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17) w komorkach( organizacyjnych Zarzqqu Central
nego Zwiqzku Spoldzielni Mleczarskich oraz we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych spot-
dzielCzosci mJeczalskiej, r 

18) w wojewodzkich i kraj0'Yych zwiqzkach sp61~ 
dzielni placy - w wysokosel 6,75% fundl,lszll 
plae ZCl 1981 r. i 8,5c/o poczi'lwszy od' nilgrod 

. za 1982 r., 
19) w panstwowych szkolaeh i innyeh plaeowkaeh 

oswtatowycn i szkoleniowych,wychowawczyeh, 
opiekunczo-wychowawezych, utworzonyeb i dzia
lajqcych na podstawie ustawy z dnia 15 liped 
1961 r. 0 rozwojq systemu oswiaty i wychowa
nia (Dz. V.z 1961 r. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, 
poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i z 1975 r. Nr 45, 
poz. 234); placowkach leczniczych, leezniczo-wy
ehowawezyeh i leezniezo-opiekunezyeh; w zakla
daeh poprawezyeh, sehroniskaeh ella nieletnich, 
rodzinnyeh oSrodkaeh diagnostyezno-konsuItacvj
nyeh oraz szkolaeh przy zakladac h karnych; bi
bliotekach szkolnych i pedagogieznych; osrod
kach metodycznych i placowkach poradnictwa 
,wyehowawezo-zawodowego; w szkolach, plaeow
kach ksztalcenia arty~tycznego dzieci i mlo
dziezy, placowkaeh wyehowawezych i placow
kaeh opi,ekunezo-wychowawczych prowadzonyeh 

, przez zwiqzki sp61dzielcze oraz orgdnizacje i in
sty tucje spoleczne, prowadzqce statutowq dzia
Ia lnosc osw'jatowo-wye howilWCZq i ksztalcenie 
artystyezne - w wysokoscl 3'),'0 funduszu plae 
zd . 1981 r. i 8,50/0 za lata na5te,pne , 

20) w bankach i zakl~daeh uiJezpieezeri. majqtko
wych i .osobowych - w wysokoSci 3,5°/0 fun
duszu plae za 1981 L, 6% za 1982 To i 8,5% po
eZqW5zy od nagr6d za 1983 f., 

21) w pozostalych u5poleeznionych zakladaeh praey 
nie wymienionyeh w pkt 1 - 20, z wylqezeniem 
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Poz,1t 112 

jed.nostek organizaeyjnyeh drobneJ wy!.worezosci, . 
objp,tych uChwalq nr 112 Rady Ministrow z dnia 
8 czelwca 1981 r. w sprawie rozwojll d:-obneJ 
wytworezosei (Monitor Polski Nr 15, poz. 120), 
i jednostek organizacyjnyeh ktore tworzq fun
dusz premiowy.-na' podstawie uchwaly nr 114 
Rady Ministrow z dnia "17, ezerwea 1Y81 r. w 
spra wie systemu ekonomiczno-tmansowego pan
stwowych przedsi~biorstw gospodarki rolnej, 
pari.stwowyeh gospodarstw rolnych oraz nie
ktorych zjednoezen resortu rolnictwa (Monitor 
Polski Nr 16, poz. 126) - w wysokosci 4,oe/o 
funduszu plae za 1981 r., a w lat-aeh ' nastE:p
nyeh z "uwzgl e,dnieniem eoroeznego wzrostu 0 

1.50(0, az do osi'l'gnie,cia 8,50/ . funduszu plae.", 
2) w § 2 pkt 1 dodaje Sip, na koneu wyrazy: ,,16 i 17". 

§ 2. Do jednostek organizacyjnyeh i uspolecznionych 
zakladow pracy wymienionyeh w § 1 ust. I pkt 16, 17, 18 
i 21 uchwaly nr 146 Rady Ministrow z dnia 3 ezerwed 
1974 r. w spra wie tworzenia zakladowego funduszu na
grod w ' hiektorych jednostkach gospodarki uspolecznio
nej nie majq zastosowania, przepisy ustalajqee odr~bne 

zasady tworzenia func!uszu nagrod. 
§ 3. Minister Prilcy, Plae i Spraw Socjalnyeh oglosi, 

w drodze obwieszczenia, jednoli1:y tekst uehwaly nr 146 
Rady Ministr6w z d'nia 3 ezerwea 1974 r, w sprawie 
tworzenia zaklildowego funduszu nagrod w niektoryeh je
dnostkach gOSpOdcllki uspolecznione j (Monitor Polski 
Nr 23, poz. 135), z uwzgl e,dnien iem zmian wynikajqcych 
z przepisow ogl65zon yeh przed dniem wyda,nia ' jedno
litego tekstu i z zastosnwaniem ciqgle j numeraejl para
grafow, usle,pow j punkt6w. 

