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UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 8 ma rca 1984 r. 

w sprawie zwolanla sesjł Sejmu PolsIdej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Na podstawie art. 30 ust. l pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej Rad,a: Państwa postanawia z\vołać ósmą sesję Sejmu- VIII kadencji 
z dniem 20 marca 1984 r. 

Przewodniczący Rady Państwd~ H! Jab,łoilski 

52 

ZARZĄDZENIH MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 10 marca 1984 r. 

w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego. 

Na podstawie 6rt. 34 ust. l i 2 pkt 1-3 ustawy z dnia. 
22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. "Nr 63, 
poz. 288) zarządza się. co następuje: 

Rozdział 1 

Zezwolenia na obrót dewizowy - czynności różne. 

§ l. 1. Zezwala się na przekazywanie do państw bę
dących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
(RWPG) dla obywateli i osób prawnych tych pallstw kwot 
pieniężnych 'z tytułu: 

l) wynagrodzeń pracowników p rzerlstawicielstw dyplo
matycznych. handlow ych i innych oficjalnych prżed
stawic ie!stw w Polski ej Rzeczypospolitej Ludowej 
pa ;lst'w będących członka mi RWPG lub międzynaro 
dowych organizdcji, 

2) wy ndg rodzer'l za prilcc:. stypendiów. diet i innych kwot 
mtleż n yeh w związku z za trudnieniem lub pobieronieru 
nauki w Polskiej Rzeczypospolitej l.udo\ve ' _ 

3) nu!eżności pi€'niężnych przypadających osobom zagra-

nicznym zaproszonym przez osobę krajową nie będącą 
osobą fizyczną do wygłoszenia odczytów. referatów, 

- świadczenia usług z zakresu pl astyki. na występy 
artystyczne lub zawody albo z innych podohnych 
tytułów, , 

4) honorariów autorskich, 
5) odszkodowań za wypadki przy pracy, utratę' zdrowia 

lub z innych tytułów, 
6) pOSiadania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej środa 

ków pieniężnych należących do obywateli państ w bę
dących cz!onkami RWPG. wyjeżdżających do innego' 
z tych państw w celu zamieszkania. 

7) przychodu uzyskanego z osobistego majf.!tku rucho
mego i nieruchomego, należącego do obywateli pai1stw 
b(:dących członkami RWPG. 

8) emerytur i świadczen o charak terze ren towy m, 
9) uhezpieczeil, 

10) spad ków. 
11) alimentów i pomocy dla czlonków najbli i.szej rodzin y; 

w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami, 
12) n agród pieniężnych. 
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13) innych należności pieniężnych prawomocnie zasądzo
nych lub orzeczonych przez uprawnione organy admi
nistracji państwowej 

na zasadach określonych w umowach o wzajemnym 
obrocie prawnym lub z z il strzeżeniem wzajemnośf- i. 

2. Warunkiem przekazania kwot z tytułów wymie
nionych w ust. 1 jest udokumentowanie przez zl ec-ającego 

zgodności tytułu przekazu z polskimi przepisami dewi
zowymi. 

§ 2. 1. Zezwala się jednostkom gospodarki uspołecz
nionej na dokonywanie za poś rednictwem pol śkiego banku 
dewizowego, w ciężar ś rodków posiadanych '.V planie 
obrotów płatniczych z zagranicą, płatności za granicę z ty
tułu usług nie związanych z obrotem handlowym z zagra
nicą oraz wydatków administracyjnych i świadczeń rento
wych, jeżeli obowiązek przekazywania świadczeń renŁo

wych wynika z międzynarodowych umów lub porozumień. 
2. Płatności, o których mowa' w ust. 1. z tytułu umów 

można dokonywać, jeżeli umowy zostały za\varte z zacho
w an iem przepisów dewizowych. 

§ 3. I. Zezwa la się polsk im przeds i ębiorstwom wy
dawniczym na dok ony wanie na zlecenie wydawnictw za
g ranicznych wypłat w kraju w walucie polskie j na leżności 
p rzypadających tym wydawnictwom ' z tytułu umów wy
d awniczych zawartych z zachowaniem przepisów dewizo
w yc h. Wypłaty mog ą być: d okonywane na pokrycie kosz
tów pobytu w Polskiej Rzeczy pospolitej Ludowe j autorów, 
ich małżonków i dzieci oraz pracowników wydawnictwa 
zl ecającego wypła t ę, a t a kże na pokrycie kosztów orga
nizacji i uczestnictwa w targach 'i wystawach książek 

organizowanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
Wypłat można dokonywać również z rachunków, o któ
rych mowa w ust. 2. 

2. Vvymagalne należnośc i wydawnic tw zagranicznych 
z tytułu umów, o których mowa w ust. 1, mogą być wpła

cane na wyodrębnione w tym celu rachunki zagranicznych 
w yd awnictw, otwierane i prowadzone w walucie polskiej 
w polskim banku dewizowym w kraju. 

§ 4. Zezwala się jednostkom g ospodarki uspołecz

nionej na wypłaca ni e w kraju w walucie polskiej kwot 
. die t lub stypendiów przyznanych osobom zagrani cznym 
na pods tawie pol sk ich przepisów i porozumień mi ędZYna
rodowych. 

§ S. Zezwala się osobom zagranicznym w Polskiej 
Rzeczypospol itej Ludowej na zawieranie umów o p racę 

% osobami kra jowymi, pod w arunkiem ustalenia w umo
wie, że wynagrodzenie i wszelkie świadczenia pieniężne 

związane ze stosunkiem pracy będą wypłacane wyłącznie 

w walucie polskiej. 
§ 6. Zezwal a się na wypłacanie w kraju VI walucie 

polskiej n ależności osób zagranicznych wezwanych przez 
p olski sąd , państwowy arbitraż ·gospodarczy lub upraw
n iony organ admin istracyjny. 

§ 7. Zezwala s ię zarządom hoteli na zawieręnie z oso
bami zagranicznymi umów o odszkodowanie w walucie 
p oiskie j za rzeczy zaginione- oraz dokonywanie wypłaty 

ods '~kodowania w kraju w walucie polskiej. 

§ 8, 1. Zezwala się Towarzystwu Ubezpieczeń i Rea
seKUIc:cj i ,,\Varta " SpóJka A kcyjna na zawieranie umów 
u bezpieczenia. renty w ' walucie wymienialnej 

l) z osobami krajowymi - na rzecz ubezpieczającego 

lub innych osób kra jowych, 
2) z osobami zagran icznymi -- na rzecz ubezpieczają

cego albo innych osób zagranicznych lub osób kra
Jowych. 

2. Umowy mogą być zawierane, zależnie od t e .-nl ilłu 

płatności renty, z zachowaniem "ogólnych warunków ubez
pieczenia rent odroczonych" lub "ogólnych warunków 
ubezpieczenia rent natychmiast płatnych", z tym że wza
jemne zobowiązania stron powinny ' być określone w wa
lucie wymienialnej, z zastrzeżeniem wykona nia icb w tej 
samej walucie w sposób zgodny z przepisem ust. 3. 

3. Zezwala się na wypłacanie rent i świudcze:i z umo
wy ubezpieczenia renty w walucie wymi enialnej osobom 
krajowym i zagranicznym na ich racł1Unki waluto\-'i e W 

polskich bankach dewizowych w kra ju. a osobom zdgra
nicznym również w drodze przekazu za granicę. 

