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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 24 grudnia 1982 r. 

w sprawie oqólnycb zasad udzielania kredytów przedsiębiorstwom zagranicznym przedsiębiorstwom z udziałem 
zagrmicznyll\. 

~a podstawie dl t ~~ ust. l ustawy z dnia 26 lutego 
1982 1. - Prawo bdn:wwe (Dz. U. Ńr 1, poz. 56) oraz 
ait. 31 ustawy z dOla 6 lipCa 1982 r. o ,zasadach prowa
dzenia nd ter ytuflum Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej 
działaln ości g olspodarczej w zakresie drobnej wytw,órczo
ści przez Zdgraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. 

, Nr 19, poz, 14fi) za rządza się, co następuje: -

Rozdział I 
i 

Przepisy ogólne. 

~ I. Przed si ę bi o rstwa zagraniczne przedsiębiorstwa 

, z udzi a ł f' in zagfanlcznym, p rowadzące na terytorium Pol
skieJ !{ .<:eczyp6spoliteJ Lud owej dzialalnosć gospodarczą W. 
zakresie drobnej wytwórczości, zwane dalej "kredytobior
cami" , mogą uzyskać kred yty bankowe- w złotych : 

l) obrotowe na fin a nsowdnie biezącej ' działalności gos'
podarczej, 

. 2) inwestycyjne na finansowanie nakładów inwestycyj
nych związanych z pro.w adzoną działalnością gospo
darczą· 

§ i. Do udzielania kr edytów, o których ·mowa w 
§ t. właściwy jest Bank Po lska Kasa Opieki S.A .. zwany ' 
dalej .,bankiem", 

§ >J, I. Podst • .jwę udzielen i,a kredy tu stanowi umowa 
mięoiy bankiem ił kredytobio rc.ą. 

'2" W wnowlebankokre.i;la wa runki udzielenia i ter
miny spła ty Ol az oprocen,lowanie .k redytu w zależności od 
zdolności kI ed ytobiorcy do spłat y zaCiągn!ętego kred Y tu 
oraz od ~elu, na jaki Kredyt jest przyznawany, 

3. N i espełni.enie przez kredytobiorcę warunków, o 
których mowa .w ust. 2, . upoważnia bank do wypowie
dzenia przed terminem pł atnośCi części lub całości k.re
dytu . 

§ 4. 1. Kredyty podlegają sp/acie w terminach i na 
warunkach ustalonych w ' umowach kredytowych. 

2. Kredyty nie spłacone w terminie stanowią zadłu~ 
żeni a przeterminowa ne. 

§ 5. · Kredyty są oprocentowane. 

§ 6, 1. W celu zapewnienia zwrotu udzielonych kre
dytów bank może domagać. się od kredytobiorcy zabez
pieczenia w sposób przeWidziany w prawie cywilnym' 
i prawie wekslowym. 

2. Bank moze zabezpieczać należność z tytułu udzie
lonego kredytu na nieruchomości stanowiącej 'własność. 
kredytobiwc:.y w trybie p rzewidzianym wart. 91 Prawa 
bankowego. 

§ 7. 1. Bank może dochodzić ' swoich' należności - w 
trybie przymusowego ściągnięcia zadłużenia przetermino
wanego oraz należnych odsetek w ciężar rachunków ban~ 
kowych wymienionych w . Umowie kredytowej lub 

z pierwszych wpływów !ld te rachunki bez dyspozycji 
kredytobiorcy. 

2. Jeżeli tryb _ postępowania wymieniony wusL l nie 
zapewnia spłaty udzielonych kredytów, bank może dó
chodzić swoich należności . zgodnie z przepisami § 6. 

§ 8. 1. Bank ma prawo dokonywać oceny działal
ności gospodarczej i sytuacji finansowej kredytobiorców 
oraz kontrol.owaćzgodność wykorzystywania kredytów 
z celami, na jakie zostały udzielone. 

2. W razie stwierdzenia, że : 

l) kredyt został zużyty na inne cele niż określone w 
umowie/ ', 

2) kr~dytobiorca odstąpił od rea.lizacji celu, na jaki kre
d yt został udzielony, 

3) spłata kredytu nie przebiega terminowo, 
4) sytuacja finansowa kredytobiorcy uległa pogorszeniu 

w sposób zagrażający terminowej spłacie udzielonych 
kredytów, . ' 

5) kredytobiorca oie spełnia innych warunków ustal o- . 
nych w umowie kredytowej, 

bank może wypowiedzieć część lub całość udzielonego 
kredytu przed terminem płatności. 

, Rozdział 2 

Kre~yty obrotowe. 

§ 9. Bank udziela kredytobiorcom kredytów obrc>
towych' na finansowanie ich bieżącej działalności gospo~ 
darcżej w zakresle drobnej wytwQrczości, polega jącej na: 

l) prMukCji wyrobów i świadcieniu usług na potrzeby 
rynku wewnętrznego, 

2) ,eksporcie własnej produkcji i usług oraz imporcie 
na potrzeby tej produkcji i ' usług. 

§ 10. 1. Kredyty obrotowe są przeznaczone ąd finan
sowanie składników majątkowych zaliczonych do środ
ków obrotowych, ' tj. zapasów i naieżn ości związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, o której mowa 
w § 9. 

2. Kredyty obrotowe mogą być udzielane do wysoko
ści 30% wart'ości stanów środków obrotowych prźewi~ 
dywany~h w ok resie objętym wnioskiem kredytowym. 

§ 11. W razie powstania przejściowych trudności 

płatniczych kredytobiorca może uzyskać dodatkowo kre
dyt obrotowy na pok ryci e wyniagalnych zobowiązall na 
okres 30 dni. 

