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Monitor Polski Nr 2

Poz. 15 i 16
Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia
'2,5 stycznia 1989 r. (poz. 15j

WZÓR BANKNOTU NOMINALNEj WARTOSCI 20.000 ZŁ
Papier
Wartość

ł

.I

20.000 138
x63
zł
mm

gła-

dzony
kremowy

wize- żółty,
runek pomaorła

Cechy graficzne

Kolory
zasadnicze

Wyznak
rodzaj
miary
wodkolor
ny

rańczowy,brą-

zowy

strona przednia

strona odwrotna

kolor

seria

Siatka giloszowa o przecinają
cych się liniach koloru jasnohrą
zowego i pomarańczowego o
wzorach geometrycznych. U góry na giloszowym tle napis
"POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA" w kolorze ciem-

Rysunek pierwszego polskiego
reaktora jądrowego "Ewa" w
kolorze ciemnobrązowym na tle
siatki giloszowej z linii koloru
jasnobrązowego i llOmarańezo
wego.
Nad rysunkiem reaktora na giloBZOwym tle napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze ciemnobrązowym.
W lewej górnej części napis
PIERWSZY POLSKI REAKTOR JĄDROWY "EWA" w kolorze ciemnobrązowym. ,
W lewym dolnym rogu liczba
20 000, obok z prawej napis
"DWADZIEŚCIA TYSIĘCY
ZŁOTYCH" w kolorze ciemno-

czerwony
i wiśniowy

jedlIa
lub
dwie

nobrązowym.

W

części

prawej POpicfsie Marii
w kolorze
ciemnohrązowym.
Z prawej
strony głowy napis "MARIA
SKŁODOWSKA-CURIE" w kolorze ciemnobrązowym .
W środkowej części hanknotu
. na tle linii giloszowych liczba
20 000 w kolorzc ciemnobrązo
wym, Poniżej napisy: "DWASkłodowskiej-Curic
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zmieniające zarządzenie
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numer

siedmiocyCrowy

rozmi~szczeme

litery serii
i cyfry numeru w ukladzie poziomym w
lewym g6rnym rogu
nad znakiem wodnym, druga
numeracja
,~ części

środkowej

banknotu
pod wizerunkiem
orła

brązowym.

W prawym g6mymrogu liczba
20 000 ~v kolorze ciemnobrązo
wym na tle rozety giloszowej
w kolorze pomarańczowym i brą
zowo-czcrwonym. Poniżej znak
wodny: wizerunek orla. W prawym dolnym rogu inicjaly:
"NBP".
W środkowej części banknotu
klauznla "BANKNOTY EMITOWAN:Ę: PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ
PRAWNYM ŚRODKIEM
PŁATNICZYM W POLSCE".

PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Z

I

dużc

litery

I I
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ZARZĄDZJ!NIE

•I .

ZŁO

TYCH", "WARSZAWA, l LUTEGO 1989 r." w kolorze ciemnobrązowym. ,
''Pod napisem na tle jasnoczerwonej rozety wizerunek ' orla
ustalony dla godła PRL w kolorze ciemnobrązowym. Z lewej
strony wizerunku orła napis
i podpis "PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO", z prawej "GŁÓWNY
SKARBNIK
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO".
W lewym górnym rogu oznaczenie serii i numeru w kolorzc
czerwonym, pod wizerunkiem
orla oznaczenic serii i numeru
w kolorze wiśniowym.
Z lewej. strony banknotu znak
wodny: wizerunek orła. W lewym dolnym rogu liczba
20 000 w kolorze ciemnobrązo
wym, nad nią ornament geometryczny w kolorze czerwonob\ą
zowym.

.ł

Numeracja

dnia 26 stycznia 1989 r.