§ 9. 1. Zezwala się osobom k rajowym fizyczn ym na 
zawieranie z osobami zag ranicznymi za pośrednictwem 

Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Film Polski"; 

l) umów o usługi artystyczne dla produkcji filmów, 

2) umów o przeniesienie praw autorskich do utwo
rów stanowiących podstawę scenariusza, noweli fil mo-

. wych, scenariuszy, scenopisów, dialogów lub utviorów 
muzycznych i plastycznych ' _. jeżeli przeniesienie 
praw następuje w celu produkcji filmów. 

2. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt l i ust. 2 ustawy z dnia 
22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, 
poz. 288) stosuje się odpowiednio. 

§ 10. 1. Zezw ala się osobom krajowym fizyczn ym na 
zawieranie za poś rednictwem Stowarzyszenia Aul,o rów 
"ZA IKS", "Agencji Autorskiej" lub przeds i ębiorstw wy
dawniczych będących jednostkami gospodarki uspołecz

nionej umów z osobami zagranicznymi o wydanie dzieł 

literac l.;ich za granicą , publiczne wystawienie za g ranicą 

dzieł scenogr aficznych, muzyczny~h i innych, nie wyłą
czając nadania dzi e ł w programach zag r 2nicznego radia 
i telewizji - pod warunki em zastrzeżenia w umowie , że 
nie obejmuje ona od s tąp i enia praw wydawniczych do wy
dania dzieła w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w ją

zyku polskim. 

2. Zezwala si ę Stowarzyszeniu Autorów "ZAIKS" na . 
inkasowanie nal eżności z zagranicy na rzecz osób kra jo
wych i zagranicznych z tytułu praw autorskichpowsta
jących pod jego , ochroną. 

3. Zezwala s ię Stowarzyszeniu Autorów "ZAIKS" na 
dokonywanie kompensaty z zagranicznymi org a nizl~ c jami 

autorskimi wzajemnych należnośc i z t y tu łu praw au tor
skich, j eżel i należności są w tej same j walucie lub w w a
lutach uzn awanych przez Narodowy Bank Polski za rów
n orzędne , a nal e żności na rzecz wierzycieli zagranicznych 
są wymagalne. 

4. Zezwala s ię Stowarzyszeniu Autorów "ZAIKS" na 
posiadanie w Banku Handlowym w Warszawie S, A. ra
chunku walutowego, na który mogą być wpłacane kwoty 
walut obcych z ty tu łu umownego lub bezumownego wy
korzystania za granicą praw autorskich, oraz na p rzeka
zywanie z tego rachunku kwot należnych autorom na ich 
rachunki walutowe "A", "S" i "C" lub bezpośrednie wy
płacanie im nale żnych kwot według zasad obowiązują- ' 

cych przy wypł a ta ch z fćlchunków walutowych "A", 
.,S" i "C". 

§ 11. Zezwala się przedsiębiorstwu handlu zagranicz
nego, upoważnionemu do rozliczania należności z kontra
hentami zagranicznymi z tytułu wykorzystania praw pa
tentowych oraz ,z eksportu osiągnięć naukowo-technicz
nych, na dol;:onywanie wpłat na rachunki walutowe osób 
krajowych fizycznych k wot w walutach obcych przypa
dających im z tych tytułów. 
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§ 12. 1. Zezwa la się Przedsię biorstwu Hand lowo-Uslu

govve mu "J ubil er" na skup od osób k rajowych' fi zycznych 
zło t a i platyny w postaci st.anowi ącej wartość dewizową. 

2. Zezwala się panstwow em u przedsiębiors t wu 

"DESA" Dzie ła Sztuk i i Antyki na skup i sprzed aż, rów 
nież w formie komisu, monet złot y ch bitych po I SSO r., 
jeże li ma j ą d a i ak te r num izma tów . 

§ 13. Zezwa la s i ę oso bom kra jowym na udzielanie 
pe łnqmocnictvv do dochodzen ia za g r an icą roszczeil a li
ment ac y jnych' jeż eli pe łn omocnictwa sk ładane są za po 
śred nic twem sąd ów w ojewódzkich w Polskiej Rzeczy
p ospo litej Lud owej w trybie i według zasad p rzewidzia 
nyc h postanowieniami Keonwencji o dochodzeniu roszczeń 
alime ntacyjn ych za g r anicą , sporządzonej w Nowym Jo rku 
dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17; poz. 87). 

§ 14. 1. Zezwala się osobom krajowym fizycznym na 
rozporządzanie . w czasie pobytu za granicą na rzecz osób 
zag ra n icznych oraz tytułem darowizny na rzecz osób kra
jowych, wal utami obcymi oraz inn ymi wartościami dewi
zow ymi uzyskan ymi w czasie tego samego pobytu z tytułu 

nag ród i wyróżn ieil pieniężnych oraz wygran yc h w pu
bliczn ych lote ri ach, grach i zakład a ch. 

2. Przepis ar t. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 
1983. r. - Pralo dewizowe stosuje się odpowiednio. 

§ 15. Zezwala się osobom krajowym na rozporządza
nie w czasie pobytu za g ranicą rzeczami ruchomymi nie 
stanowiącymi , wartości dewizowej, wywiezionymi przez 
nie z kraj u na zasadach i w trybie odprawy celnej osta
tecznej, a także nabytymi w okresie pobytu za granicą 

za w a luty dozwolone do wydatkowania lub otrzymanymi 
za granicą t ytułem darowizny. Zezwala się również na · 
rozporządzani e w czasie tego samego pobytu za granicą 

wal utami obcymi i inn ymi wartościami dewizowymi uzy
skan ymi z tytułu rozporządzania tymi rzeczami . 

§ 16. Zezwala się osobom kra jowym będącym cudzo
ziemcami na dokonywanie sprzed aży osobom zagranicz
nym mienia posiadanego za grani cą. 

§ 17. Zezwala si ę osobom krajowym' na udzielanie 
pełnomocnictw do odbio ru mienia zdeponowanego prze.,: 
nie za granicą przy przekraczaniu g ranicy. 

§ 18. Zezwala się osobom krajowym na przyjmowanie 
od osób zagrani cznych darowizny ' znajdujących się za gra
nicą monet z kruszców szlachetn ych, mających w Polskie j 
Rzeczypospolitej Ludowe j obieg ustawowy. 

§ 19. 1. Zezwala siG osobom k ra.jowym fizyc znym, 
upra wnionym do przekroczenia granicy państwowej, na 
d okonywanie, po p rzeds ta wieniu ważnej książeczki w alu
towej , zakupu walu t obcych w bankach, biurach podróży 
lub innych upoważnionych jednostkach zgod nie z usta
lonymi norm ćnni i za sadam i sprzedaży tych walut na DO-

dróże za granicę . . 

2. Zezwo leni e , o którym mowa w ust. 1, upowainia 
do zakupu wil lut obcych w gotówce i czekach na podsta
wie tylko jednej ksią żeczk i walutowej, w ystawionej na 
nazwisko i imię osoby dokonującej zakupu , 

3. Jednostka dokonująca spFZedaży w alut o bcych za
mieszcza w ksiażeczce walutowej osoby dokonującej za
kupu adnotację o rodza ju i wysokości zakupionych wa l ut. 

