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2. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie kredytu Banki biorą pod uwagq:
1) zdolność kredytową i zdolność kredytobiorcy do wywiązania się z warunków umowy oraz formy zabezpieczeń i spłat kredytu.
-2) wpływ zamierzenia okre ś lonego we wniosku kredytowym nil popraw ę bilansu ' płatnic zego.
3) efektywność eksportu oraz wpływ zamierzenia/' na,
zwiększenie produkc ji eksportowej o wysokiej -efektywnoścI.

4)

, Poz. 249 i 250

-

niku eksportu wyrobów lub USI~lg. stanowiących odpis
dewizowy dla kredytobiorcy , od tych wpływów .
2.. W razie gdy kredytobiorca nie ma ustal onej stawki
odpisu dewizowego. spłata nast ępuje z połowy wpływów
w ' wa.lutach. wymienialnY,ch uzyskanych p rzez kredytobiorc ę . 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.ł ywów w walutach . wymienialnych uzyskanych przez
kred ytobior Cę·

importochłonność

produkc ji eksportowej oraz zmiany
. importochłonności · w wyniku przedsi ęwzię ci 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 mi ę dzy Bankiem i kredytobiorcą.
.Umowa k red ytowa okre ś la w szczególności kwptę kredytu.warunki wykorzystania. okres l zabezpieczenie spła
ty. oraz ; formy i kwoty poręczenia ..
W -razie przeznaczenia kredy tli na inny cel niż
w umowie. Bank wypowiada udzielony kredyt
przed terminem spłaty i przystępuje do egzekucji zadłu

5.

określony
żenia.

3 . . v'; razie przeznaczenia na ' spłatę kredytów innej
waluty wymienia.lnej niż waluta kredytu. Bank zaliczy
odpowiednią jej część ntlogólnie obowiązujących zasadtlch 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.

§ 5. t. Spłata kred yt u wraz z przyp.adającymi odsetkami i prowizją nastę puje z wpływów w walutach
wymienifilnych uzy skiwanych przez kredytobiorcę w wy-

Prezes Ra dy Ministrów: w z. J. Obodowski
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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 5

W sprawie praw

RADY MINISTRÓW

września

1983 r.

obowiązków oraz zasad wynagrildzania

Ntl podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca
1983 t . o Polskiej Age.n cji Prtlsowej (Pz. U. Nr 44.
pO,z._ 202) oraz tlr.t. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów p ańs tw9wych (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
czeni ęm 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 d z ienńikarskiego vi;
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
. § 2. Pracownicydziennika.rscy Polskiej Agencji Pra'sowej są obowiązani do przeniesienia na rzecz P,olskiej

pracowników Polskiej Agencji Prasowej.

Agencji Prasowej autorskich , praw majątkowych do mal:eJ.i alów redakcyjnych opracowanych w rąmachobo;viąz
ków służbowyc h oraz prawa do wyłącznego rozporzą
dzania tymi materiał ami'.
. § 3; Pracownicy Polskiej Agencji Prasowe j zaj-mujący 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 świę ta oraz ' w , godzinach nocnych.
I

•

§ 4. Pracownicy dziennikćnscy Pol's kiej Aqencji Pra- ,
sowej są wynagradzani wedlug zasad zawartych w Ukła
dzie zbioro.wym · pracy dziennik a rzy z dma 3 1 gr~dnia
19/4- r. z póżniejs zym i zmianami.

§5. Pracownicy niedziennik arscy Polski e 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

!Jziennlk Ustaw Nr 56,
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f

§ 6. Zasady wynagradzania pracowników zatl'udnll'O,nych przy" produkcji i . ekspedycji' wyGićtw~ictw oraz' konserwacji urządlZeR; pohgraficjn'y ch nequłuJ,ą odręblł'e przepisy.

§ T.

Rozpoq:ądzenie'

r

251

wchodZi w' zycie z' dni.em @g10-

szen~a.
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ROZH>RiZĄBZEN'f'E'

z. dnia 1.9

RADY MINISTRÓW

września

1983 r.

w sprawie aplikacji•. radco.wsk}eJ.
Na

podstfa~e- a'l'1!. 39: ustawy

1]

dnia' 6- lipca li982: u.

o' radcach prawnych, (Dz'. D, Nit 1'9\ pOZ'. 14'5) 'lfar~ądza ~ię;

co

następuje;

zasięgnięciu

/

opinii radcyprawn6'go jf.'dnoslki or:qaniza-

cyjnej.
Do skiei;OWania jednostka organizacyjna. za .łą«'liill
s*,ien'!wania kandychi:IJa' nil' aptik;cu;: ję ra(j<r(~w
ską· ci yplonl ukOJ1czenia pf'ZIłZ nie90 wyzsz'ych, stliud'iów
pl!a,w llilJzych. oraz zyciorys i k.\\Tesli.onariusz osobbwy'"
2.