§ 4. Uchwala wehodzi w zyeie z dniem ogloszenia 
i ma zastosowanie do ohliezania' za'kladowego funduszu 
nagrod poezqwszy od nagr6d przypadajqcyeh za 1981 r. 

Prezes Rady Ministr6w: w Z. J. Obodowski 

UCHW Al.A Nr 16 RADY MINIS TROW 

z dnia 20 stycznia 1982 r. 

w sprawieog61nych zasad udzl.elani~ kredyt6\\' prze2 banki. 

Na podstawie arL 9 ustawy z dnia 12 ezerwea 
1975 r. - Prawo bankowe (Oz. V. z 1975 r. Nr 20, 
poz, 108 i ,z 1981 r. Nr 17, poz. 82) Rada 1'.1inistrow 
uchwala, co nast~puje: .. 

Rozdzial 'I 

Przepisy ogolne. 
§1. Banki przez udzielanie kredytow i kontrol~ ich 

wykorzystania realizujq polity kE: gospodarClq Panstwa ' 
zgod~ie z zalozeniami plan6w spoleezno-gospodarezych 
Panstwa oraz pfanu kr.edytowego. 

§ 2. 1. Ba nki udzielajq jednostkom gospodarki uspo
lecznionej I nie uspoleeznionej kredyto~: 

1) obrotowych , nd finansowanie biezqcej dzialalnoscl 
gospodarezej, 

2) inwestyeyjnyeh na firtansowanie naklad6w inwesty
cyjnyeh. 
2. Banki mogq na eele okreslone w ust. 1 udzielac 

kredyt6w dewizowyeh wedlug zasad ustalonyeh w od
TE:bnych przepisach, 

§ 3: Banki udzieJaja, ludnosci kredyt6w na budow
nictwQ mieszkaniow~, remonty budynkow I Iokali miesz
kalnyc,h oraz 'kredY,t6w 'na eele konsumpeyjne. 

§ 4. 1. PodstawE: udzielania kredytustanowi umowa 
~iE:dzy bankiem a kredytobiorcq. 

2. W umowie mogq bye zawarte postanowienia uza
lezniajqce udzielanie kredytu od spelnien:a przez kre
dytobiorc~ 6kles!onyeh warunk6w. 

3. Niespelnienie przez kredytobiorc~ warunk6w, 0 

ktoryeh mowa w ust. 2, upowaznia bank do wypowie
dzenia pI zed terminem platnosci eZE:sei lub ealosci kre
dytu. 

§ 5. Banki s4 obowiqzane r6znicowac warunki ud ,tie
Iania kr~dyt6w, uzalezniajqe udzielenie kr~dytu, jego 
wielkosc i terminy jego splaty od oeeny dziaJalnosd 
gospodarezej kredytobioreow i efektyWTIosci wykorzysta
nia srodkow produkeji or~z od celu, na jaki kredyt ' jest 
przyznawany. 

§ 6. 1. Kredyty podlegajq splacie w terminaeh i na 
warunkach ustalonych w umowaeh kredytowyeh. 

2. Kredyty nie spliicone w terminie stanowiq za,.. / 
dluzenie przete rminowane. 

§ 7. Kredyty Sq oproeentowane. Wysokosc opro
centowania Llstalajq odre,bne przepisy. 
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§ 8. Banki majq prawo dol\onywac oceny dzialaI
no~ci gospodarczej i sytuacji finilnsowej kredytobiorc6w 
oraz kontrolowac sp~sob wykolzystania kredytow. 

§ 9. 1. W celu zapewnienia zwrotu udzit'lopego kre
dytu bank moze domagae sie, od kredytobiorcy zabt~'~pie
czenia w spos6b plzewidziany w prawie cywilnym i pra
wie wekslowym. 

2. Bank moze zabezpieezac nalezn,oc,(- z tytulu udzie
lonego kredytu na nieruehomosci stanowiq"ej wlasf'.ose 
kredytobiorcy , w sposob przewidziany wart. 10 Prawa 
bankowego. 