4. Jeżeli podróż, na- którą została zakuoiona willuta 
obca , nie doszła do skutku, nabywca waluty' obowiązany 
jest od przedać ją polskiemu bankowi dewizowemu lub 
jedn ostce uprawnionej do skupu waluty obcej. 

§ 20. Zezw al a się osobom zagranicznym fizyc zn ym 
przebywającym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowei na 
przyjmowanie od. osób krajowych fizycznych da r o \~izn 
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i zaciąganie pożyczek w walucie polskiej, nie przekracza
jących z obu tych tytułów za okres każdorazowego pobytu 
4.000 zł łączn ie od wszystkich osób czyniących darowizn\} 
lub uclzi eldjć)cyc: h pożyczki. 

Rozdz i a ł 2 

Zezwo: enia na czyrmcki onrotu dewizowego dotyczi'(ce 
C; zier:iaw y Ol al najmu niemchomości i lokaJl. 

§ 21. Zezwala się jednostkom gospodarki uspo łecz

nione j na zawieran ie umów najmu i dzierżawy nierucho
mości położonych w Polskie j Rzeczypospolite j Ludow e j, 
n al eżący ch do osób zagranicznych, jeżeli wysokość czyn
szu ' oraz obowi ązk i najemcy (dzierżawcy) w zakresie na
prdw, remontów, podatków i opłat zostaną ustalone wI 
umowie w granicach p rzewidzianych odrębnymi przepi
s ami, 

§ 22. Zezwa la si ę osobom krajowym na zawieran ie 
z osobami zag ranicznymi umów zlecenia w przedmiocie 
zaI;ządu nieruchomościami osób zagranicznych położonymi 
w POJ skie j Rzeczypospolitej Ludowej . 

§23. Zezwa la się zarządcy nieruchomośc i osób za .. 
granicznych na pobier anie w w alucie polskiej przycho
dów z tyc h nieruchom ości i dokonywanie w kraju wypłat 
z przychodów na pokryc ie w ydatków związanych z nie
ruchomością· 

§ 24. J. Zarządca nieruchomości osob y zagranicznej 
może wpłacać każdego roku pisemnie udokument:ow Dne 
nadwyżki przychodów n ad wydatkami do najbliższeg o 

oddzi ału Narodowego Banku Polskiego na rachunek właś
ciciela' nieruchomości. Wypłaty z tego rachunku mogą 
być dokonywane na pokrycie wydatków, o f których mo
wa w § 23. Inne wypłaty mogą być dokonywane tyl ko 
za zezwoleniem dewizowym. 

2. Nadwyżka przychodów nad wydatkami: 

1) z nieruchomości stanowiącej współwłasność osób za
granicL:nych podlega wpłacie na rachunki p oszcze
gó lnych współwłaścicieli nieruchomości odpowiednio 
do wielkości ich udziałów, 

2) z kiJku nieruchomości stanowiących własność jedne j 
osoby zagranicznęj p odlega wpłacie na jeden rachunek 
właściciela nieruch omośc i. -

§ 25. Przepisy § 23i 24 stosuje się odpowiednio, 
gdy zarząd nieruchomością sprawowany jest na innej pod
stawie niż umowa zlece nia lub osobiś cie przez właścicie la 

nieruchomości. 

§26. 1. Zezwala się jednostkom gospodarki uspołecz
nionej na zawieranie z os obami zag ranicznymi umó w na j
mu i dzierżawy lok a li, budynkó w i innych nieruchomoś c i, 

p od w arunkiem zastrz.eżenia w um owie, że czynsz i in~ 

ne opłaty wynikające z tych umów b Qdą regulow ilD !ł 
zgodnie .z p rzepi sami o pokrywaniu przez osoby zagranicz
ne tego rodzaju nal eżnoścI. 

2. Przy zawieran iu umów i regulowaniu czynszu stro
n y mogą lub mają obowiązek , jeżeli jest to prze widzia
ne odrębnymi przepisami. korzystania z pośrednictwa 

przedsi e biorstwa uprawnionego do świadczenia us ług 

miec 7.ka niowo-ad ministracyjnych: 
§ n . 1. Zez wal a się osobom krajowym nie b~dącym 

jec1no sŁ K ami 90spcclorki uspołecznionej na zawieranie z 
osoba mi zagrtmicznymi w Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowe j umów flil .jmu i dzierżawy lpkali i bud ynków Zilj 

zgodą właściwego teren owego organu adminis trac ji pań
s twowe j lub za pośred nictwem przed siębiorstwa upraw
ni onego do świadczenia usb g mieszkaniowo-admini st racy j
nych, pod warunkiem: 
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1) ustalenia w umowie czynszu w wysokości nie niższej 
od stosowanej przez jednostki gospodarki uspołecz

nionej przy oddawaniu w najem lub dzierżawę lokali 
i bud ynków osobom zagranicznym, 

2) zastrzeżenia w umowie, . że czyns'z ora-z inn e nal ci. 
nośc i wynikające z tych umów b~dą reg ulowane 
zgodnie z prze pisami o pokrywa niu przez osoby za
g raniczne tego rodzaju n a l eżności oraz za pośrednic

twem właśc i wego teren o'vego orqanu administracji 
pallstwowej lub p rzedsiębiorstwa uprawnionego do 
świadczen ia usług mieszkimiowo-adriIinistracyjnych, 
2. Umowy n a jmu loka li (pomieszczeil) mogą byt za

wierane bez zachowania wanmków, o których mowa w 
li St. 1. gdy najem n os tę pu je na ok res ni e d łuższy niz 
3 doby albo gdy ndjemcq jes t oby watel p<lństwa będą

<:ego czł o n ki em L WPG. 

Rozdzia l J 

Zezwolenia na za wieranie umów przewozu osób na trasach 
. zagranicznych. 

ł 28. Użyte w niniejszym rozdziale określenia: 

1) "przedsiębiorstwa przevvozowe" -- oznacza polskie 
przedsi0biorstwa i biura obs ługi podróżnych posia
dają ce up rawnienia do swiadcze nia usług przewozu 
na trasac h zag run icznych , 

. ' 

2)' "trasa zagraniczna" -- oznacza t rasę w mi qd'zynaro
dowej k0I111Il; ik acj i lijdc)\vej, powietrzne j i· wodnej, 
okre';;Ioną dokumentami przewozu', 

3) "pailst wa, z któr ymi Polska Rzeczpospolita Ludowa 
rozlicza si~ na podstciwie umów o płatnośc i ach nie -o 
handl owyCh" - oznacza Ludową Republ ikę Albanii. 
Ludową Republikę BU!Darii. Czech osłowacką · Republi
kę Socjalistyczr,ą, Korc1I11ską Republikę Ludowo-De
mokratyczną, Republikę Kuby, Mongolską Republikę 
Ludową , Niemi ecką Republikę Demokratyczną, Socia
listyczną R epub lik ę Rumunii. Węgiers!' ą Repu blikę 

Ludową, Demokratyczną Republikę Wietnamu i Zwią
zek Socja list ycznych Republ ik Radzieckich, 

4) "polskie środki komunikacj i" - oznacza- środki ko
m unikacji nal eżące do polski e j jednostki gospodarki 
uspo ł ecznionej, z wyłączeniem wagonów Polskich Ko
lei Państwowych na t rasac il z'Jgran icznych , 

5) "nal eżn ości za. p rzewóz" -- oznacza opiaty za prze
wóz osób dro~FI l ądOWi! , powi e t rzn ą i wodną, wska
zane w dokumentacb przewozu (bile ty na przejazd; 
kart y okrętowe, zlecenia na wykon anie uslug prze
w ozowych) oraz opl,aty U l miejsca sypi alne, mie jsca 
do l eż~n ia, rezer"wacjęini ej sc, przewóz bagażu to wa
rzyszącego . 

