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3. Uwagi ocenianego pracownika: 

Data ........ ............ .. ....... .. ..... ..... ........... .. ........................................ ~" , " " " "" Podpis ocenianego pracownika ........ ........................ .................... ... . 

14. Postanowienie rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej ustalające treść oceny: 

Data ........... .. .. .... .. ..... .' .................. .. ....... ........ ,~ ................ .. ......... ............. ... . Podpis przewodniczącego rady naukowej ................. .... .... ... ... .. 

Data 
Podpis dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej 
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~ARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO lłANKU POISKIEGQ 

z dnia 18 sierpnia 19S9 r. 

w .prawie zasad l norm .przedaży wartości dewizowych osobom krajowym fizycznym na · po~ryde . kOlztów 
podróty i pobytu za grilllicą. . 

Na podstawie a.rt. l S ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lu
tego 1989 r. -i Prawo dewizowe ' (Dz.. U. Nr 6, poz. 33) 
zarządza się, co następuje: 

i§ 1. Za.rządzenie określa normy i , zasady sprzedaży 
środków płatniczych państw, z którymi Polska Rzecz
pospolita Ludowa rozlicza się I),a podstawie umów o płat
nościach n'iehandlowych, oraz wydania talonów NBP oso
bom krajowym fizyc21lym na pOdróże za granicę w celach 
prywatnych, dokonywanej prz:ez banki i inne podmioty 
uprawnione przez Prezesa Narodowego Bą.nku Polskiego 
do dokonywaD;ia tych czynności. 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) "środkach płatniczych" - rozUIll,ie się przez to wa
luty obce oraz czeki i czeki podróżnicze wystawiane 
w tych walutach, 

2) "talonach NBP" - rozumie się przez to talony Naro
dowego Banku Polskiego, uprawniające do wymiany 
waluty pdlskiej na walutę krajów tranzytowych, 

3) "dopłacie" - rozUmie się przez to dopłatę, o. której 
mowa wart. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego. 1989r. 
- Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33), 

4) "państwach, Z którymi Polska Rzeczpospolita Ludowa 
rozlicza się na podstawie umów o płatnościach nie
handlowych" __ rozumie się przez to następujące 

patutwa: Ludową R.epublikę Nłxl,nii, Ludową Re
publikę Bułgarii, Czechosłowacką Republikę Socjali
styczną, Koreańską Republikę Ludowo-Demokratycz-

ną, Republikę Kuby, Mongolską Repu9likę Ludową, 
Niemiecką Republikę De:mokratyc21lą; Socjalistyczną 
Republikę Rumunii , Węgierską Republikę Luc,łową, 
WietnaQ\Ską Republikę Ludowo-Demokratyczną 
Związek Socjalistycznych Republik Radziecklch. 

j§ 3. Sprzedaż środków płatniczych oraz wydanie ta
lotów NBP mogą być dokonane na podstawie tylko ,ednej 
ważnej książeczki walutowej, dokumentu uprawniaJącego. 
do przekroczenia, granicy państwowej onz wymaganego 
zaproszenia lub innego równorzędnego dokumentu. 

f§ 4. 1. Sprzedaż środków płatniczych oraz wydmie 
talonów NBP mogą być do,k@ane pod warunkiem uiszcze
nia dopłaty w wysokQści : 

1) 1000/0 równowartości zakupywanych środków płatni
czych państw, z którymi Polska Rzeczpospolłta Lu
dowa rozlicza się na podstawie umów .0 płatnościac!l 
niehandlowych, ,. 

2) 1000/0 kwoty waluty polskiej podlegającej wymianie 
na walutę kraju tranz.ytowego na podstawie wydane
go talonu NBP. 

2. Z dopłaty, o której mowa w ust. 1, W/o przeka
zywane jest na rzecz Centralnego Fund.uszu Turystyki 
i Wypoczynku, a. 2f1'/0 stanowi prowizję jednostki sprze
dającej środki płatn.icze i wydającej talony NBP. 

