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ZARZĄDZENIE ~INISTRA SPRAw WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 września 1976 r. 

w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1958 r. 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopa
da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, 
z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, 
poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 
i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje: 

§ t. Rejestrację mężczyzn urodzonych w 1958 r. prze-

prowadzą terenowe organy administracji państwowej stop
nia podstawowego w okresie od dnia 15 listopada do dnia 
11 grudnia 1976 r. 

§ 2. Termin ogłoszenia rejestracji, o której mowa w 
§ l, ustala się na dzień 30 pażdziernika 1976 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 11 września '1976 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie upowainienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia 
oprocentowanych bonów oszczędnościowych. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 
1915 r ....... Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) w związ
ku z § l ust. l pkt 4 uchwały nr 172 Rady Ministrów 
z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocent9wania wkła
dów/ oszczędnościowych ludności na rachunkach banko
wych (Monitor Polski Nr 35, poz. '151) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 paź

dziernika 1972 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej 
Kasy Oszczędności do wypuszcze~ia oprocentowanych bo
nów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 272) 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) tytuł otrzymuje brzmienie: 
"w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Pol
skiego do wprowadzenia przez powszechne kasy 
oszczędności oprocentowanych bonów oszczędnościo
wych."; , 

2) § l otrzymuje brzmienie: 
.. § 1. Upoważnia się Narodowy Bank Polski do wpro

wadzenia przez powszechne kasy oszczędności 

oprocentowanych bonów oszczędnościowych, 

zwanych dalej »bonami«."; 

3) § 2 otrzymuje brzmienie : 
.. § 2. Powszechne kasy oszczędności wydają bony 

o wartościach nominalnych 1.000 zł, 5.000 zł 
i 10.000 z/,"; 

4) w § 5 ust. 1 skreśla się pierwsze zdanie; 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. L Bony są sprzedawane według ich wartości 
nominalnej. ~ kuponami odsetkowymi za bieżący rok 
oprocentowania i · za lata następne. Przy sprzedaży 

bonu pobiera się . dopłatę za kupon odsetkowy za rok , 
bieżący według następujących zasad: 

Jeżeli sprzedaż bonu _ 
Dopłata wynosi dla bonu 

o wartości nominalnej: 
następuje: .. _~,---

1.000 zł I 5.000 zł 
, 

10,000 zł 

w pierwszym kwartale 12,50 zł 62,50 zł 125,00 zł 

w drugim kwartale 25,00 zł 125,00 zł 250,00 żł 

w trzecim kwartale 37,50 zł 187,50 zł 375,00 zł 

w czwartym kwartale 50,00 zł 250,00 zł 500,00 zł 

2. W okresie od 15 do 31 grudnia bony są sprzeda
wane według ich wartości nominalnej, bez kuponu za 
bieżący rok oprocentowania."; 

6) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Przy wykupie bonu, oprócz jego wartości nomi
nalnej, wypłaca się równowartość odsetek za poprzed
nie kwartały roku. w którym następuje wykup, we
dług następujących zasad: . 

Jeżeli wykup bonu 
Równowartość odsetek wynosi 

dla bonu o wartości nominalnej: 
następuje: 

1.000 zł I 5,000 zł I 10,000 zł 

w' pierwszym kwartale - - -
w drugim kwartale 12.50 zł 62,50 zł 125,00 zł 

w trzecim kwartale 25,00 zł 125,00 zł 250,00 zł 

w czwartym kwartale 37,50 zł 187.50 zł 375,00 zł" 

7) -§ 9 otrzymuje brzmienIe: 

,,§ 9. Sprzedaż I wykup bonów oraz wypłata odsetek 
,od bonów -dokonywane są przez. powszechne 

. \ 
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kasy oszczędności i ich ekspozytury oraz przez 
upowaznlOne , urzędy pocztowo-telekomunika
c y jne i ag~nc je powszechnych kas oS,zczęd
nuści." , , 

------------------
ir;-,' § 2. Zarządzenie wchodzi w , życie z dniem stycznia 

1977 r.. z tym że przepis § 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym 
w § l pkt 5 niniejszego zarządzenia ' wchodzi w życie 
Ż dniem 15 grudiiia 1976 t. 

Minister Finansów: lI, Kisiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 25 września 1976 r. 

w sprawie rachunków ban!wwych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych. 

Na podstawle art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej 
z dnia 28 mMca 1952 r. (Dz. u~ Nr 21. poz. 133) oraz § 4 
ust. 1. uchwaly nr 172 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 
1976 r, w sprawie oprocentowania wkładów ,0szczędnDś

CiDwych ludności na rachunkach bankDwych (Monitor 
Polski Nr 35. poz, 151) zarządza się. co następuje: 

§ L L Zezwala się krajDwcom de,wizowym qsobom 
fizycznym na p9siadanie oprocentDwanych rachunków 
bankowych prowadzonych w walutach państw socjali
stycznych, zwanych dalej rachunkami "S". 

