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7,AltZĄ'IlI'ENlE MINISTRA FINANSÓW I 'P'R<EZESA NAROOOW,EG(} BANKU P.OLSKIEGO 
i 

W sprawie rachunków bankowych osób krajowych 'fizycznych, prowadzonych w wa]utachwyin~enialnycll. oraz 
uchylenia ograniczeń w' dysponowaniu środkami dewizowymizQromadzońyml na tych rachunkach bankowych. 

Na podstawie art. 34 ,ust. 1 ustawy z dnia '22 lisio
pada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63. pot'. 288). 
art. 18 ust. 1. art. 19 i att. 33 liSt. , 2 ustawy z dnia 26 lu
tego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz., U. Nt 7. poz. 56 i z 
1983 r. Nr 71, poz. 318) .oraz art. 17 liSt. 2 ustawy z dnia 
21 liPca 1983r.o szczeg6lnej T6gulacji prawneJ w okresie 
przezwyciężania kryzysu społęczno-ekonomicznego oraz 
,o Zinianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39. poz. 176 
I Nr 71. poz. "3'1B) zarządza się. co następuje: 

ł 1. 1. Osoby krajow~ fizyczne mogą posiadać ra
chunki bankowe "A" oraz rachunki ( bankowe dla wpłat 
nie udokumentowanych "N". pHlwadzone w walutach wy
mienialnych. 

2. Rachunkl .. A" i "N" mogą ,być otw;ierahe ł pro
wadzone przez Narodowy 'Bank ,Polski. Bank Poiska , Kasa 
Opieki S.A. i Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

' s. tRachunki"A" mogą być otwierane i ,prowadzona 
jako rachunki płatne na każde żądanie i rachunkilernU
nowe. '4 rachunki "N" jako rachunki ' płatne na każde 

żądanie. 

§ 2. 1. Na rachunki , "A" i "N" mogą być wpłacane 
waluty wymienialne określane prżez Prezesa Narodowego 

. Banku Polskiego. 

2. Rachun!ci "A" i "N" prowadzi się w' jednej z na
lit ępujących walut wymienialnyck. wybranej przez posia
dacza rachunku: dolary USA. marki RFN. franki szwaj
carskie. funty angielskie. franki , francuskie. zwanej dalej 
"walutą rachunku"~ 

3. Prezes Narodoweg'd Banku Polskiego może , rozsze
rzyć wykaz walut wymienionych w ust. 2 o inne ,waluty 
wymienialne. 

ł 3. , t. Na rachunki "A" mOM być wpl,acane w,Huty 
, ~ymiEmiałne; 

l) pochodzące ' z ' re'alizacji za,granicznych przekazów 
bankowych i pocztowych. czeków. weksli i akredy
t,...- !flieał~ych. 

2) przywiezione z :zagianicy - w granicach kwot uwi
' :d«%nión,vcltwzgłaszeni\1- de'W'hloWyln.potwierozlilnym 

, , ' pnez ':pełslti ,Urząd ,celny podczas ooprawy ' c.ełnej .na 
sranicy ' albO ;podczas M;ODUOl1 , Z'agraniczny.Ch prze-
tyłek pocztowych. ' 

, !IlI., ;p6bUej jednaJC .• ziJi. w ciągu' '.(j ,miesrę.cyęd dnia 
ot~ania , za,gramcznego przek"u bankowego " lub , 

: ~egl:kaekił ... eksl", 6kr.edytywy pirenięzlłej albo 
,pd dnia potWl6lrdzenia zgłoszenia dewizowego. 

2. Ponadto na rachunki , • .A" .lIJ.ogą być wpJacane wa· 
luty wymienialne: 

1) z przelewów z rachunków "A" dokonywan'ych mię
dzy posiadaczami tych rachunków wczasie ich za-
·trudnienia ' za granicą. . 

2) z przelewów z rachunków "A" ' dOkonywanych tytu
łem darowizny na rzecz osób krajowych członkó'w-. 
najbliższej rodziny wlaścicielarachunk1.l. \ . 

3) wpłacane tytułem darowizny pr7iez osoby zagraaiczne 
przebywające w kraju. jeżeli wpłata na,stępuje w gra
nicach kwot uwidocznionych w zgłoszeniu dewiz-o
wym. potwierdzćmym przez polski ' urząd celny pod
czas odprawy celnej na granicy. 