- § 5. 1. W razie odprzedaży nie wYkorzystanych . środ
ków płatni<::zycll, następuje Z;WTot: . 

1) rÓVfI1owartośd odprzedawanych ś-t9dków płatniczych 
- według kursu obowiązującego w dniu odprzedaży, 
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2) dopłaty, o której mowa w § 4, w wysokości pobra
nej 'przez jednostkę sprzedającą w dniu zakupu od
powiednio do wysokości odprzedawanych środków 
płatniczych, z tym że: 
a) jeśli nie wykorzystane środki płatnicze są odprze

dawane jednostce, w której zostały zakupione, na-
stępuje zwrot pełnej dopłaty, . 

b) jeśli nie wykorzystane środki płatnicze są odprze
dawane innej jednostce niż ta, w której zostały 
zakupione, zwrot dopłaty następuje z potrąceniem 
prowizji jednostki sprzedającej w wysokości 200/0. 

2. W razie zwrotu nie wykorzystanych talonów NBP 
, dopłata, o której mowa w ,§ 4, podlega zwrotowi w W'Y]
sokości pobranej przez jednostkę sprz.edającą środki pła
tnicze i wydającą talony NBP vi dniu wydania talonów' 
NBP odpowiednio do wysokości zwracanych talonów NBP, 
zgodnie z zasadam'i określonymi w ust. l pkt 2 lit. a) i b) . 

)§ 6. Odprzedaż, o której mowa w § 5 ust. 1, powo
duje wznowienie normy sprzedaży walut obcych, czekó','l 
i czekóW, podróżniczych określonej w § 7 ust. 1: 

1) równowartością odprzedawanych środków płatniczych 
według kursu obowiązującego w dniu zakupu, 

, 2) dopłatą, o .której mowa w § 4, w wysokości pobra
nej przez jednostkę sprzedającą środki płatnicze i wy
dającą talony NBP w dniu zakupu odpowiednio dd 
:wysokości odprzedawanych środków płatn1czych. 

I§ 7. 1. Łączna norma sprż'edaźy· środKów":płatn1czych 
wraz z dopłatą: 

I) na okres od dnia wejścia w życie zarządzenia do 
końca 1989 r. stanowi różnicę 1 między kwotą 170.000 zł 
a kwotą w. złotych .. za jakązakupionośrod),d ,płatni
cze w latach 1987, 1988 i 1989 do dnia wejścia w ży
ciezarządzenia, a dla dzieci do lat 7 ' - różnicę mię' 

dzy kwotą 85.000 Zł "a kwotą w złotych, za jaką za-
, kupio~o środki płatnicze w latach 1987, 1988 { 1.989 do 

dnia wejścia .V! życie zarządzenia, w tym połowę norm 
oraz staw.ek dziennyc'h na poszczególne kraje. chyba 
że zarzą~:zenie stanowi inaczej, . 

2) po 1989 r. wynosi 200.000 zł rocznie, a dla dziec'i do 
lat 7 - lOO.OOOz.łroqnie .. 

. 2. ,Kwota waluty polskiej podlegająca wymianie na 
walutę kraju tranzytowego na podstawie wydanego ta
lonu NBP łącznie z pobraną dopłatą; nie obciąża normy, 
o której mowa w ust. 1. 

§ 8. W ramach normy, o której mowa w § 7 ust. 1, 
sprzedaż śiodków' płatniczychmożehyć dokonana: 

1) ' przy wyjazdach do ' Ludow"~j ' ReJ{ubliki Bułgar,ii ' ~ " 
sprzedaż lewa może być dokonana 'tylko ' jeden raz 
w roku oraz jeden raz w 1989 r. po wejściu w życie 
zarządzenia, niezależnie od rodzaju wyjazdu, w tym 
przy wyjazdach: 
,a) indywidualnych - do wysokości normy, o kt6;~ 

rej mo.wa w § 7 ust. 1, , 
b) zorganizowanych i, leczniczych - tytułem k'ie:·, 

szonkowego według stawek określonych w § 10, 
c) osobom nabywającym- tylko vouchery noclego

we ~ do wysokóśCr normy, o której mowa w § 7 
ust. 1; , " " . 

