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na zasadzie wielokrotnosci oplaty normalnej. z 
uwzgl~dnieniem niezb~dnej liczby przejazd6w w W4-
runkach lokalnych danego miasta. 

,. Oplaty za przewozy naliniach specjalnych (rekrea
cyjnych. iIl,lprezowych itp.) nalezy ustalac na zasa.
dZ,ie rentownosci tych przewozow. 

8. Oplaty za przew6z w6zk6w dziecinnyeh. bagazu lub 
psa nalezy ustalac w wysokosei odpowiadajqeej Jed
nora7iowej oplacie normalnej za przew6z 1 osoby na 
danej HnH.- , . 

9. ZWielokrotnionq oplat~ .za przejazd bez waznego ' bi· 
letu nalezy ustalac w gra.nicach do 600 ~. 
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ZARZJ\DZENIB . PREZESA NAROOOWEGO BANKU POLSKI EGO 

z dnla 10 grudnla 1982 r. 

w sprawle wysokoAci oprocentowanta wklad6w o8zcz~dnoAclc)w'ych os6b flzycmych na rachunkacb bankowyc.\L 

Na podstawie art. 19 ustawy . z dnia 26 lutego 1982 r. 
- Prawo bankowe (Dzo 'Uo Nr 7. poz. 56) zaf'l:qdza si~. co-
nasti'lpuje: . 

.§ r. 1. Narodowy Bank Polski ........ powszechne hay 
oszcz~dnosci oraz. banki spoldzieJcze placq osobom fizyc%
oym· od wkladow oszcz~dnosciowych odsetkl w nast~pu

Jllcej wysokosci w stosunku rocznym: 

1} od wkladow, na ktore wystawiono kSiqzeczki oszcz~d· 
nosciowe: 
a) platnych na kazde zqdanie: 

- imi ennych 
- . na okaziciela 

b) terminowych 12-miesi~cznych: 
, - imiennych 
- na okaziciela 

c) terminowych 36.miesiE;cznych 
d) przez szkolne kasy oszczednosciowe: 

platnych nd kazde z.<ldanie 
systematycznego oszczf(dzani4 z haslem 
"OszcZr:;dZUI11Y na wypoczynek waka· , 
cyjn)''' 

-- z przeznaczeniem na nagrody dla wy
r6znion yeh w drodze konkurs6w zespo-
low . szkolnyeh kas oszez~dnoSci i ' nau
eiycieli·opiekun6iN tyeh .kas za wynikl 
w sZl'lrzeniu ' idei oszcz~dzania oraz za 
osi4g ni€)te konkretne 'efekty oszez~dza-

nia przez mlodziez szkolnq (od wkla· 
dow platnych na kazde zqdanie i wkla-
d6w systematyeznego oszcz~dzania z ha-

, slem "Oszcz~dzamy na wypoezynek 
wakaeyjny") 

e) , s'ystemat ycznego oszcz~dzania przez 
ucznio~ zak lad6w rzemieslniczych 

f) systematyeznego oszez~dzania, gromadzo
nych przez okresy 5-letnie 

g) z przeznaczeOi em na udzial w budowni· 
ctwie mieszkaniowym: 
- na rzecz oszcz~dzajqcego 

- na fin ansowanie dzia!alnosci spoleezno. 
-wyehowawczej spoldzielni budowni· 
ctwa mieszkaniowego lub na ceJe spo· 
lecznQ-kuHuralne gmin y 

h) z losow aniem premii w postaCi ciqgnik6w 
1) z iosowdniem premii pi e~~znych 
j)- nanabycie ciqgnlk6w, nie zrealizowanych 

przezroJnik6~ Indywidualnyeh \1; lataeh 
'- , 1978-1980 ' 

1) od wklad6w na rachunkach oszez~dnoSciowo-
.. rozliczeniowych ., 

6,00/, 
3,0°/. 

10,0'1. 
3,5'1. 

13.0'/i 

6,~/. 

10.0'/. 

O/~/, 

13,00/. 

13,00/, 

1.5°/. 
7,0'1, 
7,0°/, 

3J)'I, 

7.(.)81. 

3) ad wklad6w. na kt6ryeh dow6d wystawiono 
terminowy wklad oszezE;dnosciowy z dyskon-
tem IO.U";o ' 

4) od wklad6w, na kt6ryeh dow6d wystawiono 
samoehodowy bon oszezf(dnosciowy z loso
waniem premii w postaci' samochod6w osobo· 
wyeh 7,0010 

5) ad wklad6w. na ktoryeh dow6d wystawiono 
premiowe bony oszcz~dnoseiowe 

6) ad wklad6w, na kt6ryeh dowod wystawiono 
oprocentowane bony oszcz~dnosciowe 

7) od wklad6w, na kt6rych dow6d wystawiono 
lokaeyjne bony oszez~dnosciowe 

8) od wkladow, na kt6ryeh dowod wystawiono 
depozytowe bony OszczE;dnosciowe: 
- na okres 214t 
~ na okres 3 Jat 

