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UCHW AtA Nr 44 RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 marca 1976 r. 

w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez bankI. 

Na pods tawie art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r.
Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

§ l. Banki przez udzielanie kredytów i kontrolę ich 
wykorzystania realizują p·olitykę gospoda,rczą państwa, któ
re j podstawowe założenia są ujęte w narodowych planach 
społeczno-gospodarczych, w budżecie państwa i płanie kre
dytowym. 

§ 2. 1. Banki udzielają jednostkom gospodarki uspo
łecznionej i nie uspołecznionej kredytów: 

l) obrotowych na finansowanie bieżącej działalności go
spodarczeJ, 

2) inwestycyjnych na finansowanie nakładów inwesty
cyjnych, 

3) antycypacyjnych na pocze t wpływów środków niektó
rych funduszów. 

2. Banki udzielają ludności kredytów na budownicl wo 
mieszkaniowe, remonty budynków i lokali mieszk:ainych 
oraz kredytów na cele konsumpcyjne. 

3. Podstawę udzi e lenia kredytu stanowi umowa mię
dzy bankiem a kredytobiorcą. 

§ 3. Banki są obowiązane różnicować warunki udzie
lania kredytów w zależności od oceny wyników działalnoś
ci gospodarczej kredytobiorców i w razie stwierdzenia na
ruszenia zasad prawidłowej gospodarki stosować środki 

oddziaływania, o których mowa w § 18. 

§ 4. 1. Kredyty podlegają spłacie w terminach usta
lonych w umowach kredyt.owych. 

2. Terminy spłaty ustalone w umowach nie mogą być 
dłuższe od terminów maksymalnych, ustalonych dla okreś

lonych rodzajów kredytów w uchwale lub w odręiJnych 
przepisach. 

3. Kredyty nie spłacone w terminie stanowią zadłuże
nie przeterminowane. 

§ 5. 1. W celu zapewnienia zwrotu udzielonych kre
dytów banki mogą domagać się od kredytobiorców zabez
pieczen.ia VI sposób przewidziany w prawie cywilnym i w 
prawie wekslowynh ' . 

2. Banki mogą zabezpieczać należności z tytułu udzie
lonych kredytów na nieruchomości stanowiącej własność 
kredytobiorcy w sposób przewidziany wart. 10 Prawa ban
kowego. 

Rozdz'iał 2 

Kredytowanie jednostek gospodarki uspołecznionej. 

§ 6. 1. Banki udzielają jednostkom gospod ark i uspo
łecznionej działającym według •. z,usad rozrachunltu gospo-
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darczego następujących kredytów obrotowych na finanso
wanie bieżącej działalności gospodarczej: 

1) kredytu podstawowego, 
2) kredytu dodatkowego, 

3) kredytu przejściowego, 
4) innych kredytów obrotowych. 

2. Niezależnie od kredytów obrotowych, o których 
mowa w ust. l, banki udzielają: 

l) kredytu na fundusz płac - zgodnie z - przepisami 
o kontroli funduszu płac, 

2) kredytu dewizowego na finansowanie niektórych ro
dza jów importu - zgodni e z odrębnymi przepisami. 

§ 7. 1. Składniki majątkowe zaliczane do środków 
obrotowych (zapasów i należności) finansowanych w części 
lub w całości kredytem określają przepisy normujące . za
sady gospodarki fi nansowej jednostek gospodark i uspo
łecznionej. 

2. Kryter.ia podziału zapasów na zapasy bieżące, sezo
nowe i rezerwy oraz zapasy nieprawidłowe ustala Prezes 
Narodowego Banku Polskiego. 

, _ § 8. Kredyt podstawowy jest przeznaczony na finan
sowanie zapasów bieżących i należności nie przetermino
wanych w granicach uzasadnionej rotacji, tj. odpowiada
jących prawidłowym potrzebom przedsiębiorstwa (zakła

du), wynikającym z jeg o zadań gospodarczych oraz warun
k.9w zaopatrzenia, organizacji produkcji i sprzedaży - nie 
sf inansowanych funduszami własnymi w obrocie oraz pra
widłowymi zobowiązaniami. 