ograniczenie zakupu' lewa" do jednego razu nie d6ty" 
czy zakupu lewa na wyjazdy lecznicze na podstawie 

. faktury pro forma i tytułem kieszonkowego na wy-
" jazdy lec7lnicze, - ' . , . , . " ' 

2) , przy wyjazdach do Czechosłowackiej Republild 'SOCj,l
,'. 'listycznel (CSRS) , ~ dÓwYsokości 1500 korc>Ii rocznie 

na wszystkie rodzaje wyjazdów, w tym: 
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a) indywidualnych -,- , w wysokości 100 ,koron dzien
nie na osobę, nie częściej jednak niż po upływie 
90 dni od daty poprzedniej sprzedaży lub wywozu 
tej waluty z rachunku walutowego ,,sr'; obowiąz
kowa kwota wymiany przy wyjazdach indywidu
alnych wynosi minimum 80 koron dziennie na 
osobę, 

b) zorganizowanych i leczniczych - tytułem kieszon
kowego w wysokości określonej w § 10, nie 
częściej jednak n'iż po upływie 90 dni od daty 
poprzedn'iej sprzedaży lub wywozu z rachunku wa
lutowego "S", 

c) na podstawie' przepustek w małym ruchu granicz
nym - do wysokości 200 koron na osobę, nie 
częścIej jednak niż po upływie 90 dni od daty po
przedniej sprzedaży lub wywozu z rachunku wa
lutowego "S", 

d) indywidualnych - na podstawie d~kumentu o 
przyznaniu wczasów (nie w ramach wymiany bel.- ' 
deWiżbwej), wystawionego przez. biuro turystycZne; 

"biuro rezerwacji noclegów lub inną instytucję lub 
organizację w CSRS- w wysokości 100 koron 
dziennie na osobę, ni~ częścIej niż po upływie 
90 dni od daty poprzedniej sprzedaży lub wywozu 
z rachunku walutowego "S", . 

3) przy wyjazdach do Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej (NRD): " 
a) . indywidualnych ::..;' w wysokości 30 marek , dzien

nie na osobę, nie mniej jednak niż 150 marek na 
jeden wyjazd i nie więcej niż 600 marek rocznie, 

b) zorganizowanych i leczn'iczych - tytułem kieszon
kowego w wysokości określonej w ' § 10, 

c) "indywidualnych - na podstawie dokumentu wy- ' 
stawionego przez biuro turystyczne, biuro rezer
wacji lub inną instytucję bądż organizację w NRD 
o przyznaniu wczasów (nie w 'ramach wymiany 
bezdewizowej), zarezerwowaniu noclegów w tym: 
kraju - w ramach rocznej normy 600 marek NRD, 

4.) przy wyjazdach do Socjalistycznej Republiki Rumu
nii .,..,-; sprzedaż lei może być dokonanatylk,o Je,den 
raz w roku oraz jeden raz w 1989 F. p6 wejściu, W ,ży

. cie zar.ządzenia, niezależnie od rodzaju wyjazdu, . -iN 
tym przy wyjazdach: . ' " 

'a) indywidualnych - .w wysokości 700 lei na osobę, 
b) zorganizowanych i leczniczych - tytułem kieszon-

kow~go w wysokości określonej w § 10; ' . " 
ograniczenie zakupu lei do jednego razu Ilie dotyczy 
zakupu lei na wyjazdy lecznicze na podstawie faktury 
pro forma i tytułem kieszonkowego na wyjazdy lecz
nicze, 

5) przy wyjazdach " do Węgierskiej Republiki Ludowej 
.(WRL) Vi razie niedokonaIlia zakupu fórintÓw w Id-
tach lQ87, 1988 i 1989 do dnia wejścia w żyCie ze,. · 
rządzenia - .sprzedaż forintów może być . dokonana 
tylko jeden raz w 1989 r. po wejściu w życie zarzą

dzenia ' oraz tylko jeden raz w roku w latach następ-
. nych, .n'iezależnie ,od rodzaju wyjazdu, w tym przy 
wyjazdach: 
a) indywidualnych -, do wysokości 2400forint6wi 

obowiązkuwa kwota wymiany wynosi m'inimum 
300 forintów dziennie na · osobę; w razie gdy 'pobyt 
w WRL nie przekracza' 4dńi, kwota ta nie może 