4) stanowiące równowartość przelewów dokonywanych 
w krąju przez polskiego pracodawcę z tytułu walu
towe,go wynagrodzenia za pracę za granicą luh , tliet 
zagranicznych. 

5) st\łnowi<;ice równowa rtoś ć przelewów aókonywanych 
w kraju ,przez polskie instytucje z tytułu realizacji 
zag.ranicznych spadków lub mienia za granicą. 

, 6)-rochodzące z realizacji praw patentowych lub 
.osiągnięć naukowo-lechnicznYch. 

7) pochodzące z honorariów za us'ł'ugi'~ adwokackie' - ' 
do wysokościkwolprzekazanych' przez zespół ad.wo:
kacki zgodnie z , zezw,oleniem dewlzowym • 

8) przypadające danej osobie z bankowego rachunku 
walutowego otwartego dla Stowarzyszenia Autorów 
"ZAIKS" ltlb przypadające ' ż tytułu rozpńwszechniania 
przez Centra'lę Handlu Zagranicznego "Ars Polana -
Ruch" książek za , gr an icą. 

9) przypad.ające z umów ubezpieczenia walutowego w 
polskiej instytucji w ~raju. ' , 

10)' z przekazów dokonanych w celu wykorzystania w 
ekśporcie wewnętr;znym. po potrąceniu w waLucie , 
przekazu koszŁpw Banku Polska K'asa Opieki S.A .• 

n) pochodzące z odprzedaży bankowi zlata w monetach 
i sztabach. 

12) stanowiące zwrot uprzednio podjętych z tego rachun
ku kwot 'w celu wywozu zagranicę. w razie gdy 
wyjazd nie doszedł do ,skutku. oraz n'ie zrealizo
wany'ch przekazów za ,granicę i przelewów na rz.ecz 
instytucji krajqwych. 

13) pochodzące z.e!\prz-edażyw ób.roCłe ;towcrrow~m z za· 
gJanic,~ dzieł 'sztuki plastycznej ,{ totog.rali'cznej, 
instrumentów lutniczych i w:yvo,bow rzemiosła ,BidY'· 
stycznego -do wysokdści 'k.WQf 'PTZ~&ifZall'Yeh p'rzez 
uprawnIone jednostki handlu zagranicznego. zgodnie 
~ 'zeZW'dlen~m ;dewizowym. ,-

14) pr.zy:pa,da.)ćJ:Ce flo wypla.ty . z .ra,chunkow ,;N": zg.oonie 
z §',.'8 ust. ',2. 
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'3. Na r.achun'ki "N" mogą być wpłacaąe waluty wy
niienia'lne bez potrzeby udokumentowaniaban'kowi tytułu 
wejścia w ich posiadanie. 

ł "4. Na rachun'ki nA'" ,j ,,N" nie U1Qg·ąbyć 'wptacane 
zagr.nkzne emerytury, reliltyi ś:w-iadcze,l~ia o charakterze 
:tent<o-wym, a ta'kże:otrzymane z zagranicy wał,utywy

mi'enlalne Jl tytułu. pro'Wadzonej w kraju działaJa:łosd za
Tobkowej, z · wyjątkiem w'a:lut ,dopuszczonych do wpłaty 
na rachunki "A" na podstawie od-fębnyc;h zezwoleń de
wizowych. 

. § .5. Rachi.mki ,.,A" .i "N" mogą być otwarte! prowa
dzone, Jeżeli wl!ład wynosi co najmniej: 

1) 10 . dolarów USA - w odniesi'eniu do rachumkóVl ' "A" 
i "N" płatnych na każde żądanie, 

I 

2) '100 dolarów USA - w odniesieniu do r.achunków 
terminowych . "A" 

lub ,równQwartość tych kwot w ' innychw,alutach wy
mieni~_nyc;h. 

§ 6. Z :rachunków "A" i ,,N" ,posladaj:;z " -rachunku 
mo±e podejmować w kr:ajlol wypłaty"w w,nlutach w-ywe
nia1Jaych albo w imnych 'walutach . o.bcych. ·określonych· 

przez ·Prezesa Narodowego Banku Po]sk~eyoo w ·bon.ach 
towaI>owychBanku . Polską Kasa Opieki S,A. lu,b wiZli(!)
tych. 

