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Z.ałącznik do, rozporzlłdzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 października 

. 1983 r. (poz, 2,90) . 

WYKAZ : STĄNOWISK, NA KTORYCH NAWIĄZUJE SIĘ Z PRACOWNIKAMI NARODOWEGO BANKU ' 
POLSKIEGO STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA 

Centrala I zakłady Centrall NBP: 

1) dyrektor departamentu (zakładu), 

2) główny księgowy, 
3)' główny skarbnik NBP, 
4) zast ępca dyrektora departamentu (zakładu), 

5) doradca prezesa. 
6) ,glówn y specjalista, 
7) baczelnik wydziału, 

8) starszy specjalista, 
9) rewide nt. 

lO) skar bnik. 

Oddziały okręgowe: 

1) dy rektor oddziału, 

2) zastępea d yrektora oddziału, 

3) główny specjalista, 
4) główny księgowy, 

5) naczelnik wydziału, 

6) starszy specjalista. 
7\ zastępca. głąwnego księgowego, 

8) zastępca naczelnika wydziału, 
9) kierownik zespołu, · 

10). kierownik sekcji, 
11) skarbnik. 

Oddziały operacyjne I powszechne kasy oszczędności: 

1) dyrektor oddziału, 

2) zastępca dyrektora oddziału, 
3) główny księgowy, 

4). na<:zelnik wydziału, 
5) starszy specjalista,' 
6) zastępca głównego księgowego, 

7) zastępca naczelnika wydziału, 
8) kierownik zespołu, 
9) kierownik sekcji, 

10) skarbnik. 

Ośrodki obliczeniowe: 

· i) dyrektor, 
2) zastępca ' dyrektora, 
3) główny księgowy. 

4) . główny ,specjalista •. 
5) naczelnik wydziału, 

6) ·starszy .specjalista. 
7) kierownik samodzielnej sekcji. 
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ROZPORZĄDZEr-UE RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 listopada 1983 r. 

w sprawie zasad konwersji częścł kredytów obrotowycb udzielonych przez bankł jednostkom gospodarkt' 
uspołecznionej. 

Na podstawie art. 25 ust. l ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 1, poz. ,56) zarządza 
się, co następuje: 

§ l. l. Banki mogą na wniosek jednost~k gospo
darki uspołecznionej dokonać konwersji zadłużenia z ty
tułu kredytów obrotowych w części stale zaangazowaneJ 
w .finansowaniu rzeczowych składników majątku obroto
wego tych jednostek w 1983 r. 

2. Konw.ersja polega' na pr~ekształceniu w drodze 
umowy części kredytów obrotowych, okreśionej w ust. l, 
w długoterminowy kredyt obrotowy, zwany dalej "kre-
dytem skonwert.owanym" . . 

3. Odsetki od kredytu skonwertowanego ustala się 
w wysokości 9% w stosunku rocznym, z wyjątkami okre-
ślonymi w . załączniku do rozporządzenia. . 

4. Kredyt skonwertowany podlega spłacie w ratach 
rocznych ze środków' funduszu rozwoju. a w spółdziel

niach .,.... z nadwyżki bildnsowej przeznaczonej na fundusz 

zasobowy. poczynając od roku 1984. najpóźnieJ do końcll 
1995 r. 

5. Wysokość. kredytu skonwertowane.go oraz terminy 
jego spłaty banki i kredytobiorcy określają w umowach. 

§ 2. ' Uprawnienie do wypowiedzenia kredytu przed 
. terminem . płatności, okr.eślone w § 6 ust. 2 rozporządzenia 
Rady Mmistrów z dnia 26 listopada 1982 f. W sprawie 
ogólnych wsao udzielania kredytów przez banki (Dz. U. 
Nr 45. poz 2~3). banki mogą wykprzystywać w odnie
sieniu do kredytu skonwertowanego w razie zagroienill 
lik wid.ac ją lub upadłością przedsiębiorstwa. 