§ 29. Zezwala si ę na zdwieranie w kraju umów 
przewozu osób n a tr ćisa ch zagraniczn ych na w i!r uflkach 
przewidzianych w nini ejszym rozdziale. 

§ 30. 1. Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym 
na przyjmoweIiie w kraju w walucie pol 5k ie j n ależności 

za przewóz na tr asach zagra nicznych obc ym i ś r od kami 

przewozu w komunik ac ji z pailstwami, z któr ymi Polska 
Rzeczpospo lita Ludowa nie rozlicza się na podsta wie umów 
o płatnośc i ac h niehan rl lo wych , osó b k rajowyc h w y jeżdża 
jących p rywa tni e -- jeżeli vnduta polska pochoL' zi z od
przedaży Wedut wymi enialn ych : 

l) przekazanych z zagranic y· lub zwróconych Z e] ni e wy
korzystane w całości lub w częs ci bil e ty na trasy 
zagrćm iczne, 

2) pos ii'r1a nych w kra ju na Idc hunku walutowym lub 
w gotówce. 

--------------------------------------~ 

2. Zezwala się przedsięb!orstwom przewozowym na 
przyjmowanie n a leżności za przewóz na trasach zagra~ 

nicznych osób krujowych wyjeżdżających prywatnie rów
nież: 

I) w formi e przedpiat dokonywanych w walutach wy
mi enialnych za pośrednictwem agentów tych przed
si ę biorst w, 

2) w to rmie zlece l1 kredytowych udzielanych przez agen
tów w ymi e ni onych w pkt l lub przez inne przedSię

biorstwa . przew ozowe, jeże li umowy w sprawie zJ ecetl 
kredytowycb zapewniają za płatę kredytowanej należ

n o'Śc i w a lutą wymienialną w terminie wcześniejszym 

ni ż termin płatności na rzecz zagranicy z tytułu prze
wozu. 

3, Prze pis usL I ni e ma zastosowania, gdy zapłata 

na leżności za p rzewóz n a stępuje na podstawie zezw o J eń 

przewidzianych w § 31 --:3 :ł. 

§ 31. l. Zezwa la si ę plzedsil;biorstwom przewozowym 
na przyjmowanie w kraju w wal ucie polskie j należn ości 

za przewóz kol e ją przez tery toria pail stw, z którymi 
Polska Rzeczpospolita Ludowa rozlicza s ię na pods ta wie 
umów o pł a lnoś ci ach ni ehandlowych. osób krajowych wy
jeżdżającyc h prywahlie do inn ych państw, legitymujiKych 
się paszport ami. wkładkami pilszpo rtowynu do dowodów 
osobistych lub dowodami o$obistymi z wpisem uprawnia
jącym do przek roczenia griJllicy, wydanymi przez pol -

• skie organ y państwowe w kr'aju. Zezw olenie dotyczy 
przyjmowania należności również za miejsce dó Jeż enia 

i za miejsca s ypialne w polskich wagonac h ko le jowych 
oraz za miejsca · sypialne w obcych wagonach kolejo 
wych, jeżeli rozJ.iczenie n a l eżności jes t dokonywan e na 
podstawie umów o płatnościach nieh andlo\vych z par1stwa
mi wymienionymi w § 28 pkt 3. 

2, Zezwala się przedsiębiorstwom przewozow ym na 
przyjmowanie w kraju w wallIcie polskiej należności za 
przewóz samolotami p rzedsiębiorstw lotn iczych pań stw bę 

dących członk ami RWPG osóh krajow ych, wyjeżdżających 
prywatnie do innych pa ilstw, legitymujących się paszpor- . 
tami wydanymi przez polskie organy państwowe w krtlju, 
jeżeli rozliczeni a za przewóz są dokonyw ane w rozra
chunku r ubl owym i gdy po lsk i przewożn ik lotniczy nie 
pod ejmuje s i ę przewozu własnymi samolotami. 

§ 32, Zezwa la si(~ p rzeds i ~ biorstwom p rzewozow ym na 
p rzyj mowanie w kraju w walucie po lskiej n a leżnośc i za 
przewóz osób k ra jow ych b~dących '2 ud zoziemcami. wyjeż

dżających prywatnie, l egitymujących s i(~ paszportami' wy 
danymi przez organy państw, z k tórymi Polska Rzeczpospo
l ita Ludo\.va nie rozli cza si ę na pod stilWi-€ umów o pl at
nościach ni eha ndlowych, orilZ osób kra jowych nie posia 
da jących pdszportów, a legit ymujących SiC1 dokumentarni 
podróży w ydanymi w Polski ej Rzeczypospo!itej Ludowej , 
jeżeli przewóz nastc;puje w y ł ącznie w granicach państw 

rozliczających się na podstawie umów o płatnoś ciach nie 
ha ndlowych kolej ą lub polskimi 5rodkami komunikacji 
p owietrznej, rzec7.l1ej i p rzybrzeżnej oraz auto busowej na 
liniach autobusowych n ie wYkraczającyc h poza gran ice 
t yc h pallstw . 

§ 33, Zezwala siG. przeds~biorstwom przewozowym 
na przy jmowanie w kr aju w wa luc ie polskiej nal eżn ości 

:l il przewóz wyjeżd żaj ąc~'cb prywatnie: 

I) osób krajowyc h l egitymujących się paszportami, 
wkładk am i paszportowymi do dow odów osobistych, 
dowod ami osobistymi z wpisem ll!3 rawniającym do 
przekraczania gran icy lub przepustkami w małym 
ruchu grunicznym, 
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2) osób zagranicznych Jegitymujących się dokumentami 
upra wniającymi do przekroczenia polskiej granicy 
panst wowej. 

jeżeli dok umenty wymie nione w pkt 1 i 2 sć! wydane 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe j lub w pWlstwach, 
z którymi Polska Rzpczpuspolita Ludowa rozlicza się na 
podstawie umpw o płatnościac h niehandlowych, p fzez pol 
skie ofgany pallstwowe lub przez organy tych p,u'lstw, 
a przewóz nastqpuje wyłącznie w granicdch pailstw roz
liczających się na podstawie umów o platnosciach nip ll an
dlowych ko leją lub należącymi do tych pal1s!w środ J."iHli 

komunikacji powi e trznej, rzeczne j i p rzy brze żne j oruz 
autobusow e j no liniach a utobusow ych ni e wykr iKzdją

cyeh poza gri'ltlice tych pallstw . 

§ 34. Ze.lwol enia, o których mowa w § 30--33, sto
suje się odpowiednio do osób krajowych wyjeżdzających 
Z d granicę w cplu zamieszkania tylko za przewóz z Pol
skiej· Rzeczy pospolitej Ludowej cło punktu doce lowego 
za granicą . 