9) od wk!ad6w na raehunkach przedr>!at na lIa- .. 
byeie samochod6w osobowych procJukeji kra· 
Jowej: 
a)na riecz wkJadcy: , 

- pi-zy adbi orze samochodu w Jatdch 
1982-1985 

'- przy odbio rz~ samochodu w lataeh 
198&-1989 
w razie rezygnacji posiadacza z naby
cia samochodu w trybie przedplat 
w ' razie odbioru samochodu bqdi w ra· 
zie wyeo~ania wniesionej przedplaty w 
rokunast~pnym po wyznaczonym ter· 
minie odbioru samOchodu 

b) na rzeez Funcl uszu Rozwoj u Zapl ~cza Mo-

6.0% 

7,0010 

15,0% 

13.0~/. 

15,OQ/o 

1.0.0010 

toryzaeji , ,2,00/ . 

2. Odsetki odwklad6w oszcz~dnQseiowy~h z loso
waniem premii pieni~znyeh j rzeezowy<;h Sll przeznaezone 
na fundusz premiowy i realizowane p rzez wkladc6w w ' 
postaci udzialu w losowaniach premii. 

, § 2.1. W razie niedot rzymaniaumowy 0 wklad ter- , 
minowy lub wklad systematycznego oszez~zania i wezes
niejszegopodj~cia wy'platy z ksiqzeczki oszcz~dnosdoweJ 
wkladea otrzymuje obliezone w stosunku roeznymodsetki: 

1) w pierwszym i drugim roku 6.0°/, 
2) w trzecim, czwartym i piqtym roku 9,00/ • . 

od podj~tej kwoty za czas od poczqtku okresu do dnia 
wyplaty, 

20 W rdzie wykupu lokacyjnego boml oszcz~dnoseio
wego przed uplywem 5 lat posiadacz bonu otrzymuj.· OQIl. 
czone wstos4nku roe'Znym odsetki: 
l)w pierwszym i drugim rokti 6.(.)8;. 
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2) w trzeclID, Czwdltym i piqtym roku / 9.00/ . 

od wartosci nomlnaine] bonu za czas od poczqtk-u okresu 
do dnia wyplaty. 

3. W razie przedstawienia do wykupu te rminowego 
wkladu z dyskontem przed uplywem 5 lat posiadacz do
wcidu otrzymuje kwot~ wplaconq puy zakupie dowodu 
orazobliczon~ w stosunku rocznym odsetki: 

J) w pierwszym i drugim roku 6.()fI/o 
2) w trzeclm. czwarlym i piqtym .roku 9.00/ 0 

od daty zakupu dowodu do dnia wyplaty. 

4. W razie utraty uprawnienia do nabycia samochodu 
osobowego wSkutekpl zel w yw systematycznym oszcz~

dZdniu, wnOszqcyprze<l plat~ otrzymuje zwrot wniesionych 
wplat i odsetki oblicwne w wysokosci 3.00/0 w stosunku 
rocznym. 

~ 3. I'.arodowy Bank Polski - powszechne kdSY 
oszcz~dnosci i banki sp61dzielcze placlq od srodk6w pie
nito;znycb na rachunkacn . biezqcych os6b fizycznych nie 

prowadzqcych dzial.alnosci gospodarczej odselki w wyso
kosei 3% w stosunku roczn ym. 

§ 4. \. Wk1ady termin owe. wklady systematycznego 
oszcz~dzanla. terminowe wklddy z dyskontem oraz depo
zytowe bon y oszcz~dnosciowe. wniesione do dnia· I st yez
nia 1982 r .. · podlegaJq oprocentowaniuw ·wysokoscioK re
slonej w zarzqdzeniu takze za ok res przed dniem we jseia 
w iyciE~ zarzqdzenia. jezeJi koniec zadeklarowanego okre
su oszcz~dzania przypada po dniu jego wejscia w iycie. 

2. Lokacy jne wkl.ad y oSlcz~dnosciowe. wniesione do 
dnia 1 styCznia 1982 r.. podlegajq oprocentowaniu w w y~ 
&okosci okresionej w zarz.qdzeniu, jeieli posiadacz przed
stawi do realizacji bon lokacyjny z kompletem 6 kupon6w 
odsetkowycb po upJywie 5 lat oct daty nabycia bonu Jub 
przedstawi tupon odsetkowy. kt6rego termin platnosci od
setek uplywa po dniu wejsci-a w zycie zarzC¢zenia. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 
1983 r. 

PrezeS Narodowego Banku Polskiego : S. Majewski 
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ZARlJ\DZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKJEGO 

z dnla 10 grudnia 1982 r. 

w sprawle og61nycb zasad otwierania prowadzenia racbunk6w bankowych. 