§ 9. 1. Wartość zapasów bieżących i należności nie 
przeterminowanych w granicach uzasadnionej rotacji (§ 8) 
ustala się biorąc za podstawę sprzedaż przewidywaną w 
danym okresie oraz relacje, jakie zachodziły w okresie 
_poprzednim między przeciętnym stanem zapasów bieżą

cych i nie przetenilinowanych należności a wartością 
sprzedaży. 

2. Relacje, o których mowa w ust. 1, powinny być ko
rygowane na podstawie: 

l) oceny prawidłowości gospodarki środkami obrotowy
mi w okresie poprzednim, 

2) zmian w warunkach działalności przedsiębiorstw, 

3) I aktualnych założeń polityki gospodarczej w dziedzi
nie zapasów, wynikających z narodowych planów spo
łeczno-gospodarczych. 

3. Wartość zapasów bieżących i należności nie prze
terininowanych, podlegających finansowaniu kredytem 
podstawowym, może być - na podstawie porozumienia 
między bankami a kredytobiorcami - ustalana w inny 
sposób niż określony w ust. 1 i 2, jeżeli zapewnia t.o bar
dziej prawidłowe ustalenie zapotrzebowania "na kredyt 
podstawowy. -

4. Do prawidłowych zobowiązań zalicza się nie prze
terminowane zobowiązania z tytułu płac i ubezpieczeń spo
łecznych, pbdatku od funduszu płac, rozliczeń międzyokre
sowych biernych, rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, nie 
przeterminowane zobowiązania wobec budżetu i jednostek 
nadrzędnych (zjednoczeń lub jednostek równorzędnych) 
oraz środki funduszów specjalnych prawidłowo zaangażo
wane w obrocie. 

§ 10. Banki udziel ają kredytu podstawowego w zasa
dzie na okresy roczne. Krótsze okresy mogą być -stoso
wane w razie dużej zmienności zapotrzebowania na kredyt. 

§ 11. t. Kredyt dodatk owy jest przeznaczony na fi
nansowanie zapasów sezonowych i zapasów o char-akterze 
rezerw. 

2. Kredyt dodatkowy może być przyzn any do wysc
kości pełnej wartości zapasów i na czas ich utrzymywa
nia się. 

§ 12. 1. Kredyt prZejSClowy jest przezn aczony na fi
nansowanie zapasów, z w y jątkiem wymienion yc h w § 11 
ust. l, oraz nal eżności przekraczających wartośc i zapasó w 
i należności ustalon ych zgó\dnie z przepisami § 9. 

2. Kredyt przejściowy może być również udzie ~ ony 

w razie przejściowych trudności pła tniczych kredy tobi orcy. 

3. Kredyt przejściowy może by ć przyznany na okres 
nie dłuższy · niż r ok , a w wypadku, o którym mowa w' ust. 2, 
nie dłuższy niż 30 dni. 

§ 13. Inne kredyty obrotowe mogą być udzielane na 
finansowanie skł adników mają tkowych zaliczonych do 
środków obrotowych, które nie mogą b yć finansowane kre- ' 
dytem podstawowym, przejściowym i dodatkowym. 

§ 14. 1. Banki udzielają jednostkom gospod arki uspo
łecznionej działającym według zasad rozrachunku gospo
darczegn: 

1) kredytów na inwestycje podlegające - zgodnie z za
sadami planowania - zaliczeniu do inwestycjitozwo
jowych, 

2) kredytów na budownictwo mieszkaniowe. 

2. Niezależnie od kredytów, o których mowa w ust. l, 
banki udzielają kredytu dewizowego na finansowanie nie
których rodzajów importu inwestycyjnego zgodn ie z od
rębnym.i przepisami. 

§ 15. Warunki udzielania i spłaty kredytów inwesty
cyjnych, o których mowa w § 14, ustalają przepisy 'IV spra
wie finansowania inwestycji w jednostkach gospodarki 
uspołecznionej oraz przepisy w sprawie finansowania bu
downictwa mieszkaniowego. 

§ 16. t. Banki mogą udzielać kredytów antycypacyj
nych: 

1) na poczet wpływów środków niektórych funduszów 
specjalnych, gromadzonych na odrębnych rachunkach 
bankowych, 

2) na poczet wpływów środków funduszów przeznaczo
nych na finansowanie inwestycji, a zwłaszcza na fi
nansowanie inwestycji modernizacyjnych, 

3) na fundusz plac. 

