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wac~;; ."awów; w ~ 14 - dozw.olony jest sportowy 
połów ryb. 

10) umieszczania tablic. napisów i inn ych znaków. z wy
jątki em tablic i znaków związanych z ąchroną lezer
watu~ 

11) wzn oszenia budowli oraz zakładania i buaowy urzą
dzen komunikacyjnych_ i innych urządzeń technicz
nych (' raz w rezerwaCie określonym w ~ 14 wyko
nywa nia wszelkich plac związanych z regulacją ko
ryta rzecznego i umacniani em jego brzegów; w re
zeJw a tactl określonych: w § 1 - dozwol one jest za
klćH! dnie i budowa urządzeń związan ych z udostępnie
niem rezer watu na potrzeby turyst yki i eksponowa
niem miejsc pamięci narodowej. po uzgodnieniu ze 
stoleczn ym konserwatorem przyrody; w § 14 - do~ · 

zw,o lona jest budowa · niezbędnych zbiorników wod-
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nych i · urządzeń technicznych. po uzgodnieniu z wo
jewódzkim konserwatorem przyrody, 

12) kąpieli. używania ~przę tu pływającego oraz uprawia
nia sportów wodnych w rezerwatach· określn ;c h w 
§ 3. 5 i 16. . 

13) przebywania poza miejscami wyzn aczonymi; zakaz 
nie ma zastosowania w .rerzerwatach określonych: w 
§ 8 - w związku z gospodarczym użytkowaniem 

przez administrację lasów państwow ych drogi leśnej; 

w § 9 - na gruntach użytkowanych rolniczo o ra z 
w § 14, 

§ 19. Zarządzen ie wchodzi w życie z dn iem stycznia 
1984 r. 

Minister Leśnictwa i PrzemysIu Drzewnego: W. Kozłowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POlSKIEGO 

z dnia 12 listo pacja 1983 r. 

wsprawte rachunków bankowych prz.eclsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw z udziałem z.agraniqnym 
zagranicznych podmiotów gospodarczych , oraz wysokości oprocentowania · wkładów . gromadzonycb na t-ych 

rachunkach. . 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia! 
26 lutego 1982 r. :..- Prawo bankowe (Dz. U. NI 7. poz. 56) 
zarządza się. co następuje : 

§ l. Przepisy zarządzenia stosuje się do rachunków 
bankowych p rowadzonych w Banku - Polska Kasa Opie~ 

ki S.A. w walutach wym ienia I n ych. określonych przez 
Narodo\\·v Bcl nk Polski. i ~w . z ł otych dla dokonywania 
w k raju i z zagranicą rozliczer\ w obrocie dewizowym 
przez: 

./ 

1) zag ra niczne podmioty gospodarcze. o których mowa 
wart. 1 ust. 1 ustaw y z dnia 6 lipca 1982 r. o za
s adac h prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczy-

_ pospolItej Ludowe~ działalności gospodarczej w za," 
kresie drobnej wylwórczości przez zagraniczne osoby 
prawne i fizyc zne (Dz. U. z 1982 r: Nr 19. poz. 146 
i z 1~lH3 r. Nr 42. poz. 187). zwanej dalej "ustawą". 

2) przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z 
udzidlpm zagranicznym . . 0 których mowa w arL 5 
pkt 2 i 3 ustawy. 

§ 2. Zag raąiczne podmi oty gospodarcze. przedsię

biorstwa zagra niczne i przedsi ~ biorstwa z udziałem za.
graniczn ym mogą posiad ć'lć rachunki bankow e -w walu
tach wymieni a lnych i w złotych: 

1) biezące, z wk!adami płatnymi na ka żde żądElllie . 
2) terminowe : 6-miesięczne. 12-mi esięczne. 24~miesięczne 

i 36-miesięczne. 

§ 3. Zagraniczne podmic1ty- gospodarcze. o któr ych 
mowa w · § 1 pkt l, mogą posiadać rachunki· 

1) bieżące lub term·in owe w. walutach wymienialnych. 
zwane dalej rachunk am i "D~\N··. na które wpłacany 

jest depozyt założyci e lski. 

