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b) pozostale ' 
2) obuwie z cholewkll sk6rzanll zzewm;trznIlPodeszwl\ z kauczuku tub z tworzywa 8ztucznego 
3) obuwie ochronne 
4) pozostale 

Zastawy stolowe - 'z porcelany 

Konstrukcje i cZllslJi ko~strukcji z zelaza Illb stati, z wyjlltkiemkoDstrukeji i ich CZQsci wykonanyeh wed~ . 
indywidnalnych pro.iekt6w I 

Wyd?hywcze maszyny g6rnicze, urzlldzenia wiertnicze, z wyjlltkiem maszyn do wiercenia skal 

Konwertory, kadzie, wlewnice oraz maszyny do odlewania, stosowane w hutnictwie i odlewnictwie. metali, 
z wyjlltkiem maszyn i ich cZllsci wykonanych wedlug indywidualnych projekt6w: 
1) maszyny odlewnicze 
2) pozostale 
3) p.odzespoly i czesci 

Kurki, zawuryoraz podohne akcesoria do rur, plaszczy koda, zbiornik6w, kadzi itp., r6wniez' zawory reduku
il}ce cisnienie oraz zawory stt'rowane termostatycznie. z wyjlltkiem armatury wodocillgowo-kanalizacyjnej 

lzolowane (r6wniez emaliowane luh anodyzowane) elektryczne przewody drutowe, kable, prt;lty, taBmy itp • 
(r6wniez kable koncentryczne). nawet wyposawne w zlllcza: . 
l) kahle elektroenergetyczne -
2) prz.ewody pawojowe emaliowane 0 przekcoju ponizej 0,07 mm 
3) pozostale 

KrEes/a i inne mehle do siedzenia, z drewna lub wikliny oraz ich czt;lsci (z wyjlltkiem obj~iych pozycjll nr 
94.02), r6wniez takie, kt6r:e mogl! ~ pfzeksztalc!1lle w meble do spania: 
1) meble tapicerskie, nawet w kompletach I 
2) meble pozostale (opr6cz ogrodowych z wikliny), cZ~8ci mebli 

lune mehle i ich czt;lsci z drewna lub wik1iny: 
1) meble biurowe ' 
2) m·eble mieszkaniowe kuchenne i pozo8tale oraz cz~gci mebU 
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ZARZl\DZENlE PREZESA NAROOOWEGO BANKU POLSKIEGO . 

z dnia 29 Ustopada 1982 r~ 
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W sprawie oprocentowuiil lobt terminowytb odplsow dewlzowych jednostek .gospodarJd uspolecmlonej. - . 

, 

-

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy zdnia 
26 lute go 1982 r. -Prawo bankow<e (Oz. U. Nr 1. poz. 56) 
zarzqdza si~, co nast~puje: 

§ 3. Otwarcie raclmnku lerminowego nast~puje na 
podstalVle umowymi~dzy posiadaczem rachunku i wlasd
wym bankiem. 

§ 1. Jednostkigospodarki uspolecznionejuprawnione 
do odpis6wdewizawych z tytutu · <eksportu lOWd'rOW 

i uslug mogq lokowac wtilne .srodki :z tychodpis6w W 

formie lokat na oprocentow,anych terminowych rachun
kach odpis6w dewizowych, zwanychdalej "rachunkami 
terminowymi." -

§ 2. 1. Rachunek terminowy sluzy do wyodrElbnienia 
z rachunku odpis6wdewizowy,ch §rodk6w, kt6re nie b~dq 
wykorzystywane przez dysponenta rachunku . w kwode 
i okresie wymienionych we .woiosku 0 zawarcle umowy 

· 0 rachunek terminowy, zwanej dalej "umowCl". 

2.Na rachunki terminowe b~dCl przyjmowane kwoty 
nie nizsze niz 5.000,- $ USA lub r6wnowartosc w innych 
walutach wymienialnych. 

§ 4. 1. Oprocentowanie srodk6w na rachunkach ter-
mlnowychwynosi wstosunkurocznym: 

1) 4°/11 -::- ella rB..chunk6w p6lrocznych, 
2) 6°/l! - d'la ifachunk6w rocmych, 
3) fjOJo- dIa rachunKow trzyletnich, 
4) l()ll/o - dla rachunk6w pi~cioletnich. 

2. ,Umowa w uzasadnionych wypadkach moze bye 
wypowiedziana z zachowlmiem 3,miesi~cznego okresu wy
powiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy oprocento-
wanie wynosi: . 