ł "J~ l.Z 'rlIclttmat,n "A" oprócz wyplat określonych 
w .§ 6 mogą być eokoQyWane: 

1) przelewy tytułem darowizny na rachunki "Au osób 
krajowych członków najbliższej rodziny, 

2) przekazy za granicę na p0kryci,e 'kosztów pod~óZy 
i pobytu posiadacza rachunku oraz ' cz'łonków jego " 
najbliższej rodziny oraz na zakup towarów i usług za 
granką, 

3) . przekazy na ' pokrycie składek z tytułu członkóstwa 
po~iadacza rachunku lub cuonków jego najbliższej 
Iodziny w organizacjach za granicą, jeżeli przystąpie
nie do tych organizacji nastąpiło ~ zachowaniem pol
skich przepisów, 

4) przelewy na zakup towarów ! usług w eksporcie 
. wewnę~rznym. 

2. Waluty obce podjęte z rachunku "A". posiadacz 
rachunku oraz .członkowie. jego najbli,ższej rodziny mogą 
wywozić za granicę ż prawem wydatkowania na pokryci,e' 
kosztów podróży i pobytu oraz, na zakt'l'p , towarów 'i usług 
za 9ranic~ . . 

3. . Bank prowadzący rachunek walutowystwie.rdza 
uprawnienia do wywozu~a g,rankę -wa~utobcych w for~ 
mie umożliwiającej (1ratiiczną kontrolę dewlzo~ą. 

§ 8. 1. Z racli:un4cu "N"opr-ócz wypłat . ekreślonych 
w § 6 ' mogą być dokoD)' :·'''Il'e: 

§9.Przepisy § 7 i8 stosuje się również do zleceń 
posiadaczy rachunków przebywających czasowo za gra
nką· 

§ 10: Wypiaty z racbun'ków "A" i"N" mogą być d·o
konywanew gotówce 'lub w formie przel'ewow, przeka
zów, czeków albo w innej JOl'mi,e uzgodnionęj . między 
bankiem a posiadacze'm rachunku . . 

ł l'l. Przy wpłatach na rachunld "p;," l "N" i wypła
tach z tych rachunków, d .okonywanych vi innej walucie 
obcej niż waluta rachunku, oraz przy zmianie waluty ra
chunku stosuje się odpowiednio 'kursy wa'lut obcych, usta
lone przez Narodowy Bank Polski dla kupna i sprzedaży 

. tych walut. 

§ 12. Wpłaty ną. rachunki nA" Z innych tytułów niż\ 
oKreśJ.-on:e w za~ządzeniu oraz wypłaty z rachunków "A" 
ł. ."Nu na inne . cele 'nii o'kr,eślone w zarządzeniu mog" 
być cłokonywane po uzy-skaniu odrębnego zezwolenia de
wizowego. 

I 
§ 13.~ 1. Wkłady na rachunkach "A" są oprocento~ 

wanew riastępującejwysokości ~w stosunku rocznymi 

1)' PJ.a tille na każ·deżądanie 

2} 

3) 

'4) 

terminowe H-miesięczne 
tenninowe 24-mięsięczne 
termiI10we 36-mie~ięczne 

5°/., 
g&-/o,. 

101)/0, 

uOfo. 
} 

2. Odsetki od wkładów !fa ' r,achunkach "A" dolicza 
się w walucie rachunku. 

3. Odsetki od wkładów na rachu'nkach "A" 'pł~tnych 
na każde żądanie hankprowadzący rachunek dolicza raz 
w roku, w terminie ustalonym przez bank, a od wkła
dów ter.minQwycn, na rachl:lDkach "A" ..:.-. z upływem ter
minu wkładu. 

. ...-
. 4. Jeżeli wkład terminowy na rachunku "A" nie zo

'stanie podjęty' w dniu następnym po upływie okresu za
deklarowanego w umowie, umowę rachunku termin9wego 
uważa się za zawartą na kolejny taki sam okres na obo-

, wiązujących w tym ' dniu warunkach dotyczących opro
centowania wk!-adów terrninowych. 

5, W razie niedotrzymania urp.owy; ·0 rachunku ter
minowym "A" i wcześniejszego podjęcia wkładu w ca
łości lub częścL cały wklad podlega oprocentowaniu w 
wysokości 3010 w stosunku rocznym. , 

I • 
6, Przepis ust. 5 nie dotyczy wcześniejszych wypłat 

w złotych lub w bonach towarowych Banku Polska Kasa . 
Opieki S,A. części lub całości wkładu terminowego na ra
,chunku "A". 

7. W razie ,podjęcia należnych za ostatni okres ods&
tek w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A, 
wypłacone odsetki podwyższa się 010°10 .. 