Rozdzi.ilł 4 

Zezwolenia na zawieranie umów przewozu 
ubezpiec1,enla przesyłek na trasach zagranicznych. 

§ 35. Użyte w nini e jszym rozdziale Określenia: 

I) "usługi przewozu na trasach zagranicznych" - ozna
cza transport w . komunikacji luiędzynClrodowej towa · 
rów, mienia i innych przesylek nie stanowiących 

bagażu towarzyszącego oraz świadczone za granicą 

lIs1ugi spedycyjne, maklerskie i agency jne związane 

z załadunkiem na środek transportu, 

2) "przedsiębiorstwa przewozowe I, usługowe" - oźnacza 
jednostki gospodarki uspołecznionej upoważnione do 
prowadzenia działalności przewozowej i usługowej 

w komunikacji międzynarodowej, 

3} "paristwa, z którymi Polska Rzeczpospolita . Ludowa 
rozlicza się na podstawie umów o pła tnościach nie
handlowych" - oznacza państwa wymienione w § 28 
pkt 3, 

4) "polskie środki komun.ikacji" - oznacza środki ko
munikacji. o których mowa w § 28 pkt 4, 
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5) "trasa zagraniczna" - oznacza trasę, o które j mo wa , 
w § 28 pkt 2. 

§ 36. Zezwala się ' na zawieranie w kraju umów o 
usługi przewozu i ubezpieczenie przesyłek na trasach 
zagranicznych na warunkach przewidzianych w ninięjszym 
IOzdziale. 

§ 37. 1. Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym 
i usługow ym na przyjmowanie w kraju w walucie pol
skiej od jednostek gospodarki 'uspołecznionej będących 

osobami krajowyn'H nal eżności za usługi przewozu i ubez
pieczenie przesyłek ria trasach zagranicznych, z zastrzeże
niem przewidzian ym w LISt. 2. 

2. Konieczność nad ania przesyłki w kraju do prze
wozu za granicę obcym samolotem lub samochodem po
winna być uzgodniona z Polskimi Liniami Lotniczypti 
LOT lub Pekaes Auto-Transport S.A, w razie braku 
możliwoś ci prze wozu polsk imi środkami komunikacji. Ko
nieczność ubezpi eczenia przf'syłki w czasie przewozu za 
granicę w obcym zakładzie ubezpieczeń powinna byt 
uzgodniona z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji 
,.Warta" Spółka Akcyjna, 

3. Należność na rzecz osób zagranicznych za lisi ligi 
przewozu pr'zewidziana do pobrania od jedn(Jstek okres-
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lonych w ust. 1 przy odbiorze przeznaczonych dla Tltch 
przesy łek z zllqranicy mo':',e być opłacona w kr'a ju w 
wai uc ie po lskiej. 

§ 38. Z.ezwa la si ~ przeds iE; biorstwom przewo l, owym 
i us lugowy m na przyjmowanie w kraju w wdlucie poJ
skiej (,d osób krajow ych l e git y mujących się paszportami 
w yda n ymi przez polsk ie org any p iJils twowe w kraju, wy
jezdzających Ul \:j J ul~icę w celu zarnJeszk ania, niollei.ności 
za liS/ligi prze wozu przes ył ek na t ra sach zagraniczn ych 
polskimi środkam i komun ikacji powietrznej, wodne j i S<l
moc!1odowe I, 

§ 39. 1. Zez wclla się przedsiębiorstwom prze wozo
wym i us iuqowym na przyjmow a nie w krajU w wa lucie 
polskie j, pochodzącej z odprzedaży po obowiązującym 

knrsie bank'o wi dewizowemu waluty wymieni a ln e j, lwleż

ności od osó b kr a jowych fizycznych za usłttgi prze wozu 
i ubezpieczenie przesyłek na t rasach zawaniczn ych, swiacJ
c'[or,e przez przewoźnika zagran icznego z paust 'wa , z któ 
Jyrn Polska Rzeczpospolita Ludowa nie rozlicza sit, !Ja 
podstawi e umów o płatnościach niehandlowych. 

2. Zezwolenie, o którym mowa ' w ust. l, ma Zdsto
sowonie do należności za uslugi przewozu i ubezpi eczenie 
nadawanyc h w kraju przesyłek osób krajowych wyjeżdża
jących za gran icę w -cel li zamieszkania, legitymujących się 
dokumentam,i podróży wydcłllymi przez polskie orgi.lny 
paóstwowe w kra j u lub pa szportć1mi wydanymi przez obce 
organy p a r'lstwow e. 

§ 40. 1. Zezwala si ę przedsiębiorstwom p rzewozow ym 
i usługowym na przyjmowanie w kraju w w a lucie pol
skiej pochDclzącej z odprzedaży w a luty obcej, o której 
mowa w § 39 liSt. 1. należności od osób zagranicznych 
'la usługi przewozu i u bezpieczenie prze~y łek na trasactl 
zagranicznych, pod warunkiem: 

1) przedł ożenia oryginalnych dokumentów Narod o wego 
Banku Polski ego albo innych banków i instytuc ji po
siodających uprawnienia dewizowe, stwierdzających 

- odprzedaż po obowiązującym kursie. w a luty obcej 
w kwocie w ystarczaj ącej na całkowite ' pokrycie n a-
leżności, . 

2) odnotowania p rzez przedsiębiorstwa przewozowe i 
usługowe w sposób t rwały i wyraźny na dowodach 
odprzedaży kwoty przyjętej na zapłutę. 

2. Nal e:? ności za usługi przewozu i ubezpieczen\e prze
syłek ok r e~; lone w ust. I mogą być pokrywane również 
czekami wystawionymi w ciężar rachunków w Narodowym 
Banku Polskirl1 lub innym ba nku dewizowym, zasilanych 
walutami, o. których mowa w § 39 ust. l. 

§ 41. Zezwala się przed siębiorstwom przewozowym 
j 1.lSlugowym na przyjmowanie w kraju w walucie pol
skiej od przedstawicielstw i obywateli paiJ.stw, z który. 
mi Polska Rzeczpospolita Ludowa rozlicza się na podsta
"''>:'je umów o płatnościach niehandlowych, naleźności za 
lls1ugi przewozu przesyłek na trasach zagranicznych, je
żeli przewóz następuje polskimi lub należącymi do tych 
paJi stw środkami komunikacji na trasach nie wykracza
jących pOZil ich granice, 

Rozdział 5 

ZezwolenIa na w ywóz i pny wóz warło:ki dewIzowych 
oraz na wymianę walut obcych 

pny przekraczaniu granicy państwowej. 

§ 42. Il ekroć w zarządzeniu zezwala się na wyW(JZ Z~l 
granicę lub p i'ZyWÓZ de kraju waluty polskiej albo nal 
wnoszeni e jej na obce statki. zezwolenie nie dotyczy 
banknotów o. jednostkowej wartóści nominalnej _ przekra-
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czające j 1.000' zł oraz m onet o jednostkowej wartości no
min a lnej prze kra czające j 50 zło t y c h, będących w Polsk iej 
RzeczYP'Jspolitej Lud o.wej prawnym ś rodkiem ;płatniczym, 
z wyj ą tkiem , o któ rym mowa yv § 49. 

q 43 . 1. Zezwala si ę osobom krajowym, przekracza
j ącym granicę pmi:; twową na pods tawie p;::s~~portów lub 
róvm ozrt iJcznych dokumentów, na wywóz Zd granicę wa
luty pols kiej w kwoc ie nie przekTRczi.1jąc ej 3.000 zl. 

