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ZARZĄDZENiE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 maja 1973 r. 

zmie·niające zatządżenie w ~prawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców 
dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej 
z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 14 
ust. 2 pkt 2 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lip
ca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych 
przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, 

co następuje: 
§ l. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwiet

nia 1970 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowa
dzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych opro
centowanych rachunków bankowych w walucie zagranicz
nej (Monitor Polski z 1970 r. Nr 11, poz. 95 i z 1972 r. 
Nr 41, poz. 226) wprow ad za się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. 1. Na oprocentowane rachunki waluŁo\ove "A" 

krajowców dewizowych mogą być przyjmo
wane kwoty, którymi wolno swobodnie d ys
ponować za granicą. 

2. Ponadto na rachunki, o których mowa w 
ust. 1, mogą być przyjmowane kwoty posia
dane przez osoby w dni u powrotu na stałe do 
kraju lub uzyskania stałego pobytu w kraju 
albo pochodzące ze zbycia mienia pos iadane
go w tym dniu za granicą, kwoty nagród 
pieniężnych, jak również kwoty pochodzące 
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z zagranicznych przekazów na koszty podró
ży i pobytu za granicą, albo kwoty zwracane 
na ten sam rachunek lub które mogą być 

wypłacane z oprocentowanych rachunków 
walutowych "B" zgodnie z § 6 pkt 2. 

3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą 
być przyjmowane pod warunkiem udowod
nienia bankowi tytułu, z którego kwota wpła
ty pochodzi, a gdy kwotą wolno swobodnie 
dysponować za granicą tylko częściowo z za
strzeżeniem odprzedaży pozostałej CZęSCl 

kwoty uprawnionemu bankowi w kraju -
udowo dnienia także tej odprzedaży. 

4. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, w go
tówce lub w kwotach pochodzących z reali
zacji czeków na okaziciela mogą być przyj
mowane, jeżeli gotówka lub czeki zostały 

uwidocznione w imiennej deklaracji przywo
zu potwierdzonej przez polski graniczny 
urząd celny lub w zaświadczeniu wystawio
nym przez ten urząd."; 

2) w § 11 ust. 1 wyrazy "w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4" za
stępuje się wyrazami "w § 2 ust. 1 i 2". 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

MinisteJ Finansów: S. Jędrychowski 

ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 10 maja 1973 r. 

w sprawie powołania Prokuratury Powiatowej w Wyszkowie oraz zmian zasięgu działania niektórych prokuratur 
powit:towych na terenie województwa war~zawskiego. 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 
1967 r. o Prokuraturze Polskiej RzeczY!Jospolitej Ludowej 
(Dz. U. Nr 13, poz. 55) oraz § 1 ust. 3 statut u powszech
nych jednostek organizacy jnych Proku ra tury Polskiej Rze
czypospolitej Ludowe j nadanego uchwalą Rady Państwa 
z dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 350 
i z 1972 r. Nr 56, poz. 296) zar ządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się Prokuraturę Powiatową w Wyszko
wie, obejmującą zasięgiem swojej działalności powiat 
wyszkowski. 

§ 2. Wyłącza s ię z zasięgu działania: 

1) Prokuratury Powiatowej w Pułtusk u powiat wyszkow
ski, 

2) Prokuratury Powiatowe j w Przasnyszu powiat makow
ski. 

§ 3. Włącza się do zasięgu działania Prokuratury Po
y,'iatowej w Pułtusku powiat makowski. 

§ 4. W dziale XVII wykazu terenowych powszech
nych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej, stanowiącego załącznik do' zarzą
dzenia Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z dnia 3 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia wy
kazu terenowych powszechnych jednoste k organizacyjnych 
Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor 
Polski Nr 24, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany: 

w pkt 16 skreśla się wyrazy " obejmująca również te-
ren 'powiatu makowskiego", 

w pk t 17 skreśla s ię wyrazy "powiatu wyszkowskiego", 
a dodaje słowa "powiatu makowskiego", 
doda je się pkt 24 w n as tępującym brzmieniu: 
,,24. Prokuratura Powiatowa w Wyszkow ie". 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1973 r. 

Prokurato r Generalny Polskiej Rzeczy pospolite j Ludowej: 
L. Czubiński 

Tloczon o z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w ZdUaclach Graficznych "Tamka",' Zakład nr l, Wilrszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 998. Cena 2,00 zł 