Rozdzial 2 

Kredytowanie jednostek ' gospodarki uspolecznionej. 

flO. Banki udzielajq jednostkom gospodarki uspo
lecznionej dzialajqcym wedlug zasad rozrachunku gospo
darczego na finansowanie ieh biezqcej dzialalnosei gospo-
darczej naste,pujqeych kledytow obrotowyeh: ' 

l)lqed ytu podstawowego przeznaczonego na finarlso
wanie skladnik6w majqtkowyeh zali:::zonych do srod
kow obrotov.'ych. tj. zapasow i naleznoscL 

2) kreclytu platniczego przeznaczonego na pokrycie wy
'maghln ych zobowiqzan w razie przericiowych trud· 
nosci , platniczych:, 

3) Inn ych kredyt6w w wypadkach przewidzianych w od
J~bn yC? przepisach. 

f1 1. 1. Warunkiem udzielenia kredyt6w obrotowych 
jest stwierdzenie przez bank, ze kredytobiorca: 

1) osiqga wyniki finansowe zapew;)iajqc.e prawidlowe 
funkcj onowanre i/Ozw6j przedsie,biorstwa. 

2} posiada fundusze wlasne w obrocie co najmnre] w 
wysokosci okreslonej w odre,bnyeh przepisach !ub 
uzg odnionej z bankiem. 

3) prowadzi dzialalnosc gospodarczq ' zgodnq z intere-
8em ogolnym i potrzebami odbiorcov.;. 

4} efektywnie wykofzystuje srodki zaangazowane w 
dzi aldl nosCi gospodarczej. 

5) przest rzega zasad dyscyplm y finansowe j. 

2. W razie stwieldzenia, ze dzialalnosc kredytobior
cy nie w pelni odpowiada warunkom okreslonym w 
ust. 1 pkt 3-:-5, bank moze odmowlc udzielenia bedy
t6w obrotowych na zaspokojenie cze,sci lub calosci potrzeb 
kredytobiorcy albo w,/powierlziec przed te~mmem splaty 
cz~sc lub ca lose udzielonego kred ytu. 

3. Jezeli kredytobiorc.a nie posiada fundllszow wlas· 
nych w obrocle w wysokosci wymaganej w odre,bn~fch 
przepisach lub osiqga wyniki finansowe nie zapewniajqce 
prawidluwego funkcjonowania i rOlwoju przedsie,bior. 
atwa. a zwlaszcza jezeli ponosi straly. to bank moze 
uzaleznj(- udzieienie kredytow od przedstawienia 'przez 
kredytobiorce, programu poste,powania sanujqceqo jego 
at an finansowy. W razienegatyWnej oceny programu 
bank moze odm6wi c 'f,t;udzielenia kredytu luJ5~ u'&zrelony 
kredyt p rzedterminowo wypowiedziec. ' 

4. Bcmk moie przyznac kredyt p!J.tniczy w razie 
przejsciowych tru(~nosci platniczych kredytobiorcy na 
pkresdo 30 doL 

S. W razie odmowy udzielenia kredytu platniczego 
lub utrzymywaOla si~ trudnosci plc1tniczych po uplywie 
okresu. na kt6ry zostaJ przyznim y k red yt platniczy. bank 
moze pokrywac dyspozycje pieni~zne kredytobiorcy w 
ci~zar zadlllzenia przeterminowanego przez okres nie 
dluzszy niz 60 dni. 

12 Poz. 12 ' 

, § 12. 1. Banki udzielajq jednostkom gospodarki uspo
lecznionej dziaJajqcym wedlug zasad rozrachunku gospo
darczego kredyt6w inwestycyjnych na finansowanie 
przedsie,wzie,e inwestycyjnych realizowanych jakQ, in 'Ne
stycje cenCralne i inwestycje wlasne p rzed<;i~biorstw. 

2. Bank moze ,uzalezniC udzielenie kredytu na finan
sowanie ddnej inwestycji od przeznacze'1ia na jej finan
sowanie okreslone] kwoty srocJkow wlasnych kredyto
biorcy. 

§ 11. W razie stwierdzenia. ze kredyt inwestycyiny 
zosta l wykorzystany niezgodnie z jeqo przeznaczeniem 
lubze kredytowana inwestycja jest realizowana w sposob 
nieprawidlowy, bank moze wypowieclziec , czqsc lub ca
lose udzielonego kred ytu. 

§ 14, W razie stwierdzenid. ze sytuacja finansowa 
i przewidywane wyniki dzialalnosci gospodarczej kre
dytohiorcy nie zapewniajq terminowej splaty kredytu 
inwestycyjnego. a b~nk nie wyrazil zgody na przesu
ni~cie termin6w splaty. stosuj.e si~ odpowiednio prze
pisy §.' 11 Ust. 3. 

§ 15. Jednostki gospodarki uspoJecznionej, ktOre nie 
dzialajq wedlug Zd'iad rozrachunku go!'podarczego. mogi! 
k orzystac z kredytow w wypadkach okreslonych w prze
pisach normuJqcych ich gospodarkEi Lnansowq. 