2. Rachunki "S" prowadzi się w jedp.ej z ustalonych 
przez posiadacza rachunku walut następujących państw: 

l) Ludowej Republiki Bulgarii, 
2) Czechosłowackiej Republiki SDcjalistycznej, 
3) Republiki"Kuby, 
4) Mongolskiej Republiki LudDwej, 
5) Niemieckiej Republiki DemDkraty,,cznej, 
6) SDcjalistycznej R~publiki Rumunii, 
7) Węgi erskiej Republiki Ludowej, 
8) , Związk U Soc ja I istyczn ych Republik Radzieckich. 

zwanych dalej "walutą rachunku". 

3. Rachunki "S" są prowadzone przez NarDdDwy Bank 
PDlski D'raz Bank PDlska Kasa Opieki S,A. 

§ 2, l. Na rachunki "S" mDgą być wpłacane waluty 
państw: 

l) wymi e nionych w § l ust. 2. 
2) LudDwej Republiki Albanii. 
3) Chińskiej Republiki LudDwej. 
4) KDreańskiej Republiki LudowD-DemDkratycznej. 
5) SDcjalistycznej Republiki Wietnamu. , 

2. Wplaty na rachunki "S" mDgą pDchDdzić wyłącz
nie z nąstęp'ujących tytułów: 

l) honDrariów. wynagroflzeń za pracę i , świadczenie 
uslug. stypendiów. alimentów, 

2) z diet zaoszczędzonych w czasie służbDwych pDdróży 
zagraniczn ych. 

3) Ddszkodowań . spadków. , realizacji mienia, 
4) przelewów dokDnanych przez innych posiadaczy ra

chunków "S". 
5) zwrotu walut pDdjętych z rachunku "S". 

3, Wplaty, o ktorych mowa w ust. 2, mogą być do
konywane po udokumentDwaniu tytułu pochodzenia walu_ o 
ty w spDsób ustalony przez Narodowy Bank Polski. ' 

, § 3. 1. Z rachunku "S" posiadacż rachunku może po- ' 
dejmDwać w kraju wypłaty w wal!Jtac;:h pańĘitw. o. ktprych,_ 

' mowa .w ,§ 2 ust. 1. Draz w złotych. ' , ,. ',' ' 

2. ' Posiadacz rachu:nku oraz człDnkowie ' jego, najhliż
szej ' roclziny ': mO'94 podjęte z rachunku ' "S" walut y obce' 

wywozić za , granicę, z prawem wydatkowania na pokry
cie kosztów pDdróży pDbytu za granicą Draz na zakup 
tDwarów i usług, 

3. Bank prowadzący rachunek "S" potwierdza upraw
nienia do wywozu za granicę walut Dbcych w formie umo
żliwiającej $Faniczną kontrolę dewizową. 

4, Z rachunku "S" mogą być dokdnywane także prze
kazy do państw. D których mDwa w § 2 ust. 1. na zlecen ie 
posiadacza rachunku przebywającego w kraju lub czaso
wo, za granicą na ceJe, o których mDwa w ust. 2. 

5, Wypłaty z rachunków "S" mDgą być dDkonywane 
w gDtówce lub w fDrmie przelewów. przekazów albo w 
czekach. 

§ 4. 1. Przy wpłatach na rachunki "S" i wyp.latach 
z tych rachunków, dokDnywanych w innej walucie obcej 
niż waluta rachunku, oraz przy 'zamianie waluty rachun
ku przeliczenia nąstępują zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez NarDdówy Bank Polski. 

2. Do wypłat z rachunku ,,5" Vi złotych stosuje się 

kursy podstawowe z dopłatą ustalone w tabeli kursów Na
rodowego Banku PDlskiegD. 

§ 5. Wpłaty na rachunek "S" z innych tytulów niż 

wymienione w § 2 ust. 2 Draz wypłaty z tych rachunków 
na inne ceJe niż określone w zarządzeniu mogą ' być do
kDnywane po, uzyskaniu indywidualnego zezwolenia de
wizDwego. 

§ 6. 1. Wkłady na rachunkach "S" są oprocentowane 
w , następującej wysDkości Vi ,stDsunku rocznym: 

1) płatne na każde żądanie - 30/0, 
2) terminowe 12-mj.esięczne - 4,50/0. 

2. Odsetki od wkładów na rachunkach .,5" dolicza 
się w walucie rachunku. 

3. Odsetki Dd wkładów płatnych na każde żądanie 

dDlicza się raz w roku w terminie ustalonym przez bank 
prDwadzący rachunek, a od wkładów terminowych z upły
wem terminu wkładu. 

4. W razie niedotrzymania umowy D wk.ład termino
wy i wcześniejszego pDdjęcia wkładu w całości Ju~ w 
części cały wkład podlegęl oprocentowaniu w wysokości 
przewidzianej dla wkładów płatnych na każde żądanie. 

5. W ra~ie pDdjęcia w całości lub w części wkładcLi 
terminowego po, upływie okresu ustalonego w umowie 
wkład ten podlega do dnia wyplaty oprocentowaniu ' w 
wysDkDŚci przew.idzianej dla wkladów terminowych. 

- § 7. ' Wtazłe przejścia ' wkładu na rachunku ,;S"w 
drodze spadku łub zapisu na krąjowca dewizDwego oSDbę 
fizyczną mo'że on ' rDzporząclz'ac tym wkładem ' wraz z od
setkami jak spadkod~wca (zapisbd'awca). RozpDrządzanie 