. być niższa niż 1200 forintów na osobę, " 

b) zorganizowanych i leczniczych ..;-, ,tYtułem' 'kieszon
kowege • w wysokości określonej ,w '§ 10, 'maksy
malnie 2400 forintów na osobę, 
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,- -do Ludowej Republiki Albanii ~ 
. ,-.:.. do Ludowej Republik.i . . BułgarIi ~ 
'. :-- do. ,C~ęchosłowackiE~j Republiki , 

Socjalistycznej .. . 

- do Koreańskiej ' Republiki 
Ludowo-Demokratycznej _ 

- do Republiki KUQY . 
- do Mongolskiej 'Republiki 

. . Ludów~j . . " 

_ ~ do . Niemieckiej , Republiki Demo-
kratycznej .' . 

'. : ~do Socjalistyczne{ Republiki . . 
'RumwiiL ., . 

....-.-rlo -Węgterskiej . Rep~bliki . 
Ludowej . 

. SO koion, 

30wonów, 
15 peso, 

50 tugrików; 

:.25 marek, 

100 lei, 

. 200 forintów, 

.. Poz. 253 

. -,- do ' Wietnamskiej Republiki 
Ludowo-Demokratyczńej -, 5000 dongów, 

. - . dQ Związku Socjalistycznych 
· . :-Republik Radzieckich' . 12 rubli, 

pod warunkiem że k.'iesz.onkowego nie wypłacą zagra
niczne biuro podróży ani inna instytucja. " 
. ~ . . 

2. , ,Uczestnikom wyjazdów: 

1) w ramach tzw. wymiany bezdewizowej może być 
,s.Qrzedane na cały okres pobytu kieszonkowe w ' wy~ 
sokóści pięciu stawek dziennych określonych w list. 1. 

2) w ramach hufców pracy oraz uczniom i studentom 
wyjeżdżajćlcym na praktyki, taltże ną. podstawie pOro
zumień. międzyrządoV{ych, moze być sprzectane na 
cały ,okres pobytu kieszon~owe w: wysokości . pięctu 
stawek dziennych określonych · w' ust. 1. 

, " . " -." : . 

3. Sprzedaż kieszonkowego, o którym mowa w ust. 2, 
przy wyjazdach do CSRS może być dokonana nie częściej 
niż po upływie 90 dni od daty poprzedniej sprzedaży lub 
wywozu koron z rachunku walutowego "S". 

I§ 11. Na tranzyt: 

1) przez Ludową Republikę Bułgarii, Mongolską ' Repu
blikę Ludową, Związek Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich, Niemiecką Republikę Demokratyczną i So
cjalistyczną Republikę Rumuni'i - mogą być wydane 
talony NBP uprawniające do wymiany na walutę da
nego kraju złotych w . ramach ekwiwalentu 30 rubli 
na osobę, do wysokości uzgodnionej z upoważnio

nymi bankami tych krajów; obyWatele PRL mają 'obo
wiązek posiadania kwoty waluty polskiej podlegają
cej wymianie na leje na podstaw'ie . talonu NBP na 
przejazd przez terytorium Socjalistycznej Republiki 
Rumunii w kazdą stronę, 

2) przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną -
mogą być wydane talony NBP uprawnIające do wy
miany złotych na walutę tego kraju w ramach ekwi
walentu 10 rubli na osobę, do wysokości uzgodnionej 
rz upoważnionym bankiem CSRS, 

3) przez Węgierską 'Republikę Ludową może być 
sprzedane 300 forintów na przejazd W jedną stronę, 
a 600 forintów na przejazd w obie strony; przy prze
jazdach tranzytowych prz.ez Węgierską Republikę Lu
dowąw . wagonie sypialnym lub ·z :<miejsćami ~do.: leze. 

