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Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
30 grudnia 1986 r. (poz. 274) 

DOKUMENTY, KTORE OBOWIĄZANI SĄ SKŁADAĆ UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE NA I ROK STUmOW 
W AKADEMIACH MEDYCZNYCH 

I. Wyk~z dokumentów 

1. Dokumenty' obowiązujące kandyda~ów: 
lJ podanie na- ustalonym formularzu, zawier-ającym iów

nieżkwestionariusz statystyczny lcandydata oraz ży

ciorys .. ' 
, 2) -świadectwo dojrzałości -w oryginale, 

', ;I) cztery fotografie o wymiarach 37 X 52 -mm bez nakry
cia: głOwy na jaśnym tle, 

4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające przydatność lCan
dydata do studiów na gbranym kierunku. ' 

2. DokumeJ?-tydodatkowe: 
1) dyplom laureata olimpiady przedmiotowej, 
2) umowa o pracę i świadectwo pracy kandydata. , 

_3. Kandydaci na wydział pielęgniarski składają po
nadto: 

1) , dyplom medycznego studium zawodowego, stwierdża
Uący ukończenie wydziału pielęgnia.tskiego lub wIy,-i 
działu położnych (dyplom ukończenia , państwowej 

!Szkoły medycznej pielęgniarstwa , lub , położnych), je_O 
żel( nie zostało przedstawione świadectwo dojrzałości 
lliceum medycŻIlego pielęgniarstwa, ' 

2) zaświadczenie potwierdzające odbycie rocznego stażu 
pracy- w zawodzie pielęgniarskim. , ' 

4. Kandydaci na studia na Oddziale Zaocznym Wy~ 
działu Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie 
składają następujące dokumenty: 
11) podanie, własnoręcznie napisany życiorys oraz kwe

iStionariusz osobowy, poświadczony przez zakład 
,!pracy, 

2) świadectwo dojrzałości i dyplom, wyszczególnione w 
§ 13 pkt 1 zarządzenia, 

3) skierowanie szkoły medycznej zawierające: 
ia) potwierdzenie aktualnego zatrudnienia w szkole 

medycznej, ' 
b) stwierdzenie stażu, pracy pedagogicznej w szkol-

Iiictwie, medycznym, ' 
c) charakterystykEf zawod?wą i społeczną, 

~ 

4) zaświadczenie społecznego zakładu służby zdrowia 
stwierdzające, że stan zdrowia- 'kandydata pozwala 
na łączenie pracy zawodowej ze studiami; -

5) trzy fotografie o wymiarach 37X52 mm (bez nakry
cia głowy na _ jasnym tle), P9dpisanena odwrocie 
ii pOŚWiadczone przez zakład pracy. \ 

II. Terminy Składania dok.umentów 

1. Kandydaci, którzy ' ubiegają się na pierwszy ro:kl 
studiów dziennych w akademiach medycznychbezpośred
nio po złożeniu egzaminu dojrzałości, składają podanie 
(wraz z wymaganymi dokumentami) - za pośrednictwem 

szkół średnich, w których ' końcżą naukę. Dyrektorzy tych 
szkół powinni przesłać !iokumenty kandydatów do rekto
rów właściwych akademii medycznych w terminie do .dnia 
15, czerwca 1987 r. 

" '. . 
,2. Kandydaci, którzy świadectwo dojrzałości uzyskali 

wcze~niej, składają podania {wraz z - wymaganymi doku
mentarni)o przyjęcie na I rok studiów dziennych bezpo
średnio w wybranej przez siebie akademii medycznej 
w terminie do dnia 31 maja 1987 r. 

3. Lołnierze' Ludowego Wojska Polskiego oraz inne 
osoby, o ktqrych mowa w § 5 ust. 4 zarządzenia, skła

dają podanie , - wraz z opinią dowódcy jednostki woj
skowej (kierownika zakła<;lu pracy, komendanta oddziału 

obrony cywilnej) do studiumwoj$kowego wybranejaka
demii medycznej w terminie do dnia 31 maj~ · 1987 r. 

4. W razie złożęnia dokumentÓw osobiście przez kan
dydata, powinny one być przyjęte przez wyznaczonego 
pracownika uczelni, (z uwidocznieniem pieczęci uczelni, 
daty wpływu na kazdym dokumencie), a do teczki kandy
data powinien być dołączony spis dostarczonych doku
mentów, potwierdzony podpisem kandydata. 

5. Uzupełnienia brakujących , dokumentów należy do~ 
konać do dnia 20 czerwca 1987 r. 
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' ZARZĄDZENIE PREZE~A NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 1986 r. 

w splawie ogólnych zasad otwierania i , prowadzenia majątkowych rachunków odpisów dewizowych. 

~a podstawie art. ' 18 ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 
i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarżądz? się, co następuje: 

'~ '''''' ' '''' ':~~.~ 

§ 1. Ustala się ogólne zasady otwierania i prowadz,e
nia przez banki dewizowe majątkowych rachunków od-

pisów dewizowych, zwanych dalej rachunkami "M"; jed
nostek organizacyjnych określonych w uchwale nr 193 -
Rady Ministr.ów z dnia 8 grudnia 1986 r. w ' sprawi,e 
szczegółowych zasad , tworzenia i wykorzystywania o'd
pisów dewizowych od wpływów w walutach wymienial
nych i w clearingu w II obszarze phi.tniczym (Monitor 
Polski Nr 35, poz. 266). 



, Monitor . Polski Nr 35 

I§ 2. 1. Rachunek "M" prowadzi się w jednej wa
lucie wymienialnej wybranej · przez posiadacza rachunku 
spośród następujących walu,t wymienialnycłl: 

1) dolar amerykański, , 
2) marka zachodnioniemiecka, 
3) fraIlk francuski, 
4) frank szwajcarski, 
5) funt angielski, 
6) szyling austriacki. 

