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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I 

l 
I 

z· dnia 21 grudnia 1982 l. 

w sprawie odsetek od kredytów udzielanych Jednostkom gosJlodarkl uSpołecznioneJ. - . c · 

49 groszy pomija się, a końcówki przekraC2;ające tę kwotą Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
19i12 ' r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 1, poz. 56) zarządza 
Się. co następuje: 

zaokrągla się w górę do 1 złotego. . , . 

§ 5. Prezes Zarządu Banku Gospodarki Zywnościowej, l' 

Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz II 

Prezes Banku.Polska Kasa Opieki S.A. mogą: 
§ 1. Banki pobierają odsetki od kredytów udzielanych 

jecln ustku.n gospodarki uspołecznionej, z wyjątkami okre- , 
ś[ '.ln ymi ON załączniku do zarządzenia. w. wysokości: 

l) od kredytów obrotówych l inwestycyjnych 9°/" 
2) . od zadłużenia przeterminowanego z tytułu 

kredytów obrotowych i inwestycyjnych 18%. 

§ 2. Wysokość odsetek od kredytów dewizowych 
udzielanych przez Bank Handlowy w WarszawIe S.A. na 
fin ansowanie niektórych rodzajów importu regulują od
[ęone przepisy. 

§ 3. Wysokość odsetek od kredytów ustalona jest w , 
stosunku roczn }rm. 

§ 4. 1. Kwoty odsetek 
pc ln ych złotych. 

podlegajll zaokrągleniu do 

l) w ekonomicznie uzasadnionych ' ~ypadkach obniżać 
ustalone W zarządzeniu odsetki od kredytów udziela-
nych poszczególnym kredytobiorcom, . 

2) obniżać odsetki od kredytów udzielanych na prefe
rowane cele, określone w , centralnych planach rocz
nych, o 3 do 5 punktów. 

§ 6. Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Bah
ku Polskiego z dnia 14 stycznia, 1982 r. 'w ' sprawie odsetek 
od kredytów udzielanych jednostkom ' gospodarki uspo
łecznionej (Monitor ' Polski Nr 6, poz. 36, Nr 23, poz. 206 
i Nr 27, poz. 246). 

§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1983 I. 

I 
I 

i 
~ , 2: Zaokrągleńie do pełnych złotych następuje w ten ' 

sposób! że ) końcówki w k,.wotach nie przekraczających Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Majewski \' 

załllcml~ do, zarządzenia Prezesa I 
Narodowego Banku Pol,5kiego 'z dniCl ' 
27 grudnia 1982 r.' (poz. 17) 

ODSETKI POBIERANE PRZEZ BANKI OD KREDYTOW UDZIELANYCH NIEKTORYM JEDNOSTKOM 
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ 

I 

l L;~I _________________ c_K_r~ed_y~L7;_b_io_r_ca __________________ l ___________________ K_r~:~d-y-t------------------!----O-d-:-t-k-i---1 
J l 

Jednostki handlu, rynkDwegD i przemysłu gastrDnDmicz
nego. Draz jednDstki handlu śrDdkami prDdukcji 

i , 

Krcdyt DbrDtowy 

,·--1--------------,-------1------------------1------1 
2 J ednDst!d gospDdarki rDlnej: 

3 

- spółdzielnie prDdukcyjne zrzeszone w Centralnym Związ
ku RDlniczych Spóldzielni PrDdukcyjny.ch i ich związki, 

--. jednDstki gDspDdarcze zrzeSZDne W związkach kółek 

i Drganizacji rolniczych Draz ich związki, 
- związlti i zrzeszenia branŻDwe producent6w rDlnych., 
- państwDwe przedsiębiorstwa gDspDdarki rDłnej, 

- spółki iDdne i ich związki oraz inne zrzeszenia r9lnieze, 
- przedsiębiDrstwa nasienuictwa rDlniczegD i Dgrodniczego, 
- przedsiębiorstwa DbrDtu zwierzętami hodDwlanymi, 
- Krajo~a Spóldzielnia HDdD~li D~obnegD Inwentarza 

Spó !dziełnie zr7.eSZDne W Centrali Spółdzielni OgrDdniczych 
i Pszczelarśkich _ 

Kredyt DbrDtowy 
Kredyt inweltycyjny na zakup nięruehomości rDlnych 
Kredyt inwestycyjny na PDzDstale C*' 