2) biezące w złotych. zwane dalej rachunkami "D-Z", 
na które wpłacany jest dochód z tytułu rea·lizac ji ich 
praw do przedsiębiorstwa w Polskiej Rzeczypospolite j 
Ludowej. 

§ 4. Przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa 

z ' udziałem zagranicznym, o których mowa w § l pkt 2, 
mogą posiadać bieżące rachunki: 

1) w walutach wymienialn ych, dla finansowania obro
, t/ów związanych z: 

a) działalnos CJą eksportowo-importową. z '.: ane dale j 
rachun ka mi "E-I". 

b) działalnością inWEstycyjną w Polskiej Rzeczy
' pospolitej · Ludowej. zwane dalej rachunkami "F", 

2) w złotych : 

a) -dla ·gromadzenia wpływów z tytułu . sprzed aży to
warów ' i usług do krajów członkowskich Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. zwane dalej ra
chunkami "Z-KS", 

b) dla finansowania działalności związanej z · gospo
darką eksploatacyjną. inwestycjami modernizacyj
nymi. odtworzeniowymi oraz .rozwojowymi innymi 
niż niezbęd ne dla podjęcia tych rodzajów dzi a 
ł al ności gospodarczej. które zostały · określone w 
pierwszym zezwoleniu dla zagran icznego podmiotu 
gospodarczego, zwane dalej rachunkami .;R". 

§ 5. 1. Rachunki "D-W". "E-I" i "P" mogą być za
silane z tytułów zgodnych z zezwol eniem dewizowym 
w formi e: 

1) . przekazów pi ęniężnych bankowych i pocztowyCh z 
zagranicy, realizacji akredytyw. inkasa. czeków ban
kierskich imiennych i na okaziciela oraz czeków Pi)
dróżniczych - w walutach wymienialnych , 

2) wpływów w pieniądzach zagraniczn ych stanowiącyc h 

waluty wymienialne, w granicach kwot uwidoczni 0- I 

nych w pi semnej deklaracji przywozu. potwierdzonej 
przez polski urząd · celny. lub w zaś·wiadczeniu wy
stawionym przez taki urząd . 

3) przelewów z ihnych ban kowyc h rachunków waluto
wych. 

2. Rachunki "F" mogą być również zasilane Przel e 
wami · z · rachunków walutowych obywa teli polskich -
krajowców dewizowych, .którzy uzyskali zezwolenie na. 
wniesienie do przedsiębiorstwa zagraniczneao wkładu w 
postaci wartości dewizowych'. 

§ 6. 1. Wypłaty z rachunków .. D-W", .. P" i - "E-r'. 
prowadzonych w walutach wymienialnych, mogą być do-
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konywane zgodnie z warunkami i z tytułów okreś:onych 
"" zezwoleniu dewizowym . w formie: 

l) przekazów pieniężnych za granicę, inkasa importo
wego, akredytywy importowej, czeków bankie rsk ich 
lub . podróżniczych, w pieniądzach zagranicznych z 
prawem wywozu za granicę, 

2) przelewów na inne bankowe rachunki prowadzone 
w walutach wymienialnych i w złotych. 

2. Jeś li podmioty otrzymujące przelewy z rachunków 
"D-W", .. E-I" i "F" nie mają uprawnień GO posiadania 
rachunków walutowych, przelewy powinny być dokony
wane w równowartości w złotych odpcwiedniej kwoty 
w walucie wymIenialnej przelewćmej z rachunku walu
towego. 

§ 7. 1. Wyboru formy wpłat i wypłat,. o których 
mowa w § 5 l 6, dla poszczególnych rodzajów rachunków 
prowadzonych w walutach wymienialnych dokonuje Pre
zes Banku Polsk"l Kasa Opieki S.A. 

2. Wyboru waluty :·achunku spośród walut wymie
nialnych dokonu je Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 
uzgodnieniu z klientem. 

§ 8. 1. Rachunki "D-Z" mogą być zasilane przele
wami lub wpłatami w złotych, do wysokości dochodu 
z realizacji praw zagranicznych podmiotów gospodarcz yc h 
do przedsiębiors~'Na. 