§ 14. Wkłady ' 'na / r.achunkach ,,N" ńie" podleg~ją 
oprocentowaniu. 

1) przekazy i przelewy na cel~ wymienione w § 7 ust. l 
pkt 3 i 4:'" '§ 15. W razie plzejścia ·wkładu na rachunku "A" 

I "N" , w drodze spadku lub zapisu na . osobę 'krajowll 
"N" oSób fizyczn'ą, .moze ona rozporządzać tym wkładem ja.k spad

kodawca. -Rozporządzenie wkładem następuje ' po przed
stawieniu d.okumentu stwierdzającego ,nabycie spadku lub 

2 .. ,'W a.lu~y wymi enialne, ł>O~st,aj!t~ella • .(.~~un~ " N" ; %apislt', eraz ' z?śWiatlczenia urzędu skarbowegoi stwier,dza
przez .okres Jednego rl1łku' oo daty wpłatym0gąb~ ]>l;ze- , i-4ce-go,· uiszczente- ·''Plildatkłl . od: :spadk-ów i paro.wizn lub 

. kazane po .upływie tegookresu .lla wlasnyrachunek "A". . p:wie{~il';ącego:, żepoda-tek-taki-' sitlnie ,należy. 

. '2) przelew,y~ '4.ytułem ·dar.owizny ' na , rachunki 
kraj0wych :członk~w , iHl~btiższej wdz·iny. 



MonItor Polski ,Nr 27 272 Poz.' 182 - , 

ł 16. W razie , wyjazdu posiadacza rachunku .. A" 
I "N" za granicę na pobyt stały lub zmianY czasowego 
.pobytu za granieą na pobyt' stały, jak również w razie 
przejścia w ;,drodze spadku ' lub zapisu wkładu na ra
chunku "A" I "N" na osobę zagraniczną,rozp<;>rządzenle 
tym wkładem wymaga odrębnego zezwolenia dewizowego. 

czasowego zawieszenia niektórych uprawnień '. krająw
, ców dewizowych W zakresie obrotu wartościami de- · 

wizowymi (Monitor Polski Nr '33/ poz . . 297), 

3) zarządzenie Ministra Firiansów i Prezesa Narodowe'go 
Banku Polskiego z dnia 4 października 1982 r. w 
sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w dyspo
nowaniu środkami. zgromadzonymi na rachunkach 
wa'lutowych osób fizycznych - krajowców dewizo
wych . (Monitor Polski ' Nr ' 24, poz. 213), 

§ 17. t. Rachunki "A" , otwarte przedWejSClem w 
tycie zarządzenia prowadzi się nadal na zasadach okre
ślonych w niniejszym zarządzeniu dla rac,hunków ' "A". 

4) zarządzenie ·Ministra Finansów z dnia '· 2 sierpnia 
1983 r. w sprawie uchylenia niektór}lth ograniczen 
~ dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzO
nymi , na / rachunkach bankowY~!l krajowców dewizo
wych, prowa<l~6nych w walutach państw socjalistycz
nych (Monitor 'Polski Nr , 28. poz. 154). 

2. Rachunki "A" z wkładem teni1inowym 6-miesięcz
nym, otwarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia, 

' podlegaJą, po upływie zadeklarowanego okresu, wypo
wiedzeniu. -

3. Wkłady na rachunkach, o których 'mowa w ust. 1, 
prowadzonych w ,walutach' innych nJZ wymienione 'w 
§ 2 ust: 2 przelicza się przy zll}.ianie wal ul y rachunku 
po kursie średnim ustalonym przez Narodowy Bank 
Polski, ' obowiązującym w, dniu wydania d)Aspozycji 

§ 19. 1. Zarządzenie wchodzi. w źycie z ' dniem 
31 marca 1985 r; 

2. Z dniem l stycznia 1985 r. uchyla się ograniczenia 
w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromądzonymi 
na rachunkach bankowych osób 'krajowych fizycznych, 
utrzymane ' na okres przęzwyciężaIJia kryzysu społeczno

-ekonomicznego przez _ art. ~ ust. 1 ustawy Z dnia 
21 lipca 1983 r. o 'Szczególnej regulacji prawnej w okresie 
przezwyciężania kryzysu społecżno-ekonorp,Jcznego oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U; Nr 39, poz. 176 
ł Nr 71, poz. 318). 

o zmianie waluty rachunku. ' 

'1 1f 
§ 1~. Tr~ą moc: 

zarządzenie Ministra Finansów 
1980 r. w sprawie rachunków 
ców dewizowych, prowadzonych 
nialnych(Monitor Polski Nr 29, 
Nr 13; poz. 101), ' ' 

z dnia 6' grudnia 
bankowych , krajow
w walutach wymie . .' 
poz. 163 i z 1981 r. 