· ilia kwota tranzytowa Wynosi '150'forintGw ona Jeden 
przejazd;bbywatele PRL mają · obowiązek,posiadania 

· na przejazd tranzytem przez. WRL · f()rintów· w ' ';k,W{)

tach i na zasadach określonych w , tym. punkcJ,~,. , 

" J§' 12., Przy przejaZdach tranzYtem talony N~P mogą 
być wydane, a środki płatnicze ' mogą być . sptied(lne ' wy· 
łącznie osobom, które zakupują na ten sam wyjazd lub 
wyWożą z rachunku walutowego walutę państw " docelo
wych, z którymi Polska Rzeczpospolita Ludowa -rozlicza 
się na podstawie umów o płatnościach lIliehandlowych, 
co najniniej w minimalnych wysokościach kwot określ 0-

nych W § 8 pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a), pkt 4 lit. a) j pkt 5 
lit. a). Ograniczenie to nie dotyczy osób zwolnionych z 
obowiązkupo.si<:ldania walut państwa docelowego, osób 
wyjeżdżających do pozostałych pań.stw, w których nie 
jest wymagane posiadanie określonego minimum na kosz
ty pobytu,OJaz osób wyjeżdżających do państw. z który
mi Polska Rzeczpospol'ita Ludowa nie rozlicza się na.pod
stawie umów o płatnościach niehandlowych . 
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§ 13. Jeżeli nastąpiło wydanie talonów NBP lub sprze
daż środków płatniczych na tranzyt przez ,dane państwo, 
nie ' może byc dokonana równocześnie sprzedaż waluty 
tego pailstwa na zasadach i w ramach norm, jakie olb:o
wiązują przy wyjazdach docelowych do tego państwa. 

§ 14. Przy wyja:zdach na pobyt stał)" do państw, z 
którymi Polska Rzeczpospolita Ludowa rozlicza się na pod
stawie wnów o płatnoścIach niehandlowych, sprzedaż 
środków pla.tntc~ych wynosi ' równowartość 10.000 zł w 
walucie państwa docelowego. 

I§ 15. 1. Przy wyjazdach indywidualnych .lub zorga
nizowanych do państw, z którymi Polska Rzeczpospolita 
Ludowarozllcza się na podstawie umów o płatnościach 
niehandlowych, obywateli tych państw będących osobami 
krajowymi sprz.ędaż środków płatniczycn oraz ' wydanie 
talonów NBP mOże być dokonape na warunkach określo
nych dla obywateli polskich będących osobam'i krajo
wymi. 

2. ~iży wyjazdach indywidualnych lub zorganizowa
nych obyWateli państw innych nIż te, o których mowa ' w 
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ust. 1, będących osobami krajowymi da Ludowej Republiki 
Bułgarii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Węgier
skiej Republiki Ludowej i ZwiąŻku Socjalistycznych Re
publik RadZieckich sprzedaż środków phltnicZYCn tych 
państw oraz wydanie talonów NBP może być dokonane 
na warunkach ustalonych dla obywateli połskich- osób 
krajowych. 

§ 16. Traci moc § 19 ust. 1, w częśti dotyczącej 
uiszczania opłaty przy zakupie walut do państw. z który
mi Polska Rzeczpospolita Ludowa rozlicz,a się na podsta
wie umów o pł\ltnościach niehandlowych, jak również 

§ 19 ust. 2, A l 6 oraz § 19a zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 10 marca 1984 r. w spraw'iezezwolenia na niektóre 
czynności obrotu dewizowego (Monitor Polski Nr 7. 
po~. 52, z 1986 r. Nr 33. poz. ~44, z 1987 r. Nr 32, poz. 277. 
z 1988 r. Nr 6, poz. 55 i Nr 28, poz. 252 oraz t; 1989 r. 
Nr 3. paz. 29). 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: wz. L. Urbanowicz 

254. 
ZARZĄDZENIE PREZESA ' NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 1989 r. 

w sprawie wymlanyzutytych lub uszkodzonych znaków pieniętnycb. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22) 
zarządza . ~ię. co następuje: 

§ 1. 1. Oddziały: 

,-. Narodowego Banku Polskiego. 
~ Państwowego Banku Kredytowego w Warszawie, 
--, Banku Gdańskiego w Gdańsku, 
- Banku Śląskiego w Katowicach, 
--, Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. 

