
Dziennik Ustaw Nr 56 - 758 - Poz. 248 i 249 

" 

b) Ludowa Republika Bułgari i oswiadcza, 'le 
postanowienie 'artykułu 20 Konwencji dotyczące sto
sowania Konwencji przez Umawiające się Parlstwa 
na terytoriach, za któr ych stosunki międzynarodo we 
są odpowiedzialne jest niezgodne z Deklaracją Zgro- , 
madzenia Ogólnego Organizacji Natodów Zjednoczo
nych w sprawie przyznawcmia ni epodległośc i krajom 
i narodom kolcinip. lnym (rezolucja 1J1 4/XV z dnia, 
14 grudnia' 1960 r.).", 

Kuba / dnia 9 li s topada 1982 r. 

tZ następującymi oświadczeniami: 

"Rząd Re publiki Kuby u"vaża, że po~tanowienia 
artykułu 2 ustęp 3, artykułu 3 ustęp l lit. bt o raz 
artykułu- 20 Konwencji ze~waIające, aby odpowie
dzialność , za stosunki międzynarodowe 'była pono
szona przez inny rząd, nie mogą być stosewane, gdyż 
są sprzeczne z Deklaracją w sprawie prżyznawania 

niepodległości krajom i narodom kolonialnym, przy
jętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjedn oczonych, kt6ra głosi konieczność szybkiego 
i bezwarunkowego zak oń,czenia kolonial izmu ' we 
wszelkich jego formach i przeja':"dch. 

Rząd Replibliki Kuby uważa , że artykuł 16 ustęp 1 
Konwencji. mimo / faktu, 'że jej postanowienia doty~ 
czą spraw związa nych ż interesami wszystkich Państw, 
ma charakter dyskryminacyjny, ponieważ pozbawia 
wiele Państw prawa d'0 podpisania i przystąpi~nia' 
do '- Konwencji. co jest sprzeczne z zasadą uniwer
salizmu.", 

Stan y Zjednoczone dni a 10 listopada 1982 r. 

z nast ępując ym wy jasnieniem: 

" ... że przy ustalaniu opłat za tranzyt w Kanale 
Panamskim Stany Zj ednoczone w dalszym ciągu bp,d !l 
km zysta ly z prawa do stosowania obecnie obowią

zującego w Kanale Panamskim syst.emu pomiarowego 
lub do stosowania jakiejkolwiek innej podstawy do 
ohliczania tonażu wynikającego z po jemnosci , lub 
innych srodkówopićH,;owanych w z"':.iązku z ninie j
szą konwenc ją. ", 

Chile . dn ia 22 listopada 1982 r. 

z nast f;pującyrn, za strzeżeniem: 

"".poprawki. o których m owa w ' artykuJe 18 Kon
w encji. nie będą wiążące dla Chile do czasu uru
chomienia procedmy wewnętrznej ustanowionej p rzez 
Konstytucję Pol ityczn ą Rep-ubliki. zw iązanej z przy j- ' 
mowaniem mip'dzynarodowych umów."" 

Republika Południowej 
Afryki dn ia ' 24 listopad a 

" 
1982 r. 

Ponadto pod<"je się do wiadorno~ci,~e wymieniona 
konwenc ja ' wesz/a w życ(e dnia 18 lipca 1982 r. w sto
sunku do wszystk ich , państw, które złozy/y dok um enty 
przyjp,cia lub dpk umenty, prz y stąpien ia przed dn fem 
18 kwietnia' 1982 L, a w stosunku do pozost ałych państw 

nabrała on a mocy w trzy miesiące od dnia złożenia od- : 
powiednich dokumentów przyjęci a l ub dokumentów przy': 
:;tąpienia. 

Minister Sprć<~Zag runic zn yeh: S. O/szow . .,ki 
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RÓZ.pORZĄD~ENIE RADY MINJSTRÓW 

z dnia 5 września 1983 r: , 

w sprawie oqólnych zasad udzielania kredytów dewi:t.Owych przez banki na cele rozwoju prodlikcji eksportowej 
i usług eksporto\vycb. 