2) zarządzenie Ministra FiJansów I Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1981 ,r. w sprawie 

Min)ster. Firiansó~: S. Nieckarz 
-Prezes Narpclowego Banku Polskieg~: S. MajewskI 

, 

Opłata za prenumeratę Monitora I;'oIsk iego wynosi rocznię 800.- zł, półrocznie 500,- zł. 
" , . .. / 

P.relUlmeratę na rok następny (ro'czną lub półroczną) przyjmuje się do dnia ;n paź
.dziernika. Prenumeratę mCJżna ~głasLać za.I półrocze bieżącego roku' do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za cały biezący rok - do dnia 30 września. Do abu- _ 
nentow. którzy opłacą prenumeratę po tych terminach. wysyłka pierwstych nume,
rów dokona'ba zostanie z opóżnieniem, a ponadto zostaną ' policzone kos'lty prze
syłki. Oplata za prenumeratę powinna byc dokonana przelewem lub trzyodcink owy m 
przekazem Poq.towym na konto Wydziału Administracji Wy da w;lllctw , Urzędu Rady Min!
strów w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski. Warszawa, nr 1049-3157-222. 
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać 
dpkładną nazwę instytucji (b,ez skrótów). dokladIłY adreś z numerem kodu pO,czto-

w.ego oraz liczbę lamnwianych egzemplarzy Monitora Polskiego 
---:--

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego mo'(na nabywać w purlktach Spfltl-dazy 
w Warszawie . Wydawnictwa Akcydensowe ' ..,... ' 'al I ·Armli WOj ska ł' Dlskleyu Li4, 
Powszechny Dom KSlą1kl "Uniwersus" - uL Belwet,lerska 101'1.2 , KSI~\larnla .. l)ulJlU ' 

KSlqzkj' Im Stelana , lerumskiego - al. Gen. SWlerclewsklego II \JII 13, w Urzęcldlb 
W.ojewÓdzkicb; w ·BlaleJ Podlaskiej. Białymstoku. Blelsku-Blalej. Bydgoszc.t;y. Ciel hd
nLJWle, Ll'1,todlOw·le. Gdańsku. GOrLowie Wielkopolskllil. JeleOlej Górze. KielcaCh, 
Le$~nie , Opolu, Ostrołęce, Piutr,kowle Trybunalskim. Płoc.ku Pomanlu, Przemysłu, 
Raaomiu , Rzeszowie, SleradLu. Skierniewlcacll. Suwa'lkach ; TarnobrLequ. Tarnowie, ' 
Wałbrzychu. - Włocławku. Wrocław,iu. Zielonej GÓrze, w Urzędzie Miasta Krakowa 
t Łodzi ora2 w sądacb: w Białymstoku, Blelsku-Bt'alej: Bydgosl.cly BytqmlU. Clesiylile, 
CLtlstucllUWle Elbląqu Gditllsku, GdynI. Gliwicach. Gorzowie Wielkopolskim. 'Jeleniej . 
Górle , Katt"u , Kat. .wirarh Kielcach Koninie. Koszalinie. Krakowie, Legnicy. Lublime, 
1:,'1<1zi Nowvm Sączu Olsllynlę. Opołu. Ostrowie Wielkopolskim, Plorku, POln 1101 u; 
Radomiu. Rl.es1.Owle . Sierart/u . SłuPsku, -. Szczecinle, Tarnobrzegu z 'siedzlbą w Sando~ 
mlerzu. TarnOWie. forumu •. Wałbrzychu z siedzibIl w Swidnlcy. WrocłaWIU. Zamościu 

. I Zielonel Gór-ze 

. Rek lamacje z po wodu niedoręczenia poszczt!gólnych numerów zgła~zać należy na 
pb1llie do Wy.pział.u Administracji Wydawnictw ' Urzędu Rady Ministrów (ul. i'o':.r~::'.
ska 69171. 00-979 Warszawa. skrytk II pocztowa ,81) po otrzymaniu następne'- ' ;'nlej-

. nego numeru. ,,' -----
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. Actministraćja : Wydzial Administracji Wydawnictw . Urzedu ' Rady Minislrow. ul Po_ ' 
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