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konywanle przekazów l innych zleceń za granicę w 
walutach obcych, 

3) utrzymuje się dotychczasowe zasady wypłat w bonach 
towarowych Banku Polska Kasa Opieki S. A. oraz od
przedaży walut obcych za złote polskie, 

4) obsługa rachunków eksportu wewnętrzne·go dokony
wana jest według dotychczasowych zasad, 

5) w razie wyjazdu za granicę na podstawie wymagane
go zezwolenia posiadacz rachunku walutowego może 
podjąć kwotę o równowartości do 300 $ na osobę, a 
takze pokryć niezbędne koszty przejazdów. 

§ 4. Obsługa rachunków walutowych cudzoziemców 
~ewizowych dokonywana jest według dotychczasowych 
zasad. 

§ 5. 1. Zawiesza się udzielanie I realizację kredytów 
dla ludności i jednostek gospodarki nie uspołecznionej do 
odwołania. Wydane przed dniem 13 grudnia 1981 r. czeki 
kredytov. e dla młodych małżeństw zachowują swą waż
ność i są realizowane według dotychczasowych zasad. 

2. Ogranicza się wypłaty dla pracowniczych l kole
żeńskich kas zapomogowo-pożyczkowych do 10.000 zł n11. 
jednego pożyczkobiorcę. Ograniczenie to nie dotyczy za• 
pomóg losowych wypłacanych przez te kasy. 

3. Min:st-er Finansów l Prezes Narodowego Banku 
Polskiego mogą wprowadzić odstępstwa od postanowień 
ust. 1. 

ł 6. Dotychczasowe zasady rozliczeń zagranicznych 
• tytułu obrotów handlowych 1 usługowych, a takie ope
racji bankowych z zagranicą pozostają bez zmian. 

§ 1. W zakresie nie uregulowanym rozporządzeni C.'m 

Minister Finansów i Prezes Narodowego Banku Polskiego 
mogą uregulować sprawy dotyczące rozliczeń pieniężnych, 
obsługi finansowej ludności, osób prawnych nie będących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej i jednostek gospo· 
darki nie uspołecznionej, obrotu oszczędnościowego oraz 
kredytów. 

§ 8. W dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. zawiesza si~ 
obsługę bankową oraz obsług~ rachunków oszczędności , 1-

wych w ajencjach powszechnych kas oszczędności i urzq
dach pocztowych, z wyjątkiem przyjmowania utargów 
sklepowych i dokonywania wypłat z tytułu skupu pro
duktów rolnych i wypłat wynagrodzeń dla zakładów 

pracy. 

§ 9. Utrzymuje się w mocy pod,vyższone oprocento
wanie wkładów oszczc;dnościowych od dnia 1 stycznia 
1982 r. Państwo gwarantuje nienaruszalność wkładów za.
równo złotówkowych, jak i dewizowych i ich pełną wy
płacalność z odsetkami po uzyskaniu stabilizacji sytuacji 
w kraju. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego. 

Prezes Rady Ministrów, gen. a rmii W. Jaruzelski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 12 grudnia 1981 r. 

w sprawie obowiązku zloienfa do depozytu broni paJneJ, amunicji I materiałów wybuchowych oraz zakazu noszenia 
przedmiotów I narzędzi, których używanie mote zagratać porządkowi publicznemu. 

Na podstawie art. 21 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. 
o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) oraz art. 1~ 
ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, 
amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, 
poz. 43) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zobowiązuje się osoby fizyczne posiadająca 
wszelkiego rodzaju broń palną (k rótką, myśliwską, spor
tową, pistolety sygnałowe) oraz amunicję do tej broni, 
a także materiały wybuchowe - do złożenia tej broni, 
amunicji i materiałów na swój koszt do depozytu w naj
bliższej komendzie (posterunku) Milicji Obywatelskiej w 
terminie 24 godzin od d ći ly wejścia w życie rozporządze
nia. 

2. Obowiązek złożenia do depozytu broni palnej, 
amunicji i materiałów wybuchowych dotyczy równiei 
urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw, szkół i jed
nostek organizacyjnych organizacji społecznych dysponu
jących tą bronią, amunicją lub mdteriałami. 

3. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2, 
ustalają w terminie okre!ilonym w ust. 1 z komendantami 
właściwych miejscowo jednostek rejonowych Milicji Oby• 
watels.kiej- sposób i ,miejsce złożenia do depozytu posiada• . 
nej broni i amunicji. 

§ 2. Przepisy § 1 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania doi 
1) żołnierzy w czynnej służ"bie wojskowej, 
2) funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, 
3) QSÓb fizycznych oraz członków (funkcjonariuszy, pra„ 

cownlków) formacji i organizacji powołanych do 
ochrony porządku publicznego lub mienia społeczne
go - którym pozwolenie na broń palną zostało wy
dane na podstawie odrębnej decyzji Ministra Spraw 
Wewnętrznych lub organów Milicji Obywatelskiej 
przez niego upoważnionych, 

4) jednostek go~podarkl uspołecznionej, w części doty• 
czącej materiałów wybuchowych posiadanych do ce„ 
łów przemysłowych oraz eksploatacji rolnej i leśnej. 

§ 3. Komendant jednostki rejonowej Milicji Obywa• 
telakiej, przyjmując broń paln, lub amunicję albo mate• 
riały wybuchowe do depozytu, wystawia pokwitowania 
określające rodzaj przyjętej broni, amunicji i materiałów 
wybuchowych, Ilość, numer broni oraz dane stwierdzająca 
tożsamość osoby składającej do depozytu, a w stosunku 

· do jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2, nuwę jed• 
nostkl i adre1 jej siedziby, 

§ -'· Zakazuje się noszenia wszelkiego rodzaju broni 
białej, a także wiatrówek, atrca1zaków, pistoletów gazo• 
wych oraz Innych podobnych przedmiotów i narzędzi, któ4 
rych używanie może zagr·atat porządkowi pubtlcznem1.1c 

§ 5. t. W razie niezłotenla posiadanej broni palneJ, 
amunicji lub materiałów wybuchowych do depozytu w 
oznaczonym czasie i miejscu, funkcjonariusze Milicji 
Obywatelskiej przyjmuj11 t• broił, amunicję lub materiały 
wybuchowe do depozytu w trybie właściwych prsepisów: 
ustawy :1 dJua 17 czerwca 1961 r. ~ post~powa.Dlu egza„ 
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, kucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poż. 151 • pó:t
niejszymi zmianami). 

2. Bezprawne posiadanie broni palnej, 11municji luti 
materiałów wybuchowych po dniu wejścia w życie roz
porządzenia stanowi przestępstwo określone w przepisach 
karnych. • 

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się w czasie obo
:wiązywania stanu wojenneg o na całym terytorium Pol-
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1klej . Rzeczypospolitej Ludowej albo w granicach jedno-
1tek podziału administracyjnego państwa, w których stan 
wojenny został wprowadzony, stosownie do postdnowień 
uchwały Rady Państw-a. w sprawie wprowadzenia tego 
1tanu. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem. oglo-
1zenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego. 

Minister Spraw Wewnętrznych : C. tiszczak 

l&I 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN~TRZNYCH 

z dnia 12 grudnia 1981 r. 

w. sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad I trybu 
postępowania w tych &prawach. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 I 3, art. t 1 ust. 3 dekretu 
z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U, 
Nr 29, poz. 154) oraz w związ}rn z art. 52 ust. 1 ustawry 
z dnia IO kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności I dowo
dach osobistych (Dz. U. 'Nr 14, poz. 85) zarządza 11~, co 
następuje: 

§ 1. 1. Na czas obowiązywania stanu wojennego le 
względu na bezpieczeństwo państwa, stosownie do posta
nowień uchwały Rady Państwa w sprawie wprowadzenia 
stanu wojennego na całym terytonum Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej albo w granicach jednostek podziału 
administracyjnego państwa, w których został wprowadza• 
ny ten stan, wprowądza się obowiązek: 

1) uprzedniego uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca 
pobytu stałego i pobytu czasowego polegającego na · 
przeniesieniu się do innej miejscowości, 

2) zameldowania się przed upływ~m 12 godzin od chwlll 
przybycia do określonej miejscowości. • 
2. Obowiqzki, o których mowa w ust. 1, dotycz11 oby• 

wateli polskich I cudzoziemców przebywających na ob1za• 
rze lub przybywających na obszar, na którym został wpra.. 
:wadzony Stan wojenny. 