'/ 

Na podstawie- art. 25. LISt. 1 ustawy z '{.lnia 26 lutego. 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) ~arząclza 
się, co następuje : 

§ l. Bank Handlowy w Wa.rszawie S.A. i Bank Polska 
Kasa Opi eki S.A. , zwane dalej "Banka mi: ', mogą udzie
Jać jednostkom gospodarki uspołeczni on ej i nie . uspołecz
nionej. w ytw<Hzającym wyroby na eksport lub świadczą
cym usługi eksportowe za wal uty w ymienialne, t;wanym 
dalej "kredytobiorcami", kre9ytów W· wa lLl lach wv mie
nialnych" zwanyCh dalej , "kredytć,mi", na -fi.n a nso~anie 
zakupu z importu mater lałó""; na , cele biezącij prod ukc ji 
eksportowej o wysokiej efek t ywności dewizowej oraz 
części 'zamiennych, oprz yrządowania maszyn l urządzeń 
słuzących do utrzymania i rozwoju produkcji eksportowej. 

§ 2. L_ Kredyty mog'ł być udzielon e na' fin ansowa ni e : 
l) iakupów na cele bieżącej produkcji eksportowej 

i usług, 

2) ,zakupów nieżb'ędn ych do re alizacji ' konkretnych' , 
tran~d k'('ji eksportow ych, 

3) przeds i p, wz i ęć rozwojowych, rozszerzających rozmia
ry ,lu b aso rt ymen t produkcji eksportowej i usług oraz 
umożliwiających zwiększenie wpływów w walutach 
'!' ymieni a lo ych. 

2. Kredyty nR ce le wymieni one w llSt. 1 pkt 1 i 2' 
są ud zie lane prze,z Ban ki na Okres nie dłllŻSZy niż 12 mie
sięcy , a kredyty na cele wymienione.w liSt. l pkt 3 ~ 
na okres do 2 lat.' " ' 

3. VV szczególnie uZćlsadnionych wypadkach Banki 
mogą udzie l aĆ kre,dytu na ce le zw iąz~'llle ze lw i \~ kszeniem, ' 
wpływów w walutach wymieni Łl ln ych na okresy dłuższe 

niz wymienione w u,st. 2, nie dłuższe jeąnak niż , okres ' 
3 la t. ' 

§ 3'. Dzialal,nQść k redytowa może być finansowana 
z nas tępując ych żróde l : 

l) z k redy tÓw ~agra niczn ych uzyskanych przez Ba pk, 
2) ze środków 'wyodrębnionych dla Ba,nku na te o cel 

w bilansie płatniczym . 

§ 4. I. Jedn ostka ubiegiJ, jąca się o kredy t składa 
w Banku um otywowany wniose k kredytowy, dołącza jąc 
oświadczenia własne i jednostek przewidziallychna po
ręczy<łieli posiadających lachunki ' dewizowe lub rachunki 
walutowe o form ach i kwotach zabezpieczenia spłaty, 
oraz potwiel(~:zenie przez bank prowadzący rachunek roz
liczeniowy kredytobiorcy posiadanja środków własnych 
lub możliwości udzielenia kredytu iN złotych na cel . okre- ' 
ślony we wniosku. " 

" 
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2. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie kre

dytu Banki biorą pod uwagq: 
1) zdolność kredytową i zdolność kredytobiorcy do wy

wiązania się z warunków umowy oraz formy zabez
pieczeń i spłat kredytu. 

-2) wpływ zamierzenia określonego we wniosku kredy
towym nil poprawę bilansu ' płatniczego. 

3) efektywność eksportu oraz wpływ zamierzenia/' na, 
zwiększenie produkc ji eksportowej o wysokiej -efek
tywnoścI. 

4) importochłonność produkc ji eksportowej oraz zmiany 
. importochłonności · w wyniku przedsięwzięci a . 

5) termmarz spłat kredytu. 
6) kierunek eksportu i importu. 

3. Prezesi Zarządów Banków (§ 1) powołają komitety 
-kredytowe do rozpatrywania kryteriów przyznawania 

. kredytów. : 

4. Uruchomienie kredytu następuje po zawarciu 
umowy kredytowej między Bankiem i kredytobiorcą. 

.Umowa k red ytowa określa w szczególności kwptę kre
dytu.warunki wykorzystania. okres l zabezpieczenie spła
ty oraz formy i kwoty poręczenia .. . ; 

5. W -razie przeznaczenia kredy tli na inny cel niż 
określony w umowie. Bank wypowiada udzielony kredyt 
przed terminem spłaty i przystępuje do egzekucji zadłu
żenia. 

