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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 

'. 