2. Wypłilty z rachunku "D-Z" mogą być dokonywane 
w kraju w złotych na cele określone wart. 35 i art. 36 
ustawy - w pieniądzacl1 lub w formie przelewów na. 
rzecz jedhostek uprawnionych do sprzedaży towarów lub 
świadczenia usług. 

§ 9. Rachunki "Z-KS" mogą być: zasilane z tytułów 

ząodnych z warunkami zezwolenia dewizowego w formie: 

Ił przelewów z Banku Handlowego w Warszawie S A" 
2) wpłat w walutach krajów członkowskich Rady Wza

jemne j Pomocy Gospodarczej z tytułu nie wykorzy
stanej części zagranicznych środków płatniczych. po
brć1Dych na koszty Zt19ranicznej podróży służbowej. 

§ 10. Wypłaty z rachunków "Z-KS" mogą być do-
konywane z tytułów zgodnych z zezwoleniem dewizowym 
w formie: 

1) przelewów na rachunki bankowe przedsiębiorstw 

uprawnionych do prowadzenia działalności w zakre
sie handlu zagranicznego z krajami ·członkowski

mi Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, 
2) przekazów pieniężnych do krajów członkow-

skich ~ady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, 
3) pieniędzy lub czeków w walutach krajów członkow

skich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej z pra· 
w em wywozu za granicę w razie wyjazdów ., slużbo

wych pracowników przedsiębiorstw obywateli 
polSkie '!. 

§ 11. Rachunki "R" mogą być: zasilane w formie: 
l) wpłat piefi1~żn ych lub przelewów bankowych z ty~ 

tułów określonych w zezwoleniu na prowadzenie dzia
ła Iności. 

2) pr:te lewów z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z tytułu 
oel;Jrzedaży walut wymienialnych pochodzących z 
wpływów z eksportu przedsi~biorstwa, 

3} prz.plewów równowartości w z~otych kwot w walu
łach wymienialnych pochodzących z rachunków 
,.D-W", "E-I" i pF", 

§ 12. Z rachunków "R" mogą być dokonywane wy
plilly : 

l} w złotych - w pieniądzach lub w formie przelewów 

/ 
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bankowych na rzecz jednostek gospodarki uspolecz
ni0nej i nie uspo!ecznionQj, 

2) w walutach wymienialnych - w formie prze kiiZu 
za granicę, wypłdty w pieniądzach zagranicznych z 
'Prawem wywozu za granicę lub przele:vvu na rachu
nek walutowy "C" cudzoziemca dewizowego - " 
tytułu realizacji uprawnieri do transferu za granicę 

od~owiedniej części zysku. 

§ 13. 1. Wklady na rachunkach "D-W", prowadzo
nych w . walutaci1 w ymienialnych, są oprocen~owane w 
wysokosci: 

l) na rachunkćlch osób fiz ycznych~ 

aj bieżących 50/Q 
h) terminowych: 

6-miesięcznych 8~!o 
12-miesięcznych gUla 
24-m'iesięcznych 10"/0 
36-miesięcznych 110/0, 

2) n3 rachunkach osób p rawnyc h: 

aj bieżących - bez oprocentowania 
b) te rminowych - w wysokości okre-

slonej w pkt 1 lit. b). 

2. Wk łady na rJchunkdc h "D·Z", prowadzonych w: 
złotyc h są oprocentowane w wysokości: 

1) na rachunkach tenninowych - 3,0% , 

2) na rachunkilch bieżących - bez oprocentowania. 

§ 14. 1. Odsetki od 'oNkładów na rachunkach są obli
CZane i dopisywane w walucie rachunku. 

2. Odsetki oel wkładów pła tnych na każde żądanie 

dolicza się do wkładów raz w roku w te i minach usta
lon yc h przez bank prowadZąCY rachunek albo przy po
dejmowaniu wkład.u w całości w związku z likwidacją 
rachu:nku. Odsetki · oc! wkładów te rminowych d olicza się 

z upływem terminu wk ładu. 

3. Odsetki od wkładów terminowych dłuższych niż 

12 miesięcy oblicza się od łącznej kwoty wkładów i od
setek za okresy wcześnie jsze. 