, F-'-, Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie. 
. -Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, 

- Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu, 
. - Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie, 

- Banku Zachodniego we Wrocławiu, 
,- Po\Vsze~hnej Kasy Oszczędności, Banku Państwo-

. wego 
pr~jQl\.~Ją we W}l!atach lub wymieniają , w pełnej nomi
n.alnej wartoś~i zużyte I ub uszkodzone znak'i pieniężne, 
jeżeli ich ' autentyczno$ć nie budzi zastrzeżeń i jeżeli od
powiadają one następującym warunkom: 

1) banknoty - jeżeli zachowały co najmniej 75°/11 swęj 
pierwotnej powierzchni i mają: 
a) jedną z dwóch. numeracji lub co na:jmnięj 12 ele-

, in,entów obu,. numeracji. 
h) w razie zatarcIa elementów graficznych - cechy 

umożliwiające rozpoznanie ich nominalnej 'war
tości, 

c) w razie sklejenia z części tego samego bankno
tu - jedną z dwóch numeracji oraz co najmniej 
3 elementy pozostałej numeracji, 

2) monety - jeżeli zachowały istotne elementy pla
styczne. 

2. Pr~z numeracjęrQ,Zumie: się oznaczenie serii i 
numeru, a , priez ',element numeracji -' -" literę serii ' lub 
cyfrę numeru. 

§ 2. Oddziały banków wymienionych w § 1 ust. 1 
wymieniają w połOWie nominalnej wartości przedstawio
ne oddzielnie do wymiany części banknotów. powstałe 

wskutek przecięcia lub rozdarcia r mające od 45'/0 do 
558/.. pierwotnej powierzchni, jeżeli ich autentyczność 
nie budzi za-strzeżeń. 

§ 3. Oddziały banków wymienionych w § l ust. '1 
nie wYmieniają uszkodzonych znaków pieniężnych, jeżeli 
cechy uszkodzeń uzasadniają podejrzenie, że uszkodze
nia. te zostały dokonane w celach przestępczych. Naleiy 
w tych wypadkach stosować zasady i tryb postępowania 
określone . w zarządZeniu Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymy
wania fałszywych znaków. pieniężnych (Monitor Polski 
Nr :n, poz. 255). 

',§ 4. ~naki pielliężne nie odpowiadające warunkół1l 
określonym w §l oHiz znaki pieniężne, o których mowa 
w § , 2.i 3. tracą m,oc prawnego środka płatniczego. 

§ 5. Oddziały bapków wymienionycn w § 1 ust. 1 
mają obowiązek zatrzy~ania za pokwitowaniem znaków 
pieruężnycli lub ichcżęści przedstawionych do wymiany 
11,lb przyjętycn tytułem wpła.ty • . które nie odpowiadają 
warunkom określonym w§ 1 i . 2.Zatnyniane w takim 
trybie znaki pieniężne lub ich części podlegają przestaniu 
do Centrali ,Narodowego Banku Polskiego w celu wymia
ny lub zniszczenia. 

~ 6. Centrala Nar~owego Banku Polskiego wymie
nia w połowie lub w pełnej nominalnej wartości unko
dzone banknoty lub ichczęśti, które nie odpowiadają 
warunkom określonym w ,§ ' l li 2, jeżeli mają one co naj
mniej 40'/. pierwotnej powierzchni, a ich autentyczność 
nie bud~ zastrzeżeń. Centrala Narodowe,go Banku Pol
skieg(l może odm6wić wymiany, jeźeli ze stanu bankno
tów wynika, że br~kujące części były h,lb· mogą być od
dzielnie przedstawione do wymiany. 