2. Kredyty antycypacyjne (ust. 1 pkt 2) stanowią uzu
pełniające żródło finansowania inwestycji odtworzeniowo
modernizacyjnych i pozostałych inwestycji związanych 

z działalnością gospodarczą w razie braku środków właś
ciwych funduszów. 

§ 17. Jednostki gospodarki uspolecznionej, które nie 
działają według zasad rozrachunku gospodarczego. mogą 
korzystać z kredytów obrotowych i iIiwestycyjnychw wy
padkach określonych w przepisach normujących . gospo
darkę finansową i finansowanie inwestycji w tych jednost-
kach. . 

§ 18. 1. Do jednostek gospodarki uspołecznionej na
ruszających zasady prawłdłowej gospodarki bank \. mogą 
stosować środki oddziaływania kredytowego polegające na: 

.1) - odmowie udzielenia części lub całośd kredytu, 
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2) przedterminowym ściągnięciu części lub całości udzie-
• lonego kredytu oraz należności z tytułu zadłużenia 

przeterminowanego, 

3) podwyższeniu stopy oprocentowania kredytu obroto
wego i inwestycyjnego, . 

4) zaprzestaniu kredytowania działalności eksploatacyj
nej, 

5) wstrzymaniu finansowania inwestycji w razie poważ
nych uchybień w jej realizacji. 

2. Uprawnienie banku do zasŁosowania środków od
działywania, o których mo wa w ust. 1 pkt 2-5, powinno 
być zastrzeżone w umowie kredytowej. 

§ 19. Banki powinny stosować środki oddz~aływania 

w szczególności w razie stwierdzenia': 

1-) pogorszeQia rotacji środków obrotowych w stosunku 
do rotacji, o której mowa w § 8, 

2) wysokiego udz i ału zapasów nieprawidłowych w ogól- . 
nej wartości zapasów bieżących i nieprawidłowych, 

3) złej jakości produkowanych wyrobów, 

4) zmiany asortymentu produkcji dokonanej ze szkodą 

dla odbiorców lub naruszającej interes ~połeczny, 

5) przekroczenia planowanego wskaźnika opłacenia wzro
stu wydajności pracy, 

6) nieprawidłowości w wykorzystaniu majątku trwałego 

i w realizacji inwestycji oraz opóżnienia w dochodze
niu do projektowanych zdolności produkcyjnych i w 
osiąganiu wskaźników techniczno-ekonomicznych za
łożonych w dokumentacji. 

7) obniże,nia stopnia sfinansowania zapasów funduszem 
statutowym poniźej obowiąz\ljącego minimum, 

8) innych wypadków poważniejszego naruszenia dyscy
pliny finansowej w działalności bieżącej lub inwesty
cyjnej. 

§ ,20. 1. Przy doborze środków oddziaływania kredyto
wego banki kierują się w szczególności charakterem i roz
miarami stwierdzony ch nieprawidłowości, a przede wszyst
kim skutkami tego oddziaływania dla kredytobiorcy 
z punktu widzenia Qsiągnięcia celu oddziaływania. 

2. Srodki ' oddziaływania kredytowego powinny być 
stosowane do czasu likwidacji nieprawidłowości będących 
przyczyną oddziaływania, a co najmniej do czasu podjęcia 
konkretnych środków zmierzających do ich likwidacji. 

Rozdział 3 

Kredytowanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej 
l osób fizycznych_ 

§ 21. 1. Banki udzielają indywidualnym rolnikom oraz 
innym osobom fizycznym prowadzącym działalność w za
kresie produkcji rolnej kredytów: 

1) obrotowych na finansowanie nakladów na rozwój pro" 
dukcji rolnej oraz innych nakładów bieżącychzwią-
zanych z tą produkcją, . 

2) inwestycyjnych na finansowanie inwestycji związa

nych z , produkcjąl'olną (w szczególności na zakup 'go
spodarstw rolnych, zakup nieruchomości" na 'powięk

szenie istni ejących gospo~dai'&t"N, " zagospodarowanie 

gospodarstw nowo zakladanych lub przejętych w dro
dze spadku, budownictwo gospodarcze, zakup maszyn 
i innych urządzeń rolniczych i ich remonty) oraz na 
budownictwo mieszkaniowe, 

3) na wniesi e nie udziałów statutowych i wkładów człon
k o wskich do spÓłdzielni zrzeszonych w Centralnym 
Związku Rolniczych Spófdzielni Produkcyjnych oraz na 
spłaty spadkowe~ . 

