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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. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

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 
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Załącznik do zarządzenia 'Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z 
dnia 29 stycznia 1988 r. (poz. 51) 

ODSETKI OD WKŁADóW OSZCZĘDNOSCIOWYCH GROMADZONYCH W BANKACH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

~L~p~'~I~ ____________ ~R~o~d~z~aJ~'~w~k~ł~a~d~ó~w ____ ' __________ I_O~d3~se~t~k~i_I __________ D~o~d~a_tk_o~w~e __ w4~a_r_un_·~_~·, __ u_w_a~g~i _________ 1 
l \ 2 

I Wkłady na rachunkach bankowych płatne na 
każde żądanie 

Wkłady na książeczkach oszczędnościowych: 
l) imiennych 21~/o 

_ 2) na okaziciela 161'/0 
~--~--~------------------~----------II--------2 

3 

4 

II 

5 

, 

( .. 
., 

. \~ , 

, 6 

, 

7 

Wkłady na rachunkach oszczędn.ościow.o-r.ozli-
czeniowych 

Wkłady na rachunkach bieżących .osób fizycz
nych nie prowadzącychdziałaln.ości gospodarczej 

Wkłady na specjalnych rachunkach bankowych 
(rachunki podatników podatku wyrównawczego, 
rachunki odszkodowań za wywłaszczone nieru
chomości. rachunki kaucji mieszkaniowych) 

Wkłady natachunkach , bankowych termino
wych 

Wkłady na książeczkach . terminowych: 
1) t 2-miesięczri'ych 

' 2) 36-miesięcznych:, 

~. :.:;. :1 : 

-Wkłady . 5y,$~ematyc~ego oszczędzania przez 
okre'śy ·5-łf~tńie "· . . 

, ,. ,. ! ' 

Wkłady z przeznaczeniem na udział w budow
nictwie mieszkąniowym: 
1) na rzećz oszczędzającego .od wkładów wnie

sionych na ' książeczki ' mieszkani.owe. wysta
wione do dnia-:31 grutlnia '1982 r. bądź wysta
wione po tym łeril1inie i likwidowane przed 

' upływem 'S-leiniegookresu oszczędzania 

i , 

220/0 

18% 

25'/, 
30'/, 

21 8/, 

Od wkładów szkolnych kas oszczędn.ości na
licza się dodatkowo odsetki w wys.okości 50!u 
z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych 
w drodze k.onkursów zesp.ołów szkolnych kas 
oszczędności i nauczycieli-opiekunów tych kas 
za wyniki w szerzeniu idei oszczędzania oraz 
za kor:tkretne efekty oszczędżania osiągnięte 
przez mł.odzież szkolną. 

1) VI razje niedotnymania '.umowy i wcześniej
szego podjęcia środków ulokowanych w for
mie wkładów na książeczkach terminowych. 
wkładca otrzymuje odsetki: . 
a) w pierwszym i drugim roku- 4'/0. 
b) w trzecim roku - 6'/. 
od podjętej kwoty za czas od następnego 
dnia po wniesieniu wkładu bądź od . -po
'czątku kolejnego okreSU do dnia poprzedza
jącego dzień wypłaty . 

2) Odsetki obliczane Sit od wartości 
wraz z odsetkami naleźnymi za 
umowne. które upłynęły ·· prżed 
l stycznia 1988 r . 

wkładu 
omsy 
dniem · 

l) W razie niedotrzymania Umowy i wcześniej
szego podjęcia ŚrodkÓ.w ulokowanych w for
mie wkładów system:atycznego oszczędzania. 
wkładca otrzymuje odset~: 
a) w pierwszym i drugim roku - 4'/0, 
b) w trzecim. czwartym i piątym roku - 60/. 

od podjętej 'kwoty za czas od następnego 
dnia po wniesieniu wkładu bądź od po
czątku k.olejnego okresu do dnia poprzedza
jącego dzień wypłaty 

2) Uwaga jak pod lp. 5 pkt 2. 
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2) na rzecz oszczędzającego od wkładów na Dotyczy rówmez książeczek wystawionych do 
I , książeczkach mieszkaniowych wystawionych dnia 31 grudnia 1982 r., których właściciele przy-

po dniu 1 stycznia 1983 r., wnoszonych sy- " stąpili do systematycznego oszczędzania na za-
steIl).atycznie przez okres nie krótszy niż sadach przewidzianych w zarządzeniu Prezesa 
5 lat 3~/0 Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwiet-

3) na rzecz spółdzielni na finansowanie jej nia 1983 r. w sprawie zasad i warunków gro-
działalności społeczno-wychowawczej 1,5~/0 madzenia przez ludność środków własnych na 

oszczędnościowych książeczkach mieszkanio.:" 
wych (Monitor Polski Nr 14, poz. 83 i Nr 42, 
poz. 245). 