2. Wywiezioną waltrtę polską można wydat!~o '(łać po 
przeprowadzonej k optroli dewizowej · 

1) na zakup ar t ykll!ów konsumpcyjnych w miej scach 
sprzedaży · tych a rt y kuł0 w: 

aj w polskich środkach komu nikacji mi()dzynarodowej 
i wagonach Polskich Kole i Państwowych na tra
sach za gr aniczn yc11 , 

bl w nalezących do państw będących członkam i 

RWPG środkac h kom un ikac ji mi ęd z y narodowej Vi 

czasie ich przp bi eg u w t ych pi-n'ls twach, 

cl zna jd ujących się w polski ch międzynarodowych 
port ach lotniczych, p unktach i przejściac h granicz
nych clFOgowych, k olejo w·yc h i wodn ych, je:ż e ii 
wydatkow ani e nas tc; puje po dokonani u odpra wy 
cel no ·ctevi i zowe j, 

2) na zakup biletów i mi ejsców ek w polskich środk ach 
komu ni kacji międ zynarod owej i w agonach Polskich 
Kolei Pań stwowych na tIarach zagra nicznych przy 
pod r óżach ptywatnych: 
a j na miejsca sypialne w polskich wagonach kol e 

jowych oraz w po lsk ich autobusac h na liniach za
czynaj ących s i ę i kończących w granicach państw 
będących czl 'Jn kami RWPG i Socjalistycznej Fede
racy jnej Re pu bliki Jugosła wii. \ , 

b) na miejsca do Jeżen ia w polskich wagonach kole
jowych kom unikacj i międzynarodowej, 

c) na przejazd polskimi statkami żeglugi rzecznej 
i przybrzeżnej na liniach zaczynających się i koń
czących w granicach państw będących czł onka

mi RWPG. , . 
3. Osoba k ra jowa wyjeżdżająca za granicę prywatn ie, 

niezależn ie od wywozu kw oty wa luty polsk iej, o której 
m ow a w ust. l, może wywieźć walutę polską w kwocie 
odpowiadającej równowa rtości kwoty rubli wynikającej 

z po rozlim ie tii a central n yc h ban ków o wymiani e g otów ki 
w w111 utdch n arodowych t ych Pil 'lS tW przy podróżach za
gran icznych - na pod stawie talonów N a rodowego Bank u 
Polsk iego. 

4. Zezwol eń, o kt:'>rych mowa w ust. 1--3, lldziela się 
Z zast rzeżeniem powrot 'le~lo przywozu do kr il .iu ni e wy
datkowane j waluty polskie j i nie wykorzy stanyc h tdlonńw 
oraz zwróceni '! ta lonów inst ytuc ji u prawni one j do ich 
wydawania. 

'§44. Zezwal a s i ę osobom kraj owyn1, ll pra wninnym 
do prze kroczenia g ranicy p il>l st wowej, na ·w ywóz swych 
imiennych książecze k oszczędno~ci() wych, WJd wćHunkit,m 

powrotnegn prIyWOZU ich do kraju . 

§ 45. Zezwolenia, o kt.órych m,"l\Va w q 43 i 44 , nie 
dotycz ;~ os6b kra jowych "vy jeżd7<'l jących za gr Jn ;C(~ \V 

cel u zHrni p"', k ~ :-:: ,J. 

§ 46. lezwil·i) sit; oso br.1l11 za gr .:: n icwym obywdcl om 
palistw bc~dący ch czlon kami R\VPG. uprawnionym do prze
k roczenia gnmicy państwowej lld podstawie do v','odó-N 
oso bistych l un ró wnoznacznych d okumentów: 

1) na przywóz z tych pill'is tw i powrotny wY~"'óz ; !") 

t F U państw waluty polskiej Vi kwocie Vlzew id zi .:il1.<3j 

w porozumieniach banków· centralnych i określonej 

w imiennym dokumencie nabycia w banku lub insty
tucji uprawnionej państwa. którego obywatelem jest 
osoba zagraniczna, 

2) na wywóz do tych pal1stw waluty p olskie j pochodzą
c ej z wymiany p rzez ich obywateli walut obcych w 
polskim banku dewizowym lub jednostce d o tego 
upldwnione j. • 

§ 47. ZezWala się osobom za gran icznym, które sto
sown ie dCl odrębnych przepisów dokonały przywozu i wy
miany us lalonej kwoty waluty obcej na pokrycie kosztów 
po by tu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na wyw óz 
za g ran icę, w razie skrócenia pobytu, waluty obcej pocho
dzącej z n a leżycie udokumentowanej zwrotnej wymiany 
waluty polskiej na walutę obcą. 

§ 48. 1. Zezwala się osobom krajowym i osobom za
gra n icznym. uprawnionym do przekroczenia granicy pa ń

stwowe j, na wywóz za granicę: 

1) walut obcych oraz cze ków wy stawionych w walucie 
obcej lub polskiej, naby tych na cele. pod róży za gra
ni ((~ w bankach, biurach podróży lub innych jednost
kach w kraju, upra .. wnionych do sprzedaży na te cele 
środków pł a tniczych, 

2) czeków p odróżn iczych ("travell ers cheqlles") podpisa
n yc h przez oso bę wywożącą te czeki ja ko ich pier

. wot nego właściciela. 

2. vlia luty i czeki na hyte na cel e p ryw atne mogą 
być wyw iezione za gran icę pod war unkiem okazania urzę

dowi ce lnemu przez wywożącego ważnej ksi ążeczk .t wa

lutowej lub zaświadczenia banku zezwalającego na wywóz 
z adnota cją o rodzaju i wysokości nabytych środków 

płatniczych. 

§ 49. 1. Zezwala sh; osobom k rajowym i zagr<micz
nym, uprawnionym do przekroczenia gra nicy państwowej, 

na wywóz za granicę przy jej przekraczaniu: 

1) monet złotych w postaci stanowiącej wartość dewi
zową , 

2) monet będących w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
pra wny m srodk iem pła tniczym 

- nabytych w k ra ju dla celów numizmatycznych za wa
luty obce w przed si ębiorstwie uprawnion,ym do ich sprze
daży . 

2. Vvywóz, o którym mowa w ust. 1, może nastąpiĆ 

na po c~ stawie zaświadczenia wystawionego przez upraw
ni o ne przedsię biorstwo l ub in s t y t ucję , stwierdzającego 

sprzerlaż tych monet imiennie określonej osobie. 

3. Osoby, o kt.órych mowa w usi. 1, u prawni one d o 
przekroczenia g ra nicy państwowej, mogą przywieźć z za
granic y m ,wet y z kruszców szlachetnych mające w Pol
skiej Rzeczvpospolitej LUć1 0wej obieg ustawowy. 

§ 50. Zezwa la si ę na przewóz (tra nzyt) przez pols ki 
ohszar c .: ln y . 