§ 5. t. Spłata kred ytu wraz z przyp.adającymi od
setkami i prowizją następuje z wpływów w walutach 
wymienifilnych uzyskiwanych przez kredytobiorcę w wy-

niku eksportu wyrobów lub USI~lg. stanowiących odpis 
dewizowy dla kredytobiorcy , od tych wpływów. 

2 .. W razie gdy kredytobiorca nie ma ustalonej stawki 
odpisu dewizowego. spłata następuje z połowy wpływów 
w ' wa.lutach. wymienialnY,ch uzyskanych p rzez kredyto
biorcę . a gdy stawka odpisu dewizowego jest niższa od 
15% - spłata kredytu udzi.elonego na cele wymienione 
\Al § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3 następuje dodatkowo z połowy 
wp.ływów w walutach . wymienialnych uzyskanych przez 
kred ytobiorCę· 

3 . . v'; razie przeznaczenia na ' spłatę kredytów innej 
waluty wymienia.lnej niż waluta kredytu. Bank zaliczy 
odpowiednią jej część ntlogólnie obowiązujących zasa-
dtlch kuprw-sPIZedaży walut. . 

§ 6. W razie stwierdzenia. że splata . kredytu nie 
przebiega terminowo. Btlnk obciąży nie spłaconą kwotą 

kredytu rachunek odpisów dewizowych lub inne rachunki 
kredytobiorcy i jego poręczycieli lub wypowie ' kredyt 
przed terminem spłaty. . .-

§ 7. Szczegółowe warunki. tryb udzielani·a oraz spla. 
ty kredytów dewizowych. a także kontroli prawidłowo::ici 
wykorzystania i zabezpieczenia zwrotu ustalają Preźesi 
Zarządów B<;tnków (§ 1). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo- . 
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 września 1983 r. 

W sprawie praw obowiązków oraz zasad wynagrildzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej. 

Ntl podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 
1983 t . o Polskiej Age.ncji Prtlsowej (Pz. U. Nr 44. 
pO,z._ 202) oraz tlr.t. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 

1982 r. o pracownikach urzędów państw9wych (Dz: U. 
Nr 31; poz. 214) zarząd,za się. co następuje: 

§ 1. 1. Do' prtlcownikó\; Polskiej AgencjI Prasowej 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 wrzesma 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31. 

. ,poz. 214) z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do pracowników dziennikarskich Polskiej Agencji 
Prasowej stosuje się: -

l) przepisy ustawy. o której. mowa w ust. 1, z wyłą
czenięm art. 7.21-23 i 28. 

2) uprawnienia i świadczenia określone w Układzie 

zbiorowy m pracy dzienmkarzy z dnia 31 grudnia 
1974 r. z póżniejszymi ·źmiana'mi. 

3) przepisy ' szczególne dotyczące charakteru pra,cy 
dziennikarskiej j statuśu zawodu dzienńikarskiego vi; 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

. § 2. Pracownicydziennika.rscy Polskiej Agencji Pra
'sowej są obowiązani do przeniesienia na rzecz P,olskiej 

Agencji Prasowej autorskich , praw majątkowych do ma
l:eJ.i alów redakcyjnych opracowanych w rąmachobo;viąz
ków służbowych oraz prawa do wyłącznego rozporzą
dzania tymi materiałami'. 

. § 3; Pracownicy Polskiej Agencji Prasowej zaj-mu
jący stanowiska bezpośrednio związane z uzyskiwaniem. 
opracowywaniem .i przekazywaniem materiałów praso
wych mogą być zatrudnieni w systemach ,pracy ciągłej • 
określonej w 'harmonogramie obe jm.ującym \ pracę w nie-

. dziele i święta oraz ' w , godzinach nocnych. 
I • 

§ 4. Pracownicy dziennikćnscy Pol'skiej Aqencji Pra- , 
sowej są wynagradzani wedlug zasad zawartych w Ukła
dzie zbioro.wym · pracy dziennik a rzy z dma 31 gr~dnia 
19/4- r. z póżniejszymi zmianami. 

§5. Pracownicy niedziennik arscy Polskie j Agencji 
Prasowej są wyn agradzani- wedłl1g wsad określonych w 
rozporz.ą c17eniu Rady Mini~trów z dnia 8 listopada 19112 r. 
w spraWie zasad wyńagl flrlzania pracowników urzf'dów 
państwowych (nz. U. z 1982 r. Nr 39, poz. 259 i z 1983 r. 
Nr 44. poz. 206). ' 

l 