§ 2. 1. Zezwolenie na zmian~ miejsca pobytu, o któ· 
rym mo-wa w f 1 ust. 1 pkt 1, zwane dalej „zezwoleniem", 
wydaje w formie decyzji; której wz,ór określa zał4cznlk 
do rozporządzenia, terenowy organ administracji państwo
wej stopnia podstawowego właściwy ze względu na d~ 
tychczasowe miejsce pobytu stałego albo pobytu cza•o: 
:wego osoby zamierzającej zmienić miejsce pobytu. 

2. Osoby udające się do strefy nadgranicznej 111 obo. 
·wtązane ponadto uzyska·ć przed opuszczeniem dotychcza· 
,owego miejsca pobytu lub niezwłocznie po przybyciu do 
tej ,trefy zezwolenie: · 

1) na pobyt 1tały - wydane przez terenowy organ adml• 
nlstracjl panstwowej stopnia podstawowego, 

2) na pobyt czasowy - wydane przez kierownika jed
nostki rejonowej Milicji Obywatelskiej, 

.:_ właściwych ze wzgl,du na zamierzone miejsce pobytu. 
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 l 2, wydaje si• 

bes uzasadnienia, od decyzji odwołanie nie przysługuje. 

f.:t. t. Zezwolenie wydaje 1lę _na pisemny, umoty
:wowany wniosek osoby zainteresowanej. 

2. Osoby zatrudnione w uspołecznionych zakładach 
pracy, zamierzające zmienić miejsce pobytu, są obowhłzane 

uzyskać zgodę kierownika t.ego zakładu · wyrażoną na) 
Ytniosku, o którym mowa w ust. 1. 

f 4. Od obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zmianę 
111lejsca pobytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz 
na pobyt w ·strefie nadgranicznej - zwalnia się: 

.1) posłów do Sejmu PRL i radnych rad narodowych 
11topnla wojewódzkiego, 

Jl członków naq;elnych i wojewódzkich władz Polskiej 
Zjednoczonej Partii Ąobotniczej, Zjednoczonego Stron• 
nictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demokratycznego~ 

I) członków Rady Ministrów I podsekretarzy stanu, 
~ pracowników Najwyższej' Izby Kontroli wykonują• 

cych lub nadzorują5ych czynnośc,i kontrolne, 
I) kierowników centralnych urzędów i 'instytucji pań-

1twowych oraz Ich zastępców, 
I) wojewodów i Wlfewojewodów' (równorzędnych), 
7) 1ędziów i -prokuratorów, 
I) tołnierzy w czynnej służbie -wojskowej, 
9) tivikcjonarluszy resortu spraw wewnętrznych, 

·10) funkcjonariuszy służby więziennej, 
11) osób dojeżdżających do miejsca pracy, posiadających 

ważni& legitymację służbową lub zaświadczenie wy
dane przez kierownika zakładu pracy, 

'12) pracownik.ów udających się w podróż służbową na 
podstawie polecenia wyjazdu służbowego wystawia• 
nego przez kierownika uspołecznionego zakładu pracy, 

J3) osoby powracające do miej~ca pobytu stałego lub po
bytu czasowego w ciągu 24 godzin od dnia wydania 
rozporz11dzenia. 

f 5. Obowiązku meldunkowego, o którym mowa w 
· I t ust. 1 pkt 2, dokonuje się w urzędzie terenowego 

.organu administracji państwowej stopnia podstawowego, 
w zakładzie hotelarskim albo w zakładzie udzielającym 
pomieszczenia w związku z pracą, nauką', leczeniem lubt 
opieką społeczn11, właściwym ze względu nlł miejsce po
llytu . 

I ft. 1. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt 
czasowy n_ależy przedstawić: · 

l) . dokument stwierdzający tożsamość, 
2) zezwolenie na · zmianę miejs~a_...Pooytu stałego lub po· 

bytu czasowego, 
I) dokument stwierdzający zajmowanie . stanowiska lub 

wykonywani! funkcji, pełnienie słutby albo polecenie 




