieci ze środków za
kładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Mo
ni'torPolski Nr 3, poz. 22) w § 2 w ust. l w pkt 2 wy
razy ,,6:000 zł" zastępuje się wyrazami ,,1'3.000 zł". 

.§ ,2. ZaI'ządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia 
'z 'mocą od ,dńia l1uteg.o ,1988r. 

Minister Pracy .i Polityki Socjalnej : J. Pawłowski 

ZARZĄDZENIE PREZ-liSANiARODOWECO BANKU 'POLSkIEGO 

z dni'a19 ,s~:ycznia 1988 r. 

zmieniające , zarządzentew .prawle wprowadzenl~ OI'az 'łl'ybli .reaJlzacji . .depł)ąt0.wY~ bonów rewaloryzacyjnych. 

Na podstawie art. :18 -ust. li .art.33 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 lutego 1982 r. - . Prawo barikowe {Dz. U. Nr 7. 
poz. 56, z 1983 r. Nr 71. poz.318iz 1987 r. Nr 33, ,poz. 181) 
oraz § 7 uchwały nr 27 Rady 'Ministrów z dnia 27 slYcz'
nia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkła
dów .oszczędnosci.owych(Monitac Polski Nr 5, poz: 28) 
zarządza się, C.o następuje: 

§ .]. W zarządzeniu Prezesa Narodoweg.o Banku Pol
skiego z dnia 3 czerwca .1982 T. W sprawie wprowadzenia 
.oraz trybu realizacji ' depozytowych bonówrewaloryza
cyjnych (Monitor Polski Nr 1S,ppz. Uli z . 1985 r. Nr l. 
poz. 8) w § 3 wprowadza się na.stępujące .zmiany: 

I) VI ust. 1 wyrazy "do dnia 31 stycznia 1988 r." zastę
puje się wyrazami ,.dn ·dnia31 stycznia. 1989 r.", 

,l} ,ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Od dnia .1 lutego 1988 r. oprocent.owaniu podlega 
wart.oSĆ n.ominalna bonu wraz z odsetkami na
leżnymi za okres do dnia 31 stycznia 1988 r~ Od
setki obHczanesą za pełny .okres 12-miesięczny 
utrzymania bonu, liczony .od dnia l lutego 
1988 r ;", 

3) w ust. 4 wyrazy "od dnia 1.lutego 19881'." zastępuje 
się wyrazamI "od dnia l hitego 1989 r." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogł.osze
nia z mocą od -dnia 1 luteg.o 1988 r. 

Prezes Narodowego Banku P.olskiego:' W. Baka 
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Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: roezpłe 1500 zl. p61r0CZDle 950 II. 

Prenumeratę na rok następny (rcx:mą lub półroczną) przyjmuje się do dnia 31 pat
dziernika. Prenumeratę moina zgłaszać za I półrocze bielącego roku do dnia 31 mar
ca. za II półrocze bądi za cały. bieżący rok - do dnia 30 ~"ŚD1a. Do abonentów, 
ktorzy opłacą prenumeratę · po tych temlinach, .wysyłka pierwszych numerów doko
DaDa zostallłe z op6tD1enłe .... a ponadto zostaJl4 policzone koszty przesyłki; Opłata 
za prenumeratę ,powinna być dokonana paelewem ·lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na kODlo Wydziała AdDlbaktrac:jl WydawDlc:tw Urzędu Jłady MiDiatr6'~ 
w Narodowym BaDku Polskim. IV Oddział Miejski. Warszawa Dr UM9-3157-222-
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy pOda.; 
dokładną nazwę--instytucji (bez skrótów), dokładny adres z numerl'm kodu pocztowego 

oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Polsltiligo. 

Pojedyncze egzemplan:e Monilora Polskiego moina nabywać: 
w War s z a w i e: 

- w punkcie sprzedaży Wydawnictw Akcydensowych, al I Armii W.P. 2/4 
(tel. 29 61 73) - egzempla.rze bieżące oraz z lat 1956--1987; 

- w księgarniach: Powszechnego Domu Ksl4Żki "Uniwersus", ul. Belweder
ska 20122 (teL 41 40 05); im. Stefana Zeromsltiego, ~l. Gen. K. Swierczewsltie
go 119/123 (tel 20 "6 28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Zu
rawia 1/3, przy pl. Trzech Kr-zyży· (tel. 214405) - eazemplarze bieżące oraz 
z roku 1987; 

p o z a War s z a w ą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 
-w punktach sprzedaży majdujących się w urzędach wołew6dzklch w: Białej 

Podlaskiej, Białymstoku. Bielsku-Bl.tłej, Bydgoszczy, Ciechanowie. Kielcach. 
Lesznie. Opolu. Ostrołęce. Piotrkowie Trybunalskim •. Płocku. Przemyślu. Rado
miu. Sieradzu, Skierniewicach. Suwałkach. Tarnobrzegu. Włocławku. Wrocła-
wiu oraz w Urzędach Miast Krakowa i łodzi; . 

- w punktach sprzedażyznajduj4cych się w sądach w: Białymstoku. Bielsku-
-BIałej, Bydgoszczy, Bytomiu, Cies~ynłe, Częstocho'Vie. Elblągu. Gdańsku. 
Gdyni. Gliwicach; Gcrzowle Wi~lkopolskim, Jeleniej Górze. Kaliszu. Katowi
cach • . Kielcach, Koninie, Koszalinie. Krako\\ie. Legnicy. Lublinie. ł:.odzi, Nowym 
Sączu, Olsztynie, Opolu. ,Ostrowie Wielkopolskim. Poznaniu. Radomiu. Rze
szowie. Słupsku. Szczecinie, Tarnobrzegu z siedZib" w Sandomierru. Tarnowie. 
Toruniu, Wałbr.lychu z 6iellzibą w $widnicy, Wrocławiu. Zamościu i Zielonej 
Górze. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczegÓlnych numerów z<Jlas:lać należy nil 
piśmie do Wydziału Adminbtracp Wydawnictw Urzedu Rady MiUlstrów (ul. Powsiń
lika 69nL oo.t79 Warlzawa. skrytka pocztowa' 81) po otrzymaniU Ilast~pnego kol<lJ-

Ilf'lJo DUJlleru. 

Red4kcja: Urz4d Rady Ministrów - Biuro Prawne. W41szawa. Al. Ujazdowskie 1/3. 
A dmJni stnc; a: Wydział Adulinlstncji Wydawnict~ Urzędu Rad~' Ministrów, ul. Po
wsińska 69tH. 00-9'19 WaJ'l%awa (skrytka pocztowa 8t). tel. 69.t-S7-50 i 42-t4-J I:!. 

ZdD1. 0075-1300-88. Cena !H,OO zł 