§ 3. 1. Jednostkom gospodarki uspołecznionej, które 
nie zawarły umów o długoterminowy kredyt skonwerto
wa·ny. banki ~ogą po dniu 1 stycznia 1984 r, udzielać 

na sfinansowanie potrzeb, o których mowa w ~ l . ust. l, 
kredytu obrotowego wyłącznie na okresy roczne. 

. ,2. Od kredyt~ obrotowego określonego w ust. t po.:. 
bfera się odsetki według stawek o trzy punkty' procen-
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towe wyższych od ustalonych dla kredytu skonwertowa
nego stosownie do § 1 ust. 3, z wyjątkiem kredytu obro
towego udzielanego jednostkom: 

§ 4. Prezesi banków (zarządów bank6w) ~u8tal, 
szczegółowe zasady okteślania części kredyt6w obroto
wych podlegającej konwersji, termin I tryb ' jej. dokonania 
oraz zasady ustalania terminów' spłaty kredytu skonwer
towanego. 

, 
• 

1) gospodarki rolnej i przemysłu spożywczego, od któ- ' 
rego pobiera się odsetki według stawki g% w sto-: 
sunku rocznym, . § 5. Rozporządzenie wchoqzi w tycieJ: dniem ogło

szenia. 2) handlu rynkowego I przemysłu gastronomicz1lego oraz 
handlu środkami produkcji. od którego póbiera się 
:odsetki według stawki 6°/8 W. stosunku rocznYm, . Prezes Rady Ministrów: w a. J. Obodowskl 

.. 
Załącznik do r1>.zporządzenia Rady 
Ministr6w l: dnia .4 li!topada 1983 r. 
(poz. 291) 

ODSETKI OD KREDYTU SKONWERTOWANEGO ' UDZIELANEGO NIEKTORYM JEDNOSTKOM GOSPODARKI 
. . 

\ . 

USPOŁECZNIONEJ -

I Lp. Kredytobiorca 1_ Odsetki 

:2 I 
3 

~ 
Jednostki handlu . rynkowego i przemysłu gastronomicz-o' 
nego- oraz jednostki handlu środkami ~rodukcji 

Spółdzielnie zrzeszone w Centrali Spółdzielni Ogrodni
czyc,h i Pszczelarskich 

Spółdzielnie zrzeszone W Centralnym Związku Spó_ł- ' 4 
dzielni Mleczarskich ' I 
Spółdzielnie mieszkaniowe 

I 5 Spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Inwa-
lidów 

1
'-6- 'Spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spół

. dzielni Niewidomych 
-------~----------------~~--------------I 1 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-

-Ruch" 

8 Jednostki gospodarki rolnej: 

9 

11 

; 12 

13 

~ spółdzielnie produkcyjne zrzeszone w Centralnym 
Związku Rolniczych Spółdzielni 'Produkcyjnych i ich 
związki. . 

- jednostki gospodarcze zrzeszone w związkach kółek 
i , orga:nizacji rolniczych oraz ' ich ~wiązki, 

- związki i zrzeszenia branżowe producentów rolnych, . 
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 
spółki wodne i ich związki oraz inne zrzeszenia 
rolnicze, 
przedsiębiorstwa nasiennictwa rolniczego i ogrodni
czego, 
przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami hodowlanymi, 

- Krajowa Spółdzielnia Hodowli Drobnego Inwentarz~ 

Jednostki przemysłu spożywczego 

Jednostki zgrupowane W. organizacji gospodarczej "Lasy 
Państwowe'" . 

Jednostki gospodarki rybnej, z wyjątkiem jednostek 
wymienionych pod lp. 1 

Społeczne przedsiębiorstwa budowlane --w okresie 
organizacji (3 lala) 

Jednostkj badawcze oraz zakłady doświadczalne jedno" 
stek badawczych i szkół wyższych .1-/ 
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