1) dla rachunk6w p6lrocznych - oprocentowanie nie 
przysluguje, 

2} dia rachunkowrocznych i wieloletnich - iOfo w sto
sunku rocznym. 
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§ 5.0dsetki od srodk6w na rachunkach terminowycrl 
oblicza si~ w walucie rachunku i dopisuje.z uplywem · 
terminu ustalonego w umowie, do rachunku odpis6w de-
wizowych. ' 

§ 6. 1. Srodki Z fdchunku terminowego mog'l by.e 
przez posiadacza rachunku przenoszone po uplywie za- ' 
deklarowanego termfnu na racbunek odpis.6.w dewizo
wych wraz z oprocentowaniem. Zlecenie przeniesienia 
srodk6w z rachunku terminowego narachunek odpis6w 
dewizowych dysponent rachunku sklada we wlasciwym 
bankunie poiniej niz ' w dniu uplywu zadekla:owanego 
~kres u. 

'2. ' J ~ ieli w terminie okreslonym w liSt. 1 nie zostan~ . 
zlozone zl~(enie przeniesienia srodk6w z: fachunku termi· 
nowego ani wydane inne dyspozyc,e, umowa rachun~u ,. 

terminowego lIlega pfzedluzeniu na taki sam okres ida 
warunkach ohuwi'lzujqcych N . dniu przedluzenia. 

§ 7. Przeplsy zarzqdzenia nie d'otyC"l'l rachunko:-v " 
eksportu buduwnictwa pfowadzonych dia finansowanid' 
i _ rozliczania ko ntraktow eksportowych budownictwa do 
II obszar u piatniczego. 

§ 8. ZdrzqcJlenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Pre'les N~rodowego Banku Polskiego: S. Majewski 

Oplata za prenumerat.~ Monito;a Polskiego wynosi rocznie 800.- zl, p61rocznie 500.- 11. 

Prenumerat~ na rok nast~pny Irocznq .Iub p6lrocznq) puyjrnuje si~ do "nnia 31 paz
dziernika. Prenumerat~ moina zglaszac za J p6lrocie biezijcego roku do dnia 
31 marc;a, za U polrocze b1ldi za ' caly bieiqcy rok - do dnia 30 wrzesnia. Do abo
nent6w, kt6rzy oplacq prenumerat~ po tych terminach, wysylka pierwszych nu
merow dokonana loslanie l opoznieniem. a ponadto zost an" policzone kos'lty prze
sylki. Oplataza prenumerat~ powinha by{: dokonana przelcwem lub tnyodcinkowym 
pr?ekazem pocltowym na konla Admlnislracjl Wydawnictw Url~du Rady Ministrow 
w Narodowym Banku Po}skilil. IV Oddzlal Mlejskl. Warszawa. nr 1049-3157-222. 
Rachunk6w za prenumerat~ nie wystawia si~ . Na odcinku wplaty nalezy poda6 
dokladnq nazw~ instytucji (bez skr6t6w). dokladny adres z numerc m . kodu POC'ltO-

wego oial Iiczb~ zamawianych , egzemplarzy Monilora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora PolskJego nabywac moina w punktach sprzedazy 
w Warszilwie : al. I ArmiiWojska Polskiego 2/4, Powszechny Dom Ksi"iki .. Uni
wersus" - ul. Belwederska 20/22, kiosk . .. Domu Ksiqiki" w gmachu S1ldow -' 
a1. Gen. Swierczewskiego 127 I w kasach $ijd6w w Bialymstoku. Bielsku·Bialej. Byd
goszczy , Bytorniu.Cieszynie. Cz~stochi>wie, Gdansku, Gdyni. Gliwicach, Kaliszu •. Kato
wicach. Kielcach, Konihie, KoszaJinie. Krakowie. Lublinie, t.odzl, Olsztynie, Opolu. 
O .. troW'ie Wielkopolskim, Poznaniu, Radorniu., Rzeszowle. Szczecinie. Tarnowie, Toruniu. 
Watbrzychu z tymczasowq siedzib4 w Swidnicy. Wrodawiu. Zamosciu i Zie!onej Gorze. 
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00-91!.l Warszawa (skrytka pocztowa .81), tel. 28-90-01 w. 608 142-14·78. 

nocrona " poleeenJ4 Prezesl:l Rl:ldy Ministr6w 
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