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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 31 grudnia 1987 r. 

w sprawie zasad I trybu ustalania nowego terminu watności środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 
1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitar
nych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Srodki farmaceutyczne i artykuły sanitarne, dla 
kt'órych upłynął termin ważności, mogą być podda.ne ba
daniom laboratoryjnym w celu ustalenia noweg·o terminu 
ważności. 

§ 2. Z wnioskiem o uslalenie nowego terminu waż
ności może wystąpić państwowa jednostka organizacyjna 
zaopatrzenia farmaceutycznego, prowadząca obrót hurto
wy środkami farma.ceutycznymi i artykułami sanitarnymi. 
składnica takich środków i artykułów oraz apteka. 

§ 3. Wniosek o ustalenie nowego terminu ważności 
sporządza się odrębnie dla każdej serii danego środka 

farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego. 

§ 4. Do przeprowadzania badań laboratoryjnych w 
celu ustalenia nowego terminu ważności stosuje się prze
pisy o szczegółowych zasadach i warunkach przeprowa
dzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków far· 
maceutycznych i artykułów sanitarnych. 
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§ 5. Jednostka upowazniona do przeprowadzania 
badań laboratoryjnych odmawia przeprowadzenia badania 
w celu ustalenia nowego terminu ważności środka far
maceutycznego lub artykułu sanitarneg0, jeżeli brak jest 
odpowiednich metod badań labóratoryjnych, oraz może 
odmówić przeprowadzenia badań, jeżeli dla danej serii 
był już ustalony nowy termin ważności. 

§ 6. Jednostka, o której mowa w § 5, ustala nowy 
termin ważIlości dla danej serii środka farmaceutycznego 
lub artykułu sanitarnego, jeżeli na podstawie wyników 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych · zostanie stwier
dzone, że środek lub artykuł tej serii odpowiada ustalo
nym wymaganiom jakościowym. 

§ 7. Nowy termin ważności umieszcza się na opako
waniach bezpośrednich i zewnętrznych środka farmaceu
tycznego lub artykułu sanitarnego. . 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Komender \. 

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 31 grudnid 1987 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw 
z udziałem · zagranicznym i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkładów 

gromadzonych na tych rachunkach. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dni.a 
26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, 
z 1983 r. Nr 71, poz. · )18 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. '-IV zarządzeniu Prezesa Narodowego Js ctnkn 
Polskiego z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie rachun
ków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsię
biorstw z udziałem zagranicznym i zagranicznych podmio
tów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkła
dów gromadzonych. na tych rachunkach (Monitor Polski 
Nr 39, poz. 231) wprowadza się następujące zmiany: 

l) § l otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Przepisy zarządzenia stosuje się do rachunków 
bankowych prowadzonych w Banku Polska 
Kasa Opieki S.A. w walutach wymieniainych 
określonych przez Narodowy Bank Polski i w 
walucie polskiej dla · dokonywania roz1iczen 
obrotów towarowych i usługowych w kraju 
i z zagranicą przez: 
l) zagraniczne podmioty gospodarcze, o któ

rych mowa wart. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r.o zasadach prowadzenia na 
terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-

wej działalności gospodarczej w zakresie 
drobnej wytwórczości przez zagraniczne 
osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1985 r. 
Nr 13, poz. 58), zwanej dalej "ustawą» _ 

2) przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębior
stwa z udziałem zagranicznym, o których 
mowa w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy.", 

2) w § 3 w pkt 2 po wyrazie "bieżące" dodaje się wy
rpzy "lub terminowe", 

3) w ,§ 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) w · walucie polskiej, dla finansowania obrotów 

związanych z: 
a) działalnością ekspor,towo-importową z krajami 

członkowskimi Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej, zwane dalej rachunkami «Z-KS;" 

b) działalnością związaną z gospodarką eksplo
atacyjną, inwestycjami modernizacyjnymi. od
tworzeniowymi oraz rozwojowymi, innymi niż 
niezbędne do podjęcia tych rodzajów działal
no~ki gospodarczej, które zostały określone w 
pierwszym zezwoleniu dla zagranicznego 
podmiotu gospodarczego, zwane dalej rachun
kami «R"," 
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4) w -§'S w ust. 2 wyrazy "krajowców dewizowych" _ 
zastępuje się wyrazami "osób krajowych". 

5) w § 8: 
a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Rachunki «D-Z» mogą być również zasilane w 
formie przelewów z Banku Eolska Kasa Opieki 
S.A. z tytułu odprzedaży walut wymienialnyeh 
pochodzących z eksportu. o -którym mowa 
wart. 32 ustawy .... 

b) dotyc.hczasowy ust. 2 oznacza się jako ' ust. 3, 
w ustępie tym wyrazy .. art. 35 l art. _ 36" zastępuje 
się wyrazami .. art. -32. art: 33 i art. 36". 

6) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) wpłat w walutach krajów człortkowskich Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. pobranych 
i nie wykorzystanych na koszty zagranicznej 
podróży służbowej". ' 

7' w § 12 w pkt 2 wyrazy .. cudzoziemca dewizovyego" 
zastępuje się wyrazami "osoby zagranicznej". 

8) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 13. 1. Wkłady na rachunkach «D-W»: 
1) osób fizycznych: 

a) bieżących - -są oprocentowane w 
wysokości usta.lonej przez Bank PoI
ska Kasa Opieki S.A. w - granicach 
od 30/. do- ~łI/. w stosunku rocznym. 

b) terminowych - są -oprocentowane 
w wysokości usta10nej przez Bank 
Polska Kasa Opieki S.A: w granicach 
00 4°/, do 11°/. w stosunku rocznym, 
w zależności od waluty rachunku. 

wysokości wkładu. terminu - oraz 
stopy procentowej na międzynarodo
wych rynkach walutowych, 

2) osób prawnych: 
a) bieżących -

towaniu. 
-b) terminowych 

w wysokości 
lit_ b). 

nie podlegają oprocen-

są oprocentowane 
określonej w pkt l 

2. Wkłady na rachunkach «D-Z»: 
1) terminowych:. 

a) 6-miesięcznych- są oprocentowane 
w wysokości 5%. 

b) 12-miesięcznych - są oprocentowa
ne w wysokości 60f0. 

c) 24-miesięcznych - są oprocentowa
ne w wysokości SOlo. 

2) bieżących - nie podlegają oprocento
waniu· ... j 

-9) w15 w ust. 1 wyrazy I.na złote oraz złotych na" za
stępuje się -wyrazami .. na walutę polską oraz waluty 
polskiej -'na", 

1O)§ 17 skreśla się. 

11) .użyte w § 2. ,§ 3pkl 2. § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2,§ 8 
ust. 1 i3. § 1J ,pkt 3. § 12 pkt l i § 15 ust. 2 wyrazy 
"w złotych" zastępuje się wyrazami "w walucie 
polskiej" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w _życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. Z. Pakuła 
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Ldnia 29 stycznia 1988 r. 

w sprawie wysokoścł oprotenłowiUllawkladów oszczędnościowych gromadzonych w bankach przez osoby 
fizyczne. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
- Prawo bankowe (Da. U. Nr 7. poz. 56. z 1983 r. Nr 71. 
poz. 318 oraz z 1987 r. Nr 33. poz. 181) zarządza się. co 
następuje: ' 

§ 1. 1. . Powszechna Kasa Oszczędności - bank pań
.stwowy oraz banki spółdzielcze płacą osobom fizycznym 

dów oszczędnościowych. zawarte w zarządzeniu Pre
zesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 
1983 r. w sprawie zasad i warunków gromadzenia 
przez ludność środków własnych na oszczędnościo
wych książeczkach mieszkaniowych (Monitor Polski 
Nr 14. poz. 83 i Nr 42, poz. 245 oraz z 1985 r. Nr 24, 
poz. 188) • 

. od wkładów oszczędnościowych odsetki w ' wysokości 3) 
określonej w załączniku do zarządzenia. -_< 

§ 18 ust. io z~rządzenia Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów 
wkładów oszczędnościowych. wydawanych na nie do-2. Wysokość .odsetek jest ustalona w stosunku 

rocznym. 

3. Wysokość premii losowanych na bony 
ustala Prezes Powszechnej Kasy Oszczędności 
państwowego. 

§ 2. Tracą moc : 

premiowe 
- banku 

1) zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości opro
centowania wkładów oszczędnościowych osób fizycz
nych na rachunkach bankowych (Monitor Polski 
Nr 31, poz. 273, z 1986 r. Nr!7. poz. 11 .2 oraz z 1987 r. 
Nr 3, poz. 28 i Nr 19. poz .. 168), 

2) przepisy określającewysókość oprocentowaniawkła-

wodów_ oraz zasad otwierania i prowadzenia rachun
ków --tych wkładów (Monitor Polski Nr 29. poz. 157, 
z 1985 r. Nr 8. poz. '73, z 1986 r. Nr 3. poz. 24 i Nr 17, 
poz. 113 i z 1987 r. Nr 33. poz. 287). 
I§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z ' dniem ogło

szenia _z mocą od dnia 1 stycznia 1988 L. Z zastrzeżeniem 
przepisu ust. 2. 

2. Stawlci oproce.ntowania. określone w załącznil:cu do 
zar~dzenia obowiązują od dnia 1 stycznia do dnia 31 gru

_ dnia 1988 r .• z wyjątkiem stawki oproćentowania depozy
toWych bonów rewaloryzacyjnych. która obowiązuje od 
dnia 1 .lutego 1988 r. do dnia 31 stycznia, 1989 L 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: W. Baka 
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