. 2. Przy ud zielaniu kredytów, o których mowa w ust. 1 
pkt l i 2, banki uwzględniają w pi e rwszej kolejności po
trzeby zespołów rolników oraz gospodarstw in dywidual
nych spE:cjalizujących si ę w określonych kierunkach pro
dukcji i wchodzących w zwi ązki kooperacyjne z uspołecz
nionymi jednostkami gospodarki rolnej, a ta k.że potrze hy 
rolników indywidualnych związane z zagospodarowapi em 
przejętych gruntów, nowo zakładanych gospodarstw lub 
gospodarstw otrzymanych w drodze spadku. 

§ 22. Banki udzielają rybakom morskim i osadnikom 
ryba ckim kredytów inwestycyjnych na budowę i remonty 
zagród, hangarów na tabor pływający, zakup i remont ta
boru pływającego, zakup sprzętu dla tego taboru oraz na 
zagospodarowanie. 

§ 23. Banki udzielają jednostkom gospodarki nie uspo
łecznionej nie wymienionym w § 21 i 22 kredytów: 

1) obrotowych na finansowanie bieźącej działalnościqo
spodarczej, 

2) inwestycyjnych na finanso,wanie inwestycji związa

nych z działalnością gospodarczą· 

§ 24. Banki udzielają ludności kredytów na: 

1) uzupełnienie wkładów do spółdzielni bud owńi ctwa 

mieszkaniowego, 

2) budowę i remont domów jednorodzinnych i loka li w 
małych domach mieszkalnych oraz na zakup i .za~lo

spod arowanie działek budowlanych, 

3) budowę i remont domów mieszkalno-pensjonatowych, 

4) remonty budynków wie lomieszkaniowych, 

5) zakup artykułów przemysłowych i opłacenie nal eż~ 
ności za usługi, 

6) pierwsze zagospodarowanie się absolwentów średnich 
szkół zawodowych oraz szkół wyższych, 

7) inne cele (kredyty gotówkowe, kredyty członkowskie 
w bankach spółdzielczych). 

. § 25. 1. Banki są obowiązane kontrolować celowość 
udzielenia kredytów, o których mowa w § 21-24, oraz 
zgodność zużycia udzielonych kredytów z celami, na które 
zostały one udzielone. 

2. Przepis ust. 1. nie dotyczy kredyt.ów, które na p,od
stawie odrębnych przepisów są udzielane na cele nie wy
magające udokumentowania. 

3. W razie stwierdzenia, ze: 

1) kredyt został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) kredytobiorca odstąpił od realizacji celu, na który 
. krędyt zosŁał udzielony, 

3) splata kredytu nie przebiega terminowo, 

4) kredytobiorca nie spełnia innych 
. nych w , tlmoWię .kredytowęj, 

.banki stosują odpowiednio przepisy. 
i ust. 2. · 

warunków ustalo-

§ . 18 ust. , 1 pk t 2 

' ,-
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Rozdział 4 

Przepisy końcowe. 

§ 26. Właś.ciwi ministrowie dostosują do przepisów ni
niejszej uchwały w terminie do dnia 30 czerwca 1976 r. 
zasady ekonomiczno-finansowe wprowadzone w podległych 
zjedn'oczeniach i przedsiębiorstwach n'a podstawie uchwały 
nr .329 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie 
wprQwadzania kompleksowych zasad ekonomiczno-fina.nso
wych w niektórych jednostkach i organizacjach gospodar-
czyd4 . 
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§ 27. 1. Minister Finąnsów ustala szczegółowe zasady _ 
udzielania kredytów ' dl~ niektórych grup kredytqbiorców 
lub . kredytów określone90 rodzaju. ' 

2. Tryb udzielani(l kredytów, zabezpieczenia f spłaty 

oraz kontrQli prawidłowości wykorzystania kredytów przez 
kredytobiorców ustalają prezesi banków, a dla bauków 
spółdzielczych Prezes Banku' Gospodarki Lywnościowej. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia_ 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

.~ 

UCHW AtA Nr 4S RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 marca 1976 r. 

w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznione}. 

Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 14 'ustawy z dnia 25 H
stopada W70 r . .....: Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244), 
art 58 § 2 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. 
o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. z 1961 r. Nr 12, 
poz. 61 i z 1974 r. Nr 4'1. poz. 281) oraz ar.t. 9 ustawy z dnia 
12 czerwca 1'975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, 
po z, 108) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Uchwalił określa zasady finansowania inwe
styCji i remoritów jednostek państwowych, organizacji 
spółdzielczych oraz organizacji politycznych, społecznych 
i zawodowych. . 

2~ Przepisów uchwały nie stosuje się: 

1) , do budowntctwa mieszkaniowego, którego zasady fi
nansowania określają odrębne przepisy, 

2) w zakresie żródeł finansowania inwestycji i remon
tów - do państwowych przedsiębiorstw gospodarki 
rolnej, państwowych gospodarstw roln ych i przedsię, 

biorstw zgrupowanych w Centralnym Zarz.ądzie Pań

stwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, rolni-
. czych spółdzielni ; produkcyjnych oraz organizacji go

spbda.rczych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek 
Rolniczych; źródła fina·nsowania inwestycji i remontów 
tych jednostek określają przepisy regulujące zasady 
icą gospodarkLfinans<;lwej. 

§ 2: Przez użyte w uchwale określenia: 

• l) rpinistr.owie ,~ rozumie się również kierowników mzę
, dów centralnych, 

2) wojewodowie ~ rozumie s.ię również prezydentów 
miast stopnia wojewódzkiego, 

3) organizacje spółdzielcze - rozumie się rÓwnież związ-
ki spółdzielni realizujące inwestycJe, . 

4) zjednoczenie ~ rozumie się również inńepaństwowe 
'I " Jeddostki organizacy,jnenadzorujące bezpośrednio 

prze~si~biorstwa, 

5) dokumentacja - rozumie się założenia technkzno-eko
nomiczne i dokumentację uproszczoną, 

6) inwestycja - tozumiesię nakłady inwestycyjne- ooię

te jednym zadaniem inwestycyjnym, 

7) inwestycje rozwojowe - rozumie się inwestycje po
legające na budowie, rozbudowie lub generaJ nej mo
dernizacji zakładów, wydziałów i innych obiektów oraz 
na zakupach gotowych dóbr inwestycyjnych, podlega
jących zgodnie z zasadami planowania inwestycji za
liczeniu do inwes.tycji rozwojowych; 

8) inwestycje odtworzeniowo-moderriizacyjne ~ rozumie . 
się inwestycj~ podejmowane w istniejących przedsię

biorstwach, polegające na wymianie i modernizacji 
wyposażenia . technologiczno-produkcyjnego zakładów, 
odpowiadające kryteriom określonym w ·zas.adachp.la- · 
nowania inwestycji', 

9) fundusze własne przedsiębiorstw i zjednoczeń :-. rozu
mie się fundusze tworzone w przedsiębiorstwach i zjed
noczeniaćh z przeznaczeniem na ogólne cele rozwojo
we (finansowanie inwestycji oraz wzrostu ś'r odków 
obrotowych) lub wyłącznie na finansowanie inw.estycji; 
żródła oraz zasady tworzenia i wykorzystywania tych 
funduszów określają przepisy regulujące zasady gospo
darki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń. 

§ 3, Działalność inwestycyjna, bez względu na przewi
dziane w uchwale żr?dła finansowania; może być rozpo
czynana i prowadzona pod warunkiem zgodności z zasada
m,i ustalonymi .w . uchwałach o narodowych planach spo
łeczno-gospodarczych, w niniejszej uchwale ora7, ~ innych 
aktach regulujących zasady planowania i reall~a~-ji inwe
stycji. 

§ 4. Kryter',a klasyfikacji rodzajowej inwestycji okreś
lają przepisy regulujące zasady planowania inwestycji. 

§ 5. 1. Inwestycje finansowane z kredytu bankowego, 
be~ względu na ich wartość kosztorysową, oraz inwestycje 
finansowane ze środków funduszów własnych, środków 

budżetowych i innych środków pozakredytowych, polega
jące: 

1) na budownictwie: 
a) o wartośd kosztorys.owej pOIJad. !O mln .zł. podej-