Rozdzial 3 

Kredytowanle jednostek gospodarki nie uspolecznione j 
i os6b fizycznych. 

§ 16. , Banki udzielajq indywidua!nym rolnikom ora:>; 
innym osobom fizycznym prowacJzqcym dzialalnosc w 
zakresie proclLlkcji rolnejkredytow: 

1) obrotowych na finansowanie nilklad6w na rozwoj 
produkcji rolnej oraz innych nakladow biezqcych 
zwiqzanych z tq produkcjCj. 

2) inwestycy'jnych na finansowanie inwestycji z'wiqza
nych z proclukcjq rclnq. 

3) i;lllych. przewidziunych w odr~bnych przepisach. 

§ 17. Banki udzielajq jednostkotn gospodarki nie 
uspolecznionej nie wymienionym w § 16 kredytow: 

n obrotowych na finansowanie biezqcej dzialalnosci 
gospodarczej, 

2) in westycy jn ych na finansowanie in westycji zwiqza
n yeh z dzia la lnosclq gospodarczq. 

§ 1~ Banki udzielajq ludnosci kredYl6w na: 

, I} cele zwiqzane z budownictwem ITJieszkaniowym re-
montem dom6w oraz lokali mieszkalnych. 

2) zakup .artyklr!6w przemyslowych i us lug, 
3) inne cele przewidziane w odre"hnych przepisach. 

§ 19. 1. Banki Sq obowiqzane ocen.ac celow05c 
udzielenia kredyt6w. 0 ktorych mowa w § 16-18, oraz 
kontrolowae zgodno.$c zuzycia kredyt6w z celami. na 
kt6re z~taly udziel ~e. 

2. 'vV razie stwierdzema. ze: '. 

I} kredyt zostal zuzyty na inne ceie niz okreslone w 
umowie. 

2) kredytobiorca odstiJpi! od realizacji celu. na ktory 
kredyt zostal udzielony. 

3) splata kredytu nie przebiega terminowo. 
4) kred yt6biorca nie spelnia innych warunkow usta 10" 

nych w umowie kre~~ytowej. 

bank moze przedtelminowo wypowiedziec udzielony 
kredyt. ' 
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Rozdzial 4 

Przepisy konc:owe. 

§ 20. Zasady udzielania przez banki k redyt6w uspo
leeznionym Jedn05tkom gospodarkiro!nej regul ujq od
rEibne przepisy. 

§ 21. Tryb udzielania, za bezpieczania i splaty kre
dyt6w oraz konlroli prawidlow05ei ich wykorzystanid 
p riez k redytobiorc6w usta laJCj w instl ukcjach WeWDEitrz·· 
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nych prezesi bank6w, a dla bank ow sp6ldzielczycn-l 
Prezes Zarzqdu Banku ' Gospodarki Zywnosciowej. 

§ 22. Traci mDe uchwala nr 44 Rady Ministrow 
z dnra. 5 malCa 19i6 r. w sprawle ogolnyen zasad udzie
lania k red yt6 w przez _ banki ()\,10Dltor Polski N r 15, 
p oz. 68 i z J 981r. N r 20, poz. 191). 

' § 23. Uehwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministr6w; gen. armii W. JOluzelski 

UCHWAI.A Nr,17 RADY MiNISTROW 

z dnia 20 styczn ia 1982 r. 

w sprawie oprocentowania srodk6w na rachunkach bankowych jednostek gospodarkl uspolecznionej. 

Na pod s tawie art. 8 ust. 3 ustawy z dni,a 12 czerwca 
1975 L - Prawo bankowe (Oz. U. z 1~15 r. N r 20, voz. 108 
i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) Rada Ministrow uchwala, co 
nastEipuje ; 

§ '1. Banki placq odsetki od sTodkow pi eni Eiznych 
g romadzonyc h na . racnunkach bankowych p rzez jednostki 
g ospodarki uspoJecznione j w wysokosei; 

1) od srodkow na rae hunkaeh biezqeyeh orga
ni zaeji polityezn ych, spo!ecznych i zaw odo-
wych, z wyjqtkiem okreslonyc h w pkt 2 2%, 

2) od .. srodkow Narodowego Funduszu Oc hrony 
Zd rO WIa 4%, 

3) od srodkow funduszow celowych tworzo
n ych przez jeclnostki dzi a lajqce' we(;l u g za-
sad · rozrachunku go.~podarczego 30/0, 

4) od lokat terminowych; ' 

l() z 6-miesiElczn ym wypowieelzeniem 50/0, 
b) z 12-miesiElcznym wypowiedzeniem 6°/0, 
c) z 24-miesiGcznym wypowieuzeniem 8% . 