-

-'

w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych ,bon6w rewaloryzacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. , h art. 19 i art. 33 ust. 2 § 1. W zarządzeniu Prezesa Narodowego ~anku Polustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. skiego z dnia 3 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia
Nr 7, poz. 56, z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1987 r. Nr 33, oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjpoz. 181) oraz § 7 uchwały nr 27 Rady Ministrów z dniat nych (Monitor Polski Nr 15, poz. 121, z 1985 r. Nr l, poz. 8
27 stycmia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji i z ~988 r, Nr 3, poz. 30) § 3 otrzymuje btzmienie~
wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 28)
,,§ 3. 1. Oprocentowanie bonów rewaloryzacyjnych:
zarządza się, co następuje:
l) wynosi 66% za okres od l lutego 1989 r. do

-__
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31 stycznia 1990 r., jeżeli wkład został utrzymany w tym okresie,
2) ustala się w wysokości należnej na dzień
,1 stycznia 1989 r., jeżeli wkład został podjęty
przed upływem terminu określonego w .pkt 1.
2. Oprocentowaniu podlega wartość nominalna bonu
wraz z odsetkami należnymi za pełne okresy

la

12-miesięczne
utrzymania bonu, tj. ' .do dnia
31 stycznia 1989 r.
.
3. Po upływie 10 lat od dnia 1 lutego 1990 r. bon
rewaloryzacyjny traci ważność ; "
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie ' z dniem 1 lutego
1989 r.
Prezes Narodowego Banku Polskiego: Z. Pakuła
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO 'BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 stycznia 1989 ró
zmieniające

zarządzeąle

w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz
zasad otwierania I prowadzenia rachunków tych wkładów.
/

Na podstawie art. 18 ust. · 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z
dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7,
poz. 56; z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1988 r. Nr 33, poz. 181)
7arządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkła
dów osztzędnościowych, wydawanych na nie dowodów
oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkła
dów (Monitor .Polski Nr 29, poz. 157, z 1985 r. Nr 8, poz. 73,
z 1986 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 17, poz. 113, z 1987 r. Nr 33,
poz. 287 i z 1988 r. Nr S, poz. 51) wprowadza się następu
jące zmiany:

1) W § 19:
a) ust. 2 skreśla się,
b) dotychczasowe ust. 3, 4, . S, 6 i 1 oznacza się odpo. wiednio jako ust. 2, 3, 4, S i 6,
2) dodaje się § 19a w brzmieniu:
,,§ 19a. Powszechna Kasa Oszczędności..,.. Bank Pań.:.
stwowy z dniem 1 lutego 1989 r. zaprzestanie
wystawiania bonów lokacyjnych."
.
,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego
1989 r.
Prezes Narodowego Banku Polskiego: Z. Pakuła
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'ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO

KOMITETU DO SPRAW

Mł.ODZIE2:Y

I KUL'ftJRY FIZYCZNEJ

z dnia 22 listopada 1988 r.

sprawie uznania niektórych

\V

zarządzeń

dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
Monitorze PQl!JkiDi za nieobowiązujące.

ogłoszonych

'w

się, że nie obowiązują zarządzenia doty§ 2. Zarządzenie wchodzi ~ życie z dni,em ogłoszenia.
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w sprawach .
należących do zakresu działania Komitetu do Spraw Mło
Przewodniczący Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury
dzieży i Kultury Fizycznej, ogłoszone w Monitorze Polskim, .
Fizycznej: A. Kwaśniewski
wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 1. Uznaje

czące

-

Załącznik do zarządzenia Przewodni·
czącego Komitetu do Spraw Mło
dzieży i Kultury Fizycznej z dnia

22 listopada 1988 r. (poz. 18)
WYKAZ
ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ TURYSTYKI W SPRAWACH NALEZĄCYCH DO ZAKRESU
DZIAŁANIA KOMITETU Dj) SPRAW MLODZIEZY l KULTURY FIZYCZNEJ,OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM, KTÓRE
UZNAJE SIĘ ZA NIEOBOWIĄZUJĄCE
Lp.
l

-

. Data
2

l
2
3

10 kwietnia 1962 r.
12 kwietnia 1963 r.
24 czerwca 1967 r.

4

30 'lipca 1969 r.

5

6 maja 1985 r.

I

Ogłoszone (nr i poz.
Monitora Polskiego)

Tytuł

3

4

w sprawie lądowych szlaków turystyczn§ch
W sprawie ogranicżenia udziału dzieci i młodzieży w publicznych imprezach bokserskich
w sprawie zlecania organizacjom społecznym usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki
przez jednostki państwowe
w sprawie kontroli stanu zdrowia osób uprawiających tv sposób zorganizowany t'!wiczenia
mchowe
w sprawie określenia zasad ustalania cen regulowanych za wcz~sy pracownicze oraz obozy
i kolonie dla młodzieży szkolnej

.
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