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Data wykonania czynności Treść 

Załącznik do uchwały Rady Państwa 
z dnia 16 października 1987 r. 
(poz. 233) 

czynności 

do 26 październIka 1987 r. - powołariie Centralnej Komisji do Spraw Referendum 

do 30 października 1987 r. - powołanie wojewódzkich komisji do spraw referendum i komisji stopnia 
podstawowego 

.... 
/ 

do 7 listopada 1987 r, - podanie do publicznej wiadomości 'granic i numerów obwodów głoso-

wania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum 

- powołanie 'obwodowych komisji do spraw referendum 

do 9 listopada 1987 r. - sporządzenie spisów osób ' \,\prawnionych do udziału w referendum 

/ 

, do 13 lis~pada 1987 r. - przesłanie spisów przewodniczącym ,obwodowych komisji 

14 listopada 1987 r. /" - wyłożenie spisów do publicznego wglądu 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NAR ODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

( z dnia 22 września 1987 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycmych, prowadzonych w walutach 
wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych 

, r rachunkach bankowych. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listp,
pada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) 
oraz art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. 
Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ml'nistra Finansów i Prezesa Na
rodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1984 r. 
w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycz
nych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz 
uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizo
wymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych 
(Monitor Polski Nr 27, poz. 182) wprowadza się nastę

pujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 2: 

a) ,w pkt 7 po wyrazach "zespół adwokacki" dodaje 

się wyrazy "lub adwokata wykonującego zawód 
indywidualnie" , 

b) dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

' " 15) pochodzące z wykupu certyfikatów depozy
towych, jeżeli wykup nastąpił po upływie 
12 miesięcy od daty ich wydania, oraz 
z realizacji odsetek od wkładów potwierdza
nych certyfikatami",' 

2) w § 8 liSt. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wkłady pozostające na rachunku "N" przez okres 
jednego roku od daty wpłaty oraz naliczone od 
nich odsetki mogą być przekazana na własny ra
chunek "A" lub tytułem darowizny na rachu
nek ,iA" członka najbliższej rodziny posiadacza 
rachunku.", 
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3) § 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

,,§ 13. I. Wkłady na rachunkach "A" są oprocento
wane, w zależności od waluty rachunku, 
w następującej wysokości w stosunku 
rocznym: 

l) dla rachunków w dolarach USA, fun:' 
tach angielskich i frankach francuskich: 

a) 4% dla ' rachunków płatnych na żą

danie, 

b) 8% dla rachunków terminowych 
12-miesięcznych, 

c) 9'/0 dla rachunków terminowych 
24-miesięcznych, 

d) ' 10% dla rachunków terminowych 
36-miesięcznych, 

2) dla rachunków w ' markach RFN i fran
kach szwajcarskich: 

a) 3D/o dla rachunków płatnych na żą
danie, 

b) 7% dla rachupków terminowych 
12-miesięcznych ; 

c) SO/o dla rachunków terminowych 
24-miesięcznych, 

d) 90/0 dla rachunków terminowych 
36-miesięcznych . 

2. Wkłady na rachunkach "N" są oprocento
wane w zależności od waluty rachunku w 
następującej wysokości w stosunku rocz
nym: 

l) dla rachunków w dolarach USA, funtach 
angielskich i frankach francuskiCh -
JIIio, 

2) dla rachunków w markach RFN i fran
kach szwajcarskich - 20/D. 

§ 14. 1. Odsetki od wkładów na rachunkach "A" 
i "N" dolicza się w walucie rachunku, 

/ 

2. Odsetki od' wkładów na rachunkach "A" 
i "N" płatnych na, żądanie bank prowa
dzący rachunek dolicza raz· w roku w ter
minie ustalonym przez bank, a od wkładów 
terminowych na rachunkach "A" - z upły
wem terminu wkładu., 

3. Jeżeli wkład terminowy na rachunku "A" 
nie zostanie podjęty w dniu następnym po 
upływie okresu zadeklarowanego w umo
wie, umowę rachunku terminowego uważa 
się za . zawartą na kolejny taki sam okres, 
na obowiązujących w tym dniu warunkach 
dotyczących oprocentowania wkładów. 

4. W razie naruszenia umowy rachunku ter
minowego "A" przez ' posiadacza rachunku 
lub jego pełnomocnika, cały wkład podlega 
oprocentowaniu za bieżąc;y okres umowy 
w wysokoŚci 20{0 w ' stosunku rocznym. 

5. Nie stanowią naruszenia umowy rachunku 
terminowego "A": 

l) wypłata w bonach towarowych Banku 
Polska Kasa Opieki S.A. lub w złotych 
oraz dokonanie przelewu na zakup to
warów w polskich przedsiębiorstwacl> 

uprawnionych do sprzedaży w kraju to
warów za waluty wymienialne i bony 
towarowe Banku Polska Kasa Opie~ 

. ki S.A, 

2) wypłata - części lub cał,ośd odsetek na
leżnych za · ostatni okres obrachunkowy, 

3) przeniesienie całego wkładu na nowy 
rachunek terminowy o dłuższym termi
nie przechowywania wkładów, otwarty 
w tym samy_m banku, 

4) przeniesienie całego wkładu na nowy 
rachunek otwarty w tym samym banku 
dlą członka najbliższej rodziny posia; 
dacza rachunku i prow~dzony na do
tychczasowycD warunkach umowy, 

5) wypłaty z tytułu: spadku lub zapisu, 
dyspozycji wkładcy na wypadek śmier
ci oraz zwrotu kosztów pogrzebu zmar
łego posiadacza rachunku, 

6) przeniesienie całego wkładu na nowy 
rachunek otwarty w innej jednostce
tego . samego banku i prowadzony . na 
dotychczasowych wanmkach ' umowy, 

7) wypłata, za zezwoleniem dewizowym, w 
razie wyjazdu ' posiadacza ra..chunku za 
granicę na pobyt stały lub ~iany cza
sowego pobytu za granicą na pobyt 
stały, jeżeli cały wkład zostanie prze
niesiony na rachunek bankowy osoby 
zagranicznej, o takim samym okresie 
obrachunkowym lub dłuższym, prowa
dzony w tym saniym banku. 

6. W razie podjęcia należnych za ostatni 
okres odsetek w bonach towarowych Ban
ku Polska Kasa Opieki S.A., wypłacone od
setki podwyższa się o 10%.", 

4) § 17 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 17. Rachunki "A" i "N" otwarte przed weJsclem 
w życie zarządzenia prowadzi się nadal na za
sadach określonych w niniejszym zarządze

, niu." 

§ 2. Oprocentowanie wkładów na rachunkach termi
nowych, otwartych ' przed wejściem w życie zarządzenia, 

nie ulega zmianie do dnia upływu terminu umowy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listo
pada 1987 r . . 

Minister Finansów: B. Samojlik . ~ 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: W, Baka 

/ 