1) walut o hc yc h i ir,nych wartośc i dewizowy ch emito
w i'1 n 'y'ch I tlb wy sLl\vionych w Weducie obcej o raz ksią
że C'zek oszczędnn~. ci,)'.vych, h,:mkowych książeczek 
w k ładowych i irn ych dowodów oS7cz,~d nościowych, 

2) zl ota· i pla tyny VI pos taci stanowiące j wartość d ewi
zaw "! , Dndwarllnki,~rn zachowani a wymagań przewi
d zian yc h przez przepis y ce lne dotyczące przewozu 
(trv1l7vtu) towarów. 

§ 51 . l. Zezwal a się osohom k ra jowym przekracza,. 
jącym granice pailst'.vową w okresie zatrudnienia ich albo 
s l.'z u n n:.; k"/:eg n h'b szkoleńiowego za grć;micą na po
wrotny wywóz przy ·,viezionych do kra ju '"artości dewizo--
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w ych, jeżeli uzysk ały potwierdzenie urzędu cel nego o ich 
przywozie. 

2. Zezwolenie, o któ ; Im mowa w ust. 1. ma zasto
sowanie również do powrotnego wywozu za g ranicę war
tości dewizowych przez osoby krajowe należące lub wy
znaczone do załogi polskich statków a lbo do ' obsługi 
innych polskich środków komunikacji międzynarodowej. 

3. Powrotny wywóz waluty pallstwa s ąsiadującego w 
kwocie nie przekraczającej równowartoś ci ! .500 z ł przez 
osoby zatJ:udnione w t ym państwie , codziennie przekra
czające granicę pa ństwov.'ą na podstawie dowodów oso·· 
bistych lub równoznacznych dokumentów. może nćl stępO

wać bez potwierdzenia przez urząd ce lny przywozu te j 
waluty. 

§ 52. 1. Zezwala się na wywóz za granicę następu
J jących wa rtości dewizowych znajdujących się w kasie 
' po'lskiego statku: 

l) walut obcych należących do armatora statku. w kwo
cie przez niego ustalonej. na koszty związane z rejsem 
statku . 

2) walut obcych i innych wartości dewizowych emito
wanych lub wystawionych w walutach obcych oraz 
złota w postac i stanowiącej wartość dewizową. nar' 
leżących do członków załogi statku. jeżeli zostały 

z łożone na przechowanie w k asie statk u przed 
wejściem statku do polskiego obszaru celnego i zgło
szone pisemnie przez kapitana statku urzędowi -cel
nemu przy odprawie wejściowej ze wskazaniem war
tości należących do poszczególnych osób; podejmo
w anie przez deponenta walut i innych wartośc i dewi
zowych nie podlega ograniczeniom dewizowym, 

3) waluty polskie j należącej do 'członków załogi statku, 
zdeponowanej w kasie st ii tku ponad kwoty dozwolone 
do wywozu zgodnie z przepisem § 43 wskutek nie
możności pozostawienia jej na l ądzie. zgłoszonej pi~ 

semnie przy odprawie wyjściowej sta tku - z zastrze
żeniem powrotnego przywozu wywiezionej kwoty. 
2. Waluta polska zdepon owana w kasie s tatku (ust. 1 

pkt 3) nie może być w czasie od zakOlIczenia odprawy 
celnej wyjściowej statku do zakończenia odprawy celnej 
wejściowej w porci e polskim w ydawana jej deponentom. 
chyba że nastąpiło zwolnienie (wymustrowanie) członka 

załog i statku za granicą, \/V tym ostatn im wypadk u pod
j ęcie kwoty z kasy statku potwierdza kapitan statku w 
wydanym przez siebie zaświadczeniu uprawniającym . do 
powrotnego przywozu. 

3. Przeniesienie depozytu wartości dewizowych człon
ka załogi z kasy polskiego statku do kasy innego pol
skiego statku nie wymaga zezwolenia dewizowego. 

§ 53. 1. Zezwala się : 

1) pracownikom przedsiębiorstw. posiad aj ących zezwo
lenie dewizowe na wypłatę waluty polskiej kapitanom 
obcych statków z tytułu zaliczki kapitaflskiej. pisem
ni e upoważnionym do dokonania tej wypł a ty, na wno
szenie waluty polskiej stanowiącej taką zaliczkę na 
obcy stćltek oraz powrotne wynoszenie ze stai.ku 'na 
ląd waluty polskie j stanowi ące j pozostałr)ść zaliczki 
kapitańskiej. 

2) członkom za ł ogi obcego statku na wynoszenie na l ąd 

waluty polskiej otrzymanej przez nich na statku z za
liczki kapitańskiej oraz powrotne wnoszenie jej na 
statek. 

3) członkom załogi obcego statku oraz pasażerom będą
cym osobami zagranicznymi. mieszkającym w czasie 
pobytu w polskim porcie na statku, na wnoszenie na 
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ten sta tek waluty polskiej uzyskanej przez nich z udo
kumentowanej wymiany walut obcych w bankach lub ' 
jednostkach do tego uprawnion ych. jak równi eż na 
powrotne wynoszen ie tej w a luty ze statku. 
2. Zezwolenia. o których mowa w ust. 1 pkt 1-3. nie 

uprawniają do wywozu z Polskiej Rzeczypospolite j Lud o
wej waluty polskie j wniesi onej na statek. 

§ 54. 1. Zezwa la się osobom krajowym, n ależą cym 

do personelu obsługi miejsc sprzedaży artykułów kon
sumpcyjnych, znajdujących się na polskich statkuch mor
skich lub w innych polskich środkach komun ikacj i mię
dzynarodowej, na sprzedaż. w tych środkach konllwikacji 
artykułów konsumpcyjnych za walutę obcą . 

2. Sprzedaż za walutę polską artykułów konsumpcy j
nych oraz bil e tów i miejscówek osobom k rajowym Vi wy
padkach. o których mowa w § 43 ust. 2 pkt l lit. a ) i pkt 2, 
może być dokonywana. jeżeli sprzedaż za walutę pol s ką 

. oraz wywóz te j waluty nie są ograniczon e przez przepisy 
państwa przebiegu środków komunikac ji. 

3. Zezwala się osobom krajowym. należącym L!o per-
' sonelu obsługi miejsc sprzed aży artykułów kOnSUllll1cyj 

n ych oraz sprzedaży biletów i mie jscówek za wa l u tę pol. 
ską w polskich ś rodkach komunikacji międzynarodowl'j, 

na wywóz za granicę i przywóz do k raju walut po lskiej 
i obce j, s tanowiących pogotowie k asowe w kasi e oraz 
uzyskanych ze sprzedaży. 

4. Zezw ala si ę osobom krajowy m. n a l eżąCYm ' do per
sonelu obsługi miejsc sprzedaży , o których mowa w § 43 
ust. 2 pkt 1 lit. c). na sprzedaż w tych miejscach a rtyku
łów konsumpcy jnych za walutę obcą oraz na wnoszenie 
i wynoszenie z tych miejsc walut polskie j i obcej, s ta
nowiących pogotowie kasowe w kasie oraz uzyskanych 
ze sprzedaży. 