8 Wkłady z losowaniem premii w postaci ciąg-
ników 229/0 

9 Wkłady na nabycie ciągników nie zreaIizowa-. 
nych przez rolników indywidualnych w latach 
1918-1980 18"/0 

10 Terminowe wkłady oszczędnościowe z dyskon-
tem 1511/o 

11 Premiowe bony oszczędnościowe 211)/0 

12 Oprocentowane ,bony osżczędno~ciowe 15"10 -13 Lokacyjne bony oszczędnościowe 300/0 Uwagi jak pod lp. 5 pkt 2 i lp. 6 pkt l 

14 Depozytowe bony oszczędnościowe 
1) 2-letnie 28Q/o 1) W razie niedotrzymania umowy i przedsta-
2) 3"h~tnie; 300ft wienia bonu depozytowego do wykupu 

• przed upływem terminu umownego, bon nie 
podlega oprocentowaniu. 

2) Uwaga jak pod lp. 5 pkt ' 2. 

15 Wlłady na rachunka~h przedpłat na- nabycie 
.~' samochodówo~obo~. <j!rodUkeji .. · · kra~ej;,' .- ' t) na , rzecz wkładcy , ' . ,.~§:/. , 

2) na rzecz Funduszu RO~'l!YoN.)Motoryzacji -. ' ! 2/. 

: 16' Dt'ipoz.ytowe , bony ' re-w:a~()ry%acy.jne , ',<·[00", W _o ra.zie 'WYkupu ' bonu przęd dniem l lutego 
,-) .. .... ~~: ; .; 

1989 r., właściciel otrzymuje odsetki jedynie za . .. - . .. , .. j" . 

-. otre!/" do dnia 31 stycznia 1988 r. 
" .,. i · - <' .. .... , . 

52, 
. t . ' . +~ :-~~: ',-.:' 

' OBWIESZCZENIE ; PRZE:WODNICZĄCEGO ,Kf)~ PIANOWANI~ PRZY RADZIE MINIS'QlOW 

j 
z dnia 31 grudnia 1981 r. 

w sprawie ogIOszeni~ ' Jednolltego ,tekatu uchwały Dr. 124, Rady ~trów z dnia 19 lipca 1985 r. W sPrawie zasad 
I organ1za~Jl pr~elU zaopatrzeDla matedałowo-teclm1czDego w' latach 1986-1990. 

1. Na podstawie § 2 uchwały " nr 180 Rady Ministrów/ 
z dnia 14 grudnia 1981 r zmieniającej uchwałę W sprawie 
zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo
-technicznego w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 37. 
poz. 308) ogłasza się w żałączniku do obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 
1.9 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu 
zaopatrzenia mateciałowo-techniczneuo w latach 1986-
1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164), z uwzględnieniem: 

l) ,zmian wprowadzonych uchwałą nr 203 Rady , Mini~ 

strów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie ' zasad i organizacji procesu zaopatrzenia 
materiałowo-technicznego w latach 1986-1990 (Moni
tor Polski Nr 35, poz; 268), objętych · ' jednolitym 
teks~ustałonym obwiestezęntem ' przewodniczqcego 

Komisji Planów ania przy Radzie Ministrów z dnia 
29 stycznia 1981 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 40), 

2) zmian wprowadzonych uchwałą nr 180 Rady Mini
strów z dnIa 14 grudnia 1~87 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie Ulsad i organizacji procesu zaopatrzenia 
rilateriałowo-t,echnicznego w latach 1986-1990 (Moni
tor Polski ' Nr 31, poz. 308) . 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania niniejszego jednolitego tekstu i · z zasto
sowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów, punk
tów i załączników. 

2. Podany w . załączniku do obwieszczenia je~nolity 
tekst uchwały nitl obejmuje przepisów: 
1) § 18 i 19 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 

19 Iipc'a198S r. ,w sprawie zasad i organizacji procesu 


