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UCHWAtA Nr 149 RADY MINISTROW 

z dnia 12 października 1987 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych ł Inwestyc.yjnych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1987 r. Nr 8, poz. 52) 
Rada Minist.rów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 202 Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 1986 r. w sprawie zakazu podwyższania cen 
umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych 
(Monitor Polski Nr 34, poz. 264 i z 1987 r. Nr 19, poz. 161) 
w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

".2a. Przy obliczaniu wzrostu kosztów · własnych (ust. l) 
z tytułu podwyżki cert węgla kamiennego, koksu. 
wyrobów hutniczych oraz energii elektrycznej nie 
uwzględnia się skutków podwyżki dokonanej z dniem 
l pażdziernika 1987. r." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: Z . . Messner 
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~ARZĄDZENIE MINISTRA FINA~SÓW 

z dnia 28 paździe~nika 1987 · r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ·zezwolenia na niektóre czynności · obrotu dewizowego. 

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

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 mar
ca 1984 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności. 

obrotu dewizowego (Monitor Polski Nr 7, poz. 52 i z 
1986 r. Nr 33. poz. 244) wprowadza się następujące 

. zmiany: 
I) w § 5 dotyćhczasową treść oznacza się - jako ust. 1 

i dodaje się-qust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Zezwala się przedsiębiorstwom działającym na 

podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasa
da«;:h prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej działalności gospodarczej w 
zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne 
osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1985 r. Nr. 13, 
poz. 58), nie będącym jednostkami gospodarki 
uspołecznionej, na zawieranież osobami zagra
nicznymi w czasie ich pobytu w kraju umów 
o pracę. zgodnie z przepisami o zatrudnianiu cu
d~oziemców, jak również umów o 5wiadczenie 
przez te osoby usług, za wynagrodzeniem w wa
lucie polskiej, z tym że połowa tego wynagro
dzenia może być wypłacana w walucie obcej ze 
środków dewizowych określoriych wart. 21 tej 
ustawy."; 

2) w § 19: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ' 

,,1. Zezwala się osobom krajow'ym fizycznym, 
uprawnionym do przekroczenia granicy pań
stwowej, na dokonywanie zakupu walut 
obcych, czeków i czeków podróżniczych oraz 
otrzymanie . talonów Narodowego Banku P'ol
skiego, pod warunkiem uiszczenia opłaty w 
wysokości 150% równowartości zakupywd
nych walut Węgierskiej Republiki Ludowej 
i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej 
i w wysokości 500/0 równowartości zakupywa-

. nych walut pozostałych państw; o których 
'. moWa w § 28 pkt 3.~ oraz w wysokości .200% 
równowartości zakupywanych ' walut państw~ 

z 'którymi Palska Rzeczpospolita Ludowa nic 
rozlicza się na podstawie umów o płatno05ciach 
niehandlowych." • 

, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie.: -
,,2. Zezwolenie, o którym · mowa w ust. 1 ,. upo-

ważni a do zakupu walut obcych, czeków i cze
ków podróżniczych w bankach, biurach po
dróży lub inny<:h upoważnionych jednostkach 
oraz otrzymania talonów Narodowego Banku 
Polskiego na podstawie tylko jednej kSiążecz" 
ki walutowej, wystawionej na nazwisko i imię 
osoby dokonującej zakupu,", 

c) dodaje się nowy ust. 4. w -brzmieniu : 
,,4. Normy sprzedaży walut obcych, czeków oraz 

czeków podróżniczych na podróże za granicę 
w celach prywatnych określa załącznik do ' ni
niejszego zarządzenia.", 

d) dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5. 

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. W razie odprzedaży nie wykorzystanych wa

lut obcych, opłata, o której mowa w ust. · l, 
podlega zwrotowi odpowiednio do wysokości 
odprzedanych walut.". 

3) po § 19 dodaje się §19a w brzmieniu: 
,,§ 19a. Zezwala się oso}j-om krajowym fizycznym. 

wyjeżdżającym za granicę na pobyt stały, 

na kupno i wywóz walut obcych, czeków 
i czeków podróżniczych według norm okre- ' 
ślonych w załączniku ' do niniejszego zarzą

dzenia.", 
4) . w § 20 kwotę ,,4.000 zł'" zastępuje się kwotą 

" l 0.000 zł", 

5) po § 20 dodaje się. § 20a-=20c w brzmieniu : 
,,§ 20a. Zezwala się na dokonywanie w kraju z ra

chunków zagranicznych zablokowanych oraz: 
z prowadzonego w Narodowym Banku Poł

skim rachunku Stowarzyszenia ' Autorów 
. / 

"ZAIKS" dla zagranicznych agencji autor· 
skich wypłat waluty polskiej na pokrywa
nie przez posiadącza rachunku oraz człon, · 

ków je·go najbliższej rodziny wszelkich na
leżności przypadających osobom krajowym. 
a w szczegól.nosci : . 
1) kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospo-

litej Ludowej, . . 
2) w postępowaniu sądowym, admmistracyj 

nym, nbtarialnym, wynagrodzenia adwo-
kata. podatków i opłat. . , 

3) koszlów podróży na trasach zagranicznych 
między krajem zamieszkania a Polską -Rze- ' 
cząpospolitą Ludową i z powrotem polskimi 