,§ 12. Warunkiem udziele~ ia ' kredyt-ó w obrotowych 
jest udokumentowanie bankowi. że: 

l) stan majątkowy kredytobiorcy óraz składane , prawne 
za bezpieczenie zapewniają mu zdolność do spłaty za-
ciągniętych kredytów, ' ' 

, 2} przedmi ot kred yto wania stanowią aktywa prawidłoWe 
realne, 

;-
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3) kredytobiorca prowadzi działalność zgodną z uzyska- 
nym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospo
darczej na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej. 

Rozdział 3 

Kredyty Inwestycyjne. 

_ ~ 13. ' 1. Bank udziela kredytobiorcom kr edytów in
westycyjnych na finansowanie inwestycji związanych 

z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodar
czą. określoną w zez-woleniu właściwych organów. o któ
rych mowa 'w ustawie z dnia .6 lipca 1982 r. o zasadach 
prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej działalności gospqdarczej w zakresie drobnej wy
twórczości przez zagraniczne oso.by prawne i fizyqne · 
(Dz. U. Nr 19. poz. 146). . "-

2. Warunkiem udzielenia kredytu na finansowanie 
inwestycji jest: 

1) spełnienie war unków przewidzianych w § 12 pkt 
i 3. 
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2) zrealizowanie przez kredytobiorcę na terytorium Pol
skiej Rźeczypospolitej Ludowej jego inwestycji 'z w ią

zanej z podjęciem dz i ałalnoscl !:Jospoda rczeJ. ok r e'Śio 

nej w pierwszym zezwoleniu na taką działalność , w 
całości w walucie wymienialnej. 

3. Kredyt na finans owanie inw estycji może, być przy
znawany do wysokości 3 , J ~!o wd , lości kosztorysow ej in
westycji. 
• 

R02>dzial4 

Przepisy kone:owe. 
/ 

~ 14. Szczegółowe wdf unki udzie ld ni a i splaty kredy
tów oraz kontroli prawid ł owości Ich wyko rzystania przez 
kredytobiorców ustala instruKcja Ba nku Polska Kasa 
Opieki S.A. -

§ 15. Rozporządzenie · wchodzi w życie z dni em <,gło

szenia. 

Prezes Rddy , Ministrów: w z. J. Obodov,>ski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 22 grudnia 1982 r. 

w sprawie należności ławników nie b(~dących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu. 

Na podstawie art. 8 ust. ustawy , z dnia 2 grudnia 
1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych 
(D%. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 309. z ' 1970 r. Nr 16. poz. 136. 
z 1974 r. Nr 24. poz. 142 i Nr 39. poz. 231 oraz z 1975 r. 
Nr 16. poz. 91) w związku z a rt. 29 ustawy z dnia 24 paź" 
dziernika 1974 r. o okręgowych sądach ,pracy i ubezpie
czeń społecznych (Dz. U. z 1974 r. Nr 39, poz. 231. z 1975 r. 
Nr 16. poz. 91 I z 1982 r. Nr 23. poz. 163) jl:a rządza się , co 

' następuje : 

§ 1. Wysokość należności l.awników nie będących 
pracownikami, biorących udział w sprawach rozpoznawa-

nych przez sądy powszechne oraz okręg,Owe sądy pre)cy 
I ,ubezpieczeń społecznych. określa się na zl 300 za jeden 
dzieil pełnienia obowiązków la wnika. 

§ 2. TraCi moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 26 sierpnia 1980 r: w 'prawie należ,noścl 
ławników nie będących pracownikami za udzial w posią

dzeniach lądu (Dz. U. Nr 19. poz. 71). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szeni e). 
,MinislerSprawiedliwo~ci: S.Zowo dzkl 
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ROZPORZĄDZENIE MINIStRA' SPRA WIEDLIWOSC) . 

z dnia 27 grudnia 1982 r. 

zmieniaJące rozporządzenie w sprawie koszlów pueprowadzenła dowodu I oplnłlblf'iłycb w postępowaniu lądowym. 

Na podstawie ar t. 10 ust. 3 i art. 16 dekreluz dnia 
26 października 1950 l. o należnościach ŚWIadków. biegłych 

2) wf 3 kwoty ,,75 :z.1", ,,55 11" i ,,45 zl" iast~puje ~i. 
odpowiednio kwotami ,,150 11", ,,110 11" i ,,90 zł": 

j stron w postępow aniu sądowym' (Dz. U. Nr 49, poz. 445) _ _ 3) 
zarządza się, ~o nast(; pu je : 

w ł 15 kwoty ,,45 zł" l .. 100 zł"zastępuje , ,ię odpo
wiednio kwotami ,,100 1.1" ł ,,300zł"l 

§ l. W rozp '.ll ząd len iu . Minislra · Sp rawiedliwości 
2 -dnia ' 18 grudnia 1975 f Vi sp rawie kosztów piżeprowa-
dzenia dowodu z opinii bi eg lych w postępowaniu sądo

wym (Dz. U. Nr 46, poz. '254) w prowad za się n astępujące,' 

zmiany: 

~ 1) w § 2 w ust. l t-woty •. 20 zł" i .. 30 zł" zastępuje .j~ 
odpowiednio kwotami -.,45 zł" i ,,15 zł", 

4) załączniki nr 1 l ' 2do rozporządzenia otrzymuj. 
brzmienie określon. w aałącznikach nr 1 l 2 do ni· 
nie jszego rozporzłłdzenia. 

ł 1. RO:z.pofZ4dzenle wcbódzi w -tycie - z dniem oglo
.zenia. 

\ 