Kredyt DbrDtowy 
Kredyt na finansowanie inwestycji 

6% 
5% 

"- --------------------I-....----------------·J------I 
Spółd zielnie zrzeszDne W Centralnym Związku Spółdzielni 
i\-ll eczarskich, z wyjątkiem wymieniDnych pDd lp. 5 

Kredyt obrotowy 
Kredyt na finamowanie inwestycji 

, --~----------------------J------------------J-~-------
5 Spółd:lielnie mleczarskie ... Kredyt Dbrotowy Da finansDwanie nalełDo.a • tytułu 

sprzedaży .jalowle hDdowlanych prDduOIIIltom mleka 

, 
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6 

7 

8 

9 

2 

Jednostki zgrupowane w organizacji gospodarczej Lasy 
Państwowe 

Spółdzielnie mieszkaniowe 

I Sp'oleczne , przedsi~piorstwa budowlane 

Wojewódzkie apółdzi!;lnie '8po~ywc6w zrzeszone w • .społem" 
Centralnym Związku Spółdzielni Spoiywc6w oraz ap6łdsiel
nie i związki .półdzielni zrzeszone w Centralnym ZwiflBlru 
Spółdzielni Rolniczych "Samopomoo Chłopeka" 

10 i Jednostki i zakłady budżetowe 

.: .-

----
11 Jednostki bada,wcze, szkoły wyŻlze 0l'IlII zaJdadr cl06wiad-

czalne jednostek badawcżych i uk6ł wytUych, • WJJlltldem 
zakładów doświadczalnych rolniczych i Wnych' 

< 
12 Instytuty naukowo-badawcze nadzorowane przez Ministra 

Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej 

---
13 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-

-Rucb" 

Ił Przedsiębiorstwa przemyełów wydobywosych, z' wyj"tkiem 
przedsiębiorstw górniczo-hutniczych metali nieżelaznych 

, 

15 Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Mini8tra G6mictwa i , 
Energetyki . 

~ 

Ił Jedno8tki gospodarki rybnej 

" 
11 Jednostki ,agospodarowujące zapasy Imowców wtó~ych, 

• wyiątkiem Ipecjalistycmych jeduolltek zajmujących li, 
_pem, uprzyda~nianiem ' i zbytem tych zapasów 

, 

.' 

43 PQZ. 11 
--------------~-------------------------------

Kredyt obrotowy 
K~edyt na finansowanie inwestycji 

Kredyt obro~wy 
Kredyt na finansowanie: 
9 budownictwa wielorodzinnego lokatorskiego i własno-

sciowego wraz z podstawowymi urządzeniami towa
rzyszącymi, , kosztów przygotowania inwestycji do 
realizacji oraz kapitalnych remontów i modernizacji 
domów mieszkalnych 

, 

2) jednorodzinnego hudownictwa mieszkaniowego, kosz
tów zakupu działki budpwlanej, kos~tów uzbrojenia -I 
telienu oraz kapitalnych remontów i modernizacji ' 
budownictwa jednorodzlnne-go l 

3) budowy domów ' jednorodzinnych dla pracowników I 

kopalń węgla kamiennego i przedsiębiorstw podziem
nego budownictwa g6rniczego nadzorowanych przeż 
Ministra 'Górnictwa i Energetyki, przedsiębiorstw 
górnictwa rud i przedsiębiorstw budowy kopalń rud 
nadzorowanych przez Ministra Hutnictwa i Prze
mysłu Maszynowego oraz przedsiębiorstw kopalnie- : 
twa surowców chemicznych nadzo~owanych przez 
Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego: 
a) w okresie budowy 
b) po zakończeniu budowy 

Kredyt obrotowy - w okresie organizacyjn~ (3 lata) , 
Kredyt na 'finansowanie inwestycji - w 'okresie orga-I 
nizacyjnym (3 lata) 

Kredyt na finansowani~ inwestycji polegających na 
budowie zakładów piekarskich 

Kredyt . obrotowy 
Kredyt na tmansowanie inwestycji 
Zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytów na fi-

, nansowanie inwestycji i 

Kredyt obrotowy-

I 
Kredyt na finansowanie inwestycji 

I