Na podstawie alt. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
198:2 l. - Prawo bankowe (Dz. U . Nr 7. poz. 56) zarutdza 
si~. , co. nast~puje: 

§ 1. I. Plzepisy zarzqdzenia stosuje ;" si~ do rachun
k6w bankowych prowadzo.nych przez banki w walucie 
k rajowej i w waJutach obcych dla: 

, ) Jednostek gospoda rki uspoleczIiionej. 
2) ]ednostek gospodarki nie uspolecznionej. 
3) os6b hzycznych 

- zwanych dalej "posiadaczami rachunk6w". 
2. Przepisy zarzqdzenia dotyczqce jednostek gospo

darki uspolecznionej . stosuje si~ r6wniez . do organizil:cji 
spolecznych. polityczn ych i zawodowych. 

3. Przeplsy zarzqdzenia stosuje si~ takze do rachun
k6w bankowych cudzoziemc6w dewizowych, b~dqcych 
osobami prawnymi i fizycznymi, jezeU inne przepisy nie 
stanowiq inaczej. 

4. Zasady otwierania j prowadzenia rachunk6"w wk1a
d6w oszcz~dnosciowy,ch w zlotycb 1 w walutach obcych 
okreslajq iruie przepisy. 

§ 2. 1. Banki prowadz4 rachumki podstawo.we, do
clatkowe i pomocnicze. 

2.. Rachunek podstawowy sluzy d :o gromadzenia hod
k6w pieOl~znychposiadacza rachunku oraz do p;fzeprowa
d Ldnid rozliczen pleniE:znych. 

3. RacllUnek dodatkowysluiy do wyodr€tbnienia SIod
k6w pleni~inych przeznaczonych zgodnie z przepisami 
PfdWd na okresione cele. jak r6wniez do przeprowadzania 
w tyro zakresie rozliczen pieni~znych. Rachunek dodatko
wy prowadzi oddzial ban~u . w kt6rym otwarty jest ra
chunek p.odstawowy . . 

4. Racbunek pcimocniczy sluzy do plzeprowadzania 
przez posiadacza rachunkupotl'stawowego rozliczenpie
ni~znych w innym oddziaJe lub w innym banku. 

5. Bank nioie odm6wic otwa,rcia rachunku dodat \( o
wego " ipomocniczego; jeieli zacbodzq okol i~zn o~ci Llza
sadniajqce odmow~ otwarcia takiego rachl1nkU. 

§ 3. Posiadacz rachunku moze otworzyc w bdnku kra
jowym rachunek dla dokonywania w kraju i z zagranic<l 
rozliczeil. w obrocie dewizowym.. Rodzaje. i warunki pro
wadzenia tych rachunk6w okresiajq odrE:bne przepis y. 

§; 4. 1. Wniosek 0 9twarcie· rachunku bankowego 
sklada si~ na pismie. Wniosek 0 otwarcie rachunku po
mocniczego potwierdza ,oddzial banku prowadzqcy racnu
nek podstawowy posiadacza rachunku. 

2. Wniosek 0 otwarcie rachunku podstawowego ski a
da si~ w oddziale banku. na kt6regci terenie dzialania red
nostka ubiegajqca si~ 0 otwarcie rachunku rna siedzib~, 

a osoba fizyczna - miejsce zamieszkania. chyba ie inne 
przepisy 5tanOwi'l .hlaczeJ. 

3. Wniosek jednostki gospodarki uspolecznionej oraz 
jednostki gospodarki Die uspolecznionej 0 otwarcie ra
chunku podstawow~go ' podpisujil osoby uprawnione do 
skladania 05wiadczeil. w zakresie praw i obowiqzkow ma
Jl\tkowych. 

4. Wniosek osoby fizycznej 0 otwarcie racbunku 'ban
kowego podpisuje osoba wyst~pujqca 0 otwarcie rachun
ku Jub jej pelnomocnik. 

f5. 1. We w-niosku 0 otwarcitl rachl,lnku b,ankowego 
okreSla si~ oso.by upra wn.i·one do. dyspooowania rachun- . 
kiem; nazwiska tych os6b. Olaz wzo.ry i.ch podpi's6w za
mieszcza si~ we wniosku . . 

2. JeieJipos'ia~acz rachunku podstawowego, ubiega
jl\cy si~ 0 otwarcie rachunku dodatkowego, nie zloiy w 
banku odr~bnych wzor6w podpis6w. wZMy podpisow do 
r,acbunkupodstawowego przyjrnuje si~ j~ko obowiqzujqce 
r6wniei: przy dyspozycjach z rachunku dodatkowego. 

§ 6. I. Jednostkag ospodarki uspolecznionej wyst~

pujqca 0 otwarcie rachl.nk II I od~!~ woweqo ZalqCl.d doku
menty stw ierdzajqce nabycie przei niq osobowo5ci pruw- . 
ntlj; wSkaz.ujqce os<)by upr awnione do skl.adania O ~Widd

czeo w zakr~s le je i p: il : I nbnw iazk0 w mJjo tkflwvch 
Ord l. zawiad alilklj.'! Ce .0 na:J<ln iu F'.j IllllllClli s tatY:)c.yczn cgo. 
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