4. Jeżeli wkład terminowy nie zostanie podj c; t y w 
dniu upływu terminu zadeklarowanego w umowie , 
umowę przedłuza się na kol ejne takie same okresy . 

5. W wypadkach uZdsadnionych wysokością wkł-adu 

l terminem lokaty bank prowadzi.! ~"y rachunki "D-W" może 
stosowa.c oprocentowanie wyższe niż ustalone w § 13, 
ust. 1. w granicach określanych przez Prezesa Ka rodo
wego Banku Polskiego. 

6. Vlr razie niedot rzyma.nia umowy o wkład termi
nowy i wczesniejszego podjęcia wkładu w całośc i lub 
w części. caly wkład podleua oprocentowaniu w wyso
kośc i ustalonej dla wkładów płatnych na każde ,żądanie , 

§ 15. 1. Do przelicZeń walut wymienialnych i walut 
'krajów czlonko·wskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej na złote oraz złotych na waluty wymienialne 
i na waluty krajów członkowskich Rady Wzajemnej Po
mocy Gospodarczej stosu je się kursy ustalone ·przez Na
rodowy Bank Polski : 

1) "kupno-sprzedaz" dla dewiz - gdy przedmiotem ope
racji są czeki. przekazy lub pr·zE'lewy opiewające na 
walutę inną niż waluta ~achunkll , 

2) "kupno-spnędaż" dla pieniędzy - gdy przedmiotem 
transakcji bankowej s·q pieniądze zagraniczne inne 
niż waluta· rachunku, 

3) "sprzedaż" dla dewiz przy przekazach za granic, 
w walucie rachunku. 
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2 . . Przy wypłatach lub przelewach w złotych z ra,~ 

chunku walutowego na rachunki bankowe w złotych 
pl zed!iiębiorstw lub innych jednostek gospodarki uspo
łecznionej stosuje się kurs "kupno" dla dewiz. 

§ 16. ,W sprawach nie u.regulowanych w niniejszym 
zarządzeniu' stosuje się przepisy zarządzenia Preze'sa Na
rodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1982 r. w 
sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia rachun
ków bankowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 274). 

§ 17. Do wkładów na rachunkach .. D-W" zagranicz
nych podmiotów gospodarczych, o których mowa w ł tĄ 

nie ma zastosowania zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
26 czerwca 1981 r. w sprawie rachunków bankowych dla 
cudzoziemców dewizowych, prowadzonych vii walutach 
wymienialnych (Monitor Polski Nr 17, poz. 149). 

§ 18. Zarządzenie' wchodzi w życie z dniem ogłoszenl'~_ 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Majewski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POI.SKIEGO 

z dnia 18 listopada 1983 r. 

w sprawie szcze~J!)łowego trybu udzielanill. spłaty, umarzania ł refundacji kredytu bankowego dla absolwentów 
na zagospodarowanie. 

Na podstawie § 16 ust. 10 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania 
absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz, 234) zarządza się, c~ 
następuje; 

§ 1. 1. Zarządzenie ustala szczegółowy tryb udzie
lania, spłaty, umarzania i refundacji kredytu udzielanego 
absolwentom na zagospodarowanie na zasadach ustalo
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 
1983 r. w spra,vie zatrudniania absolwentów (Dz. U. Nr 53, 
poz, 234). 

2, I1ekroć 'w zarządzeniu jest mowa o: 
. I) rozporządzeniu - rozumie się przez t() rozporządzenie 

powołane w ust. J, 

2) kredycie - rozumie się przez to kredyt udzielany 
przez powszechne kasy oszczędności absolwentom na 
zagospodarowanie, wymienionym VI § 15 i 25 rozpo
rządzenia, - o którym mowa w ust, 1. 

§ 2 .. Wykazy miejscowości i zakładów pracy, o któ
rych mowa w § 13 rozporządzenia; Minister Pracy, Płac 

i Spraw Socjalnych przekazuje Centrali Narodowego 
Banku Polskiego. a wykazy zakładów pracy i miejsc9-
wości ustalane przez terenowe o rgany ' administracji pań

stwowej stopnia wojewódzkiego, o których mowa w § 25 
usL 2 rozporządzenia, organy te przekazują właściwym 

oddziałom wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego. 