. 2. Środki z tytułu odpisów od wpływów zCIearingu 
z II 'obszaru płatniczegó są grbmadzone na dodatkowym 
rachunku bankowym. 

3. W operacjach na rachunku "M"; gdy ich przed
mIotem jest kupno-sprzedaż waluty innej niż waluta ra
chunku "M", stosuje się kursy kupna-sprzedaży dla dewiz 
obowiązujące w dniu operacji. . 

§ 3. 1. Rachunek "M" moze być · prowadzony jako 
bieżący lub terminowy. Srodki na rachunku bjeżącym 
nie podlegają oprocentowaniu. 

2. Rachunek terminowy może być otwarty w razie 
zadeklarowania kwoty nie mniejszej niż 5.000 dolarów 
amerykańskich lub jej równowartości w innej walucie 
wymienialnej. Srodki na rachunku terminowym podlegają 
oprocentowaniu w stosunku rocznym w wysokości: 

1) 3% - dla rachunków rocznych, 
2) 4% - dla rachunków dwuletnich, 
3) S'J/o - dla rachunków trzyletnich,' 

3. Odsetki od środków na rachunku terminowym 
oblicza się w walucie rachunku i dopisuje z upływem 
zadeklarowanego terminu. ' 

4. Środki z rachunku terminowego mogą być na! 
wniOSek posiadacza rachunku pr~enoszon!,! w dniu następ~ 
uym po upływie zadeklarowanego terminu na bieżący 

rachunek "M" wraz z oprocentowaniem. . 

5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 nie zosta
nie złożony wniosek o przeniesienie środków 'Z rachunku 
terminowego ani wydana inna dyspozycja, umowarachun
ku terminow'ego ulega' przedhiżeniu na taki sam okres 
i n,a warunkach obowiązujących w. dniu przedłużenia. 

6. W razie zadysponowania całością lub częścią wkła
du na rachunku terminowym przed upływem zaaeklaro
wanego okresu, oprocentowanie nie przysługuje: 
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§ 4. 1. Uznanie rachunku "M" kwotą w walucie 
rachunku następuje po wykupieniu środków dewizowych 
za złote w kwocie obliczonej według kursu sprzedaży 

dla dewiz obowiązującego w dniu wykupu na podstawie 
pisemnego zawiadomienia jednostki handlu zagraniczne
go określającego wysokość należnego odpisu dewizo
wego. 

. 2. Wykup środków dewi:wwych może nastąpić w nie
przekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty pisemnego 
zawiadómienia, o którym mowa w ust. l. 

. I§ 5. Banki dewizowe realizujące zlecenia płatnicze 
są zobowiązqne do gospodarowania wpływami dewizo
wymi z eksportu w , sposób zapewniający, ' terminową 

realizację żleceń finansowanych z rachunkÓw"M". Środki 
przeżnaczone na pokrycie wypłat ź rachunków "M" nie 
mogą być użyte na realizację innych płatności. 

I§ 6. 1. Rachunki odpisów' dewizowych o charak
terze ewidencyjnym zostają zamknięte z . dniem 31 grud
nia 1986 r. Salda tych rachunków, wykazane na 31 grud
nia 1986 r., zostaną skorygowane o wartość zleceń odpi
sanych w 1986 r., iecz nie zrealizowanych, oraz O' war
tość środków ną. rachunkach terminowych i odsetek od 
lokat ....:. obliczonych ,za okres do 31 grudnia 1986 r. 
Skorygowane salda rachunków będą stanowiły p.odstawę 
do określenia wartości certyfikatów upoważniających do 
wykupu środków dewizowych w latach 1987-1995. 

2. Racł)unki odpisów dewizowych. o charakterze ma
jątkowym, otwarte 'przed wejściem w życie zarządzenia, 
prowadzone są przez banki dewizowe jako rachunki "M". 
Wysokość oprocentowania wkładów terminowych okreś
lona w § 3 ust. 2 ma zastosowanie do tych rachunków 
po upływie zadeklarowanego terminu. Rachunki mająt
kowe z wkładem terminowym 6-miesięcznym i S-letnim. 
otwarte przed wejściem w życie zarządzenia, podlegają 
po upływie zadeklarowanego terminu .wypowiedzeniu. 

,§ ' 7, Traci . moc zarządzenie Prezesa NarOdowego Ban
ku Polskiego ż dnia 29 listopada 1982 r. w sprą.wie opro
centowanią lokat terminowych odpisów . dewizowych jed~ 
nostekgospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 29, 
poź. 257). 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1987 r . 

Prezes Narodowego Banku PolskiegO': W. Baka 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TElEWIZJI 
"POLSKIE RADIO ' l TELEWIZJA" . " . 

z dnia 15. grudnia 1986 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie opIat za uzywanie odbiorników radiofonicznych telewizyjnych. 

Na podstawie art. 2 1 . ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 
1960 r. o Komitededo Spraw Radia i Telewizji "Pols)de 
Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 30i i Z 1984\ r. 
Nr 54, poz. 27S)z.ai'ządza się, Co następuje: 

l§ 1. WzaTządzeniu . Przewodniczącego Komitetu do .. 
Spraw Radia i TeleWiZji "PolskieRadio ··i Telewizja" 
-z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat Z<l! używa-

nie .odbiorników radiofqnicznych i telewizyjnych (MQIlitor 
Polski Nr 41, poz. 264) w § 1 w ust. 1, w tabeli w poz. 1 
w rubryce 4 liczbę ,,'450" zastępuje się liczbą ,,600". 

§ 2. Zarządzeni!,! wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1987 r. 

Przewodnjczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji: 
J. Roszkowski 