§ L l" .AplHeaeję; fiadlZ~wską (j}f,f!ani.zujjł iprow.adzi}i
org;a0'Y Rtllist;,w owego< Arbitnaż-u GospoGąrc~p,. ltieL\ł;j/lC
się potrzebą zapewnienia przygotov;mnia, ałilHikantów dG>
należyteg,o i samodzielneg,O wykonywania zawodu radcy
prawnego. zlJod'rtie·. z z<lxmni'a mi jednostek: .oPganizacyjnych.

2. 'Organy Państwowego Arbitrażu Gospóddl'czego
przy orgpujzowaniu i prowadzeniu ' aplikacj~ radcowskiej
współdzi'alają z organami samorząd'u radców prawnych.
z organami pdństwowymi ora.z z jednostkami organizacyjnymi.

llziI&adrueułe'

3~

J..

Skierowanie' skłuda?
trazowej: '
'

si~

w;

okręgowej

komisji arbi-

§: 5, L (Pl przyjęciu; lub odnwwie prz)(fj(~cia na ap Ii.
k;a(!;ję; radc@ws.ką, de<!yduje· pl;e'l~S. oluęgHwej; komis.:ji·
iis!!bjtraiGwej, pO! zasi(~gnięCiiLl opinii, rady okręgp,:,,"e'j iJcby
radców pra wn ycn.

O przyjęciu lub odmowie przyjęcia na aplikację
prezes okręgowej komisji arbitrażowej zawiadamia jednostkę organizacy iną, kandydata skierowanego
na aplikację' radcowską oraz radę okręgowej izby radców
pFawnych.·
2.

nadcowską

Ilekroć

§ 2.

w

rozporządzeniu

jest mowa o:

1) usta wie --,- rozumie się przez to llsta1'l"~ Z: dnia, 6 lipca,
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19. poz. 145).

2) aplikancie skiego.

.

rozumie się przez to aplikanta radcow.

jednóstce organizacyjnej , rozumie się
jednostki wymienione' wart.. 4\ ustaiWY,·

3,
Na' odmowę przyjęcia na aplikację radcowską
j~dnost.ce' 0rganizacyj~ej przysługuje skarga do Prezesa
Państwowego Arbitrazu Gospodarczego w terminie 14 dJ;li

.. od dnia doręczenia jej zawiadomienia o 'Odmowie przyję"ClW na aplikację radt'0wską, Przepis § 4' ·ust.l stosuje
4) ókr(~g()wej komisji arbitrażowej rozumie się przez się odpowiednio.
to, okręqpw.ą .kom isję. arbitra.zową, w któl.ej okręgu
4. Listę ' aplikantów prbwadzi okręgowa komisja' arbima. fill.ej:Sce zamieszkania, osoba. skierowana na. aplitFaż0wa ..
3)

kację

przez ,tol

radc:owską,

.5) okręgowej izbie radców , prawnych- 110Z':umie· się'
przez to okrf;gową izbę radców prawnych. iN której
ok I egO! ma, miejsce zami.eszkania' osoba, skierowana

t
n.a .

. . .

apJJkację.

.

§ 3. . L Kandydata na aplikację radcowską kieruje
jedri0stka ' organiz'a evjna spośród) sweich pracownik6w.

. §: 6" 1. Jednostka or:g,a nizacyjnaJest obowiąZana
umozli wić prac~w,nik,owi ,,~dbywa ,jącemu aplikację . racicoW:ską uczestniczenie w zajęciach szkolemowych określo"
nych programem apiHcacji radcowskiej oraz pr,zys.tąpienie
do egzaminu radcowskiego;
-

2. Pracownikowi

odbywającemu

aplikac=.ję. radcAwską

od pracy w wymiarze nie pr"l,edwóch dni w tygodniu w celu jego, mhliału
szkoleniowych.

należy udzielać zwolnień

2. P~acownik ' jednostki organizacyjnej ' może . być
skierowany naapJikację radcowską. je'Żeli s.pełnia wymagdnid, wymienione wart. 24 usL l pkt 1-5 ustawy
i po ukończeniu wyższych stud,iów prawniczych co naj,mniej przez rok był zatrudniony w jednostkach "'Organizacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

kraczającym'

'3. Na aplikację radcowską powinni być kierowani
przede wszystkim pracownic'y zatrudnieni przy wykonywanil] czynności z zakresu obsługi prawnf'k '

Jednostka organizacyjna powinna w miarę moż
pracownika odbywającego aplikację
radcowską przy wyko,nywaniu czynności z zakresu obslugiprawnej. powier'zając kierowanie jego pracą zawodo- .~
wą
radcy prawnemu. jako patronowi. o/yznaczonerIlu
przeZ 'radę okręgowe} izby radców prawnych,

1. Skierowanie pracownika na aplikację radcownastf'lpuje na jego wniosek lub za Jego ,zgodą, pOl

§ 4.
ską

w

zajęciaCh

3. Prezes okręgowej komisji arbitrazowej zawiadamicl
o terminach zajęc szkoleniowych
aplikanta ..

jednostkę organizaeyjną

§, 7.

liwości

zatrudnić