§ 55. Zezwa.la się osobom zagranicznym, należącym 

do personelu obsługi: 
l) mie jsc sprzedaży artykulów konsumpc yjnych. zna jd u

jących się w środkach regularnej l ądowej komuni
kacji mi Qdzynarodowej należących dopali stw b f;dą

cych czlonkC1 mi RWPG - na sprzedaż w tych środ
kach komunikacji w czasie ich przebiegu w Polskie j 
Rzeczypospoli tej Ludowej artykułów k onsumpcyjnych, 

2) autobusów regularnej komunikac ji międzynarodowe j 
p ań stw. o któ rych mowa w pkt 1. na sprzedaż bil etów 
i miejscówek w tych autobusach w czasie ich prze
biegu w Polskie j Rzeczypospolitej Ludowe j 

za waliltę polską i waluty pailstw będących cz ł onka

mi RWPG oraz na wywóz do tych państw pieniędzy uzy
skanych ze sprzedaży. 

§ 56. Zezwala się : 

1) osobom krajowym, uprawni onym do jednorazowego 
lub wielokrotnego przekraczan ia granicy Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej na podstawie przepustek lub 
równoznacznych doku mentów wystawionych przez 
polskie organy pailstwowe. na wywóz każdorazowo: 

a} w al ll ty polskiej do kwoty Lapa zl oraz krajowych 
im ienn yc h ks i ążeczek oszczQdnoć;ciowych ~ z obo
wiązkiem powrotnego przywozu. 

b) wa.luty danego państwa sil si ad ującego. liab'j-t e j w 
banku dewizowym lub uprawnione j in st ytucj i w 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na koszty po
bytu w tym parisŁwie. uwidoczni one j w w ,·, lnej 
k siClżeczce w alutowej. 

2) osobom zagrani cznym. uprawnionym do je ' n ; ,) azo
w ego lub wieiokrotnego przekraczania granicy Pol-
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skiej Rzeczypospoli tej Ludowej na pods tawie prze
pustek lub równnzDi:lcznyc h dokum entów wyst<lw io
n ych przez ofgany pdllsl 'Nd Siłs i u dującego - na p:zy
wóz i pow rotn y wy wóz kŁl zdorazow o wa luty polski e j 
w kwocie prze wid zia ne j w poroZlllllieniuch bdnk.ów 
ce ntralnych Or c] sąs i aduj ących palislw i okreś l one j 

w imiennym dokum encie nabycia w banku lu b upraw
n ionej instytucji pdl\s[ wa, którego ob ywa telem jest 
osoba zagraniczna . 

§ 57. Zezwala się osobom k ra jowym, o których mowa 
w § 56 pkt l, przekraczającym granicę pćlllstwOWą w 
zwi ązku z zatrudnk·niC'm icb na obszarze pmls Łwa SąSid 

du j<icel:jO, na powloInywywó~ w<l luty pallstwa sąs i a d u
j ące~Jo w kwocie przy"viez ioll e j z tego państwa . 

§ 58. Zez wala się osohom k ra jowym. nie n a l eżącym 

do za logi sta tku, uprdwnionym do uda nia s ię na podsta
wi e pl'zepustk i lub rown 'lzniłczn e tj o dokumentu na obcy 
st" tek w porc ie po ls k im. na wnoszen ie na sta tek waluty 
po lskiej do k W0t y 5.<10U z l o r(l Z k ra iowych imiennych ksią
żeczek oszczęc!no i;cinw ych,. z ' ld strzeżeniem wynies ie nia 
te j wa ll ity i ks ia żeczek lliJ ląd. 

Rozdział 6 

WymIana -w al ut osobom uprawnionym do przekroczenia 
granicy pańshvowej. 

§ .')9. 1. Upoważni a się urzędy celne do dokonywania 
na przqjści ach graniczn ych: 

l) skupu wa lut obcych (banknotów I m onet), których 
kursy podane są w obowiązującej tabeli kursów Na
rodowego Banku Polskiego, oraz czeków podróżni

czych od osób uprawnionych do przekroczenia gra
nicy państwowej, 

2) zwrotnej wy miany w a luty polskiej na walutę obcą 
osobom zagranicznym wyjeżdżającym z Polskiej Rze
czypospolite j Ludowej. 

2. Urzędy c elne dokonują czynności wymienionych 
w ust. , l w miejscach i w czasie odprawy celnej i dewi
zowej t ylko w wypadkach, gdy czyrmości tych nie wy
kOTllIją inne uprawn ione jednostki. "V razie potrzeby na 
żądanie urzędu celnego właściwy miej scowo oddział Na
rod()wego Banku Polskiego udzieli urzędowi celnemu za
liczki w walucie poJskiej lub walutach obcych w niezbc1d
ne j wysokości. 

§ 60. Główny Urząd Ce ł w porozumieniu z Nilfodo
wym Bankiem Polskim ustala w drodze instr ukc ji: 
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l) zakres d okonywania p rzez urzędy celne skupu czeków 
podróżniczych oraz 'zwrotne j wymiany waluty pol
skie j na walutę obcą. 

2) tryb postępowania urzędów ce lnych przy skupie 
i zwrotnej .wymianie wal\lt, sposób prowadzenia odpo
wiedn ich ewidencji oraz sposób i te rmin rozliczania 
się z oddz ia lami Ndfodow ego Banku Polskiego. 

Rozdzia ł 7 

Przepisy końcowe . 

§ 61. I. Przekazanie Zil granicę równ ow [l rtości waluty 
polski e j posi ad ane j p rzez osobę zag raniczną przy wyjeź
dzie z Polsk ie j Rzeczypospolitej Lud owej, a pochodzącej 

z udnk ll men towane j wymiany przywiezionych przez osobę 
zag raniczną wa lut o bcych w 'gotówce i cze kach. dokona
nej przez po l ską jednostkę uprawnioną do wymiany walut. 
może nastąpić za poś rednictwem Narońowego Banku 
Polski ego. 

2. Warunkiem przekaza nia. o którym mowa w ust. l. 
jest zł ożenie przez osohę zagranlczną w urzędzie celnym 
posiadanej kwoty waluty polskiej, dokumentów wymiany 
walut i czeków. z której waluta polska pochodzi. oraz 
pisemne go zlecenia p rzekazania ich równowartoś ci pod 
wskazany adres za granicą. · / 

3. Urząd celny przekazuje złożoną walutę polską, do
kumenty wymiany i zlecenie przekaza nia d o ndjbliższego 

oddziału Narodowego Banku Polski eg o w ·ce lu w ykonania 
zlecenia. 

§ .62. 1. Użyte w zarządzeniu okr.eś ! enie "waluty wy
mienialne" oznacia waluty obce uzn ane przez Narodowy 
Bank Polski za wymienialne . . 

2. Użyte w zarządzeniu okreś l enie " rach une k walu
towy" oznacza rachunek prowadzony w polskim banku 
dewizowym w kraju w walucie obcej . 

§ 63. Traci moc zarządzen i e Mini~tra Finansów z dnia 
23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre 
czynności obrotu wart ościami dewizowymi orćlz granicz
nej kontroli dewizowej (Monitor Pols ki z 1973 r. Nr 29, 
poz. 184, z 1975 r. Nr 14, p oz. 83. z 1976 r. N r 31. poz. 136, 
z 1977 r. Nr 22, poz. 113, z 1978 r. Nr 14, poz. 48, z 1979 r. 
Nr 10. poz. 64 i z 1983 r. Nr 31, poz. 1721. 

§ 64. Zarządzen ie wchodzi w życ ie z dni em 31 fi iHca 

1984 r. 

Minister Finansów: S. Niecko rz 
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