§ 3, l. Kredytu udziela się absolwentom, którzy nie 
skorzystali z kredytu· na zagospodarowanie na zasadach 
określonych w; , 

1) uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 1!l lipca 1979 r. 
w sprawie warunkówprzen()szenia nauczycieli aka
demickich oraz pracowników naukowo-badawczych do 
placówek naukowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 116), 

2) uchwale nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 · r. 
w spławie pożyczek na zagospodarowanie dla absol
wentów wyższyc!,\ i średnich szkól zawodowych, po
dejmujących pracę w niektórych USpołecznionych. 
jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu rolno-spo
żywczego (Monitor Polski Nr 5, poz, 38), 

3) uchwale nr 181 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 
1982 t. W sprawie klerlytu bankowego dla nauczycieli 
PO(jpjDllljąCych pracę na terenie wsi lub małych miast 
(Monilor Polski Nr 20. poz. 172). 

4) decyzji. nr 172 Prezydium Rządu z dnia 2'2 grudnia 
197R r. w sprawie planowego rozmieszczenia lekarzy 
i lekarzy dentystów. uźupełnionej . decyzją nr 36 
PrezydiuJ>" Rządu l dnia 10 lipca 1981 r. o zasto
sowaniu l.ecyzii nr. 172/78 w ' odniesieniu do absol
wentów farmacji. 

2. Z za.strzeżeniem zachowania- przepisu § 29 ust. · 3 
rozporządzenia . do okresu zatrudnienia absolwenta wlicza < 

się okres zatrudnienia na czas · określony, jeżeli bezpo
średnio po tym okresie z absolwentem została zawarta 
umowa o pracę !la czas nie określony. 

§ 4. Absolwentom wymienionym w § 36 ust. 2 roz
porządzenia kredyt może być udzielony, Jeżeli zlecenia. 
o których mowa w § 6 ust. 1. złożone zostaną przez za
kłady pracy w powszechnych kasach oszczędności w ter-
minie do dnia 31 grudnia 1983 c. " 

§ 5. 1. W razie zbiegu uprawnień do kredytu wyni
kających z przepisów rozporządzenia i przepisów wymie
nion ych w § .3 ust. 1. absolwentowi przysługuje prawo 
wyboru korzystniejszego kredytu, 

2. Uprawnienie określone w ust, l nie przysługuje 

absolwentowi w okresie zawieszenia spłaty kredytu udzie
lonego na podstawie rozporządzenia lub na podstawie 
przepisów wymienionych w § 3 ust. l. 

§ 6, l. Kredyt jest udzielany na podstawie zlecenia 
zakładu pracy zatrudniającego absolwenta. według wzoru 
określonego w załączniku nr l do zarządzenia . 

2. Zakład pracy przekazuje zlecenie powszechnej 
kasie oszczędności właściwej dla miejsca stałego zamiesz- ' 
kania absolwenta lub właściwej dla miejscowości, w 
której położony jest ten zakład, 

§ 7. 1. Wykonanie zlecenia zawiesza się w wypad
'ku, gdy w stosunku do absolwenta prowadzona jest egze
kucja należności banku, do czasu całkowitej spłaty tej 
należności. 

2. O zawieszeniu wykondnia, zlecenia · powszechna 
kasa oszczędności zawiadamia absolwenta i zakład pracy. 
który zlecenie to wystawił. 

§ 8. 1. Spłata kredytu podlega zabezpieczeniu .przez 
zawarcie umowy poręczenia. 

2. Poręczyc.ielami mogą być osoby zatrudnione w' 
uspołecznionych zakładach pracy na czas nie okres lony, 
z wyjątkiem osób: -

l) których miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż 

8.000 zł. 

2) pozosta jących w okresie wypowiedzenia umowy 
() pl dCę . 

3) których wynagrodzenie zajęte jest w trybie egze
kucji z tytułu wyroków sądowych luh innych tytułów. 

4) które nie spłaci/y lub nie spłacają w terminach 
umownych należności bankowych, 
§ 9. 1. Osony poręcziljące spłatę kredytu składają 

pisemne oświadczenia o zatruonieniu wysokości pobie-
ranego miesięcznie wynagrodzenia. 