§ 2. Prezes Narodowego Banku Polski ego po zasiE;g -
ni Eieiu opiniiRady Bankow okresl a rodzaje rachllnkow 
pod legajqcych oprocentowan iu i wysokosc oproeentowa
nia srodkow zgromadzonych na tyeh rachunkach przez 
banki spoldzielcze 1 zaklau y ubezpiecze;":. 

§ 3. Oprocentowanie srodkow w!<tsnyc h spoldzieln i 
z rzeszonych w Centralnym Zwiqzku Ro ln iczych Spoldziel

I . 
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ni Proelukcyjn ych na rachunkachbankowych reglllujq od
lE;bne ' przepisy. 

§ 4. Wysokosc odsetek oel srodkow na rachunkach 
bankowych ustalor.a jes t w sLosunku lOcznym. 

§ 5. 1. f(woty odsetek podlegajq zaokrqgleniu do. 
peln ;-ch zlotYCh. 

'J.. Zao krqgle nie db pe lnych zlotych nas tElPuje w ten 
sposob, ze k OIlco wki w kwotach nie przekracza jqcych 
49 groszy, pomija siEi, a koilcowk i przekraezajqce tEl kwot~ 
zaokrqgld siEl w gorG do 1 zlotego. 

§ 6. Traeqmoc; 
1) uchwala nr 98 Rady Minis t row z dnia S hpca 1'177 r. 

w spra wie' o procentow cl nia srodkow pieniE;znych nd 
r achllnkach bankowycll (Monito r POlski z 19"J7 r. 
Nr 17, poz. 96 i z 198 1 r. N r 19, poz. 170), 

2) za rzqdzen ie Minis l ra Finansow z dnia 8 listopada 
1977 r. \\. sp.ra wie zaokrqgJania kwot oelsetek 00 
srodkow pieni Elzn ych na rachunkach bankowych (Mo
n itor Polski Nr 30, poz. 147) , 

.3) zarzq~zenie nr 85 Ministra Finansow z dnia 30 gru
dn ia 1977 r. w sprawie odsetek. od niekl6ryeh srod
k6w pieni Eiznych nd rachunk ach bankowych (Dz. Urz. 
]odin. Fin. z 19"J7 r., Nr 18, poz.41 i z 1981 r. Nr 5, 
poz. 11). 

§ 7. Uehwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia 
z mocq od dnId 1 stycznia 1982 r. 

Prezes Raely Ministrow; gen. armii W. Joruze]ski 

UCHWAI.A Nr 18 RADY MINJSTROW 

z dr.ia 20 styCZnId 19E2 r. 

w sprawie funduszu aktywizacji zawodowej. 
\ 

N a podstawie art. 13 ust. u'stawy z dn ia 25 listo-
p ada 1970 r. - Prawo budZetowe (Oz. U. Nr 29, poz .. ~.;H ) 

oraz art. 79 ustawy Z dnia 26 c zer"wca 1974 r. -- Kocleks 
pracy (Dz. U. z1974 r. Nr 24, paz. 14 1, z 1975 r. Nr 10, 
poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) Rada Min is trow uchwa
!a, co nastGPuje; 

§ 1. Tworzy siEi fundusz ak tywizacj i ·zawodowe j. 
~\.va ny dalej "funduszem". 

§ 2. I. Dochod ami funduszu - Sq; 

1) srodki pocl1odzqce z obciqzeil przy rostll przeci<;tnyeh 
wynagrodzen, zgodnie z zasadam i ok re i;!onYmi · .w 
i 26-28 uehwaJy' hI.: .243 Rady' Millistrow z dnia ' 

30 Jistopada 198 1 r. w sprawie zasad dzialalnosci 
p rzedsiElbiorstw pailstwowych w 1982 r. (Monitor Pol~ 
s ki Nr 32, poz. '287), 

2) dotacje z bud ze tu centralnego, 

3) srodki pochodzqee z inn ych .. Zr6del na 
odn;bn yeh przepisow. 

podstawie 

2. Kwo ty obcii1zen, 0 ktorych mew a w ust. 1 pkt 1, 
podlegajq wplat om na konto · dysponenta glownego fun
dusZl.l w terminie 35 clni kalendarzowych po zakoilcieniu 
kwartalu. 

3. Kontrol~ prawidlowosci naliczeil i terminowosci 
wplat 9bciq:i:.en~ Q k.lorych mowa w ust. 1 pkt I! sprawuj'l 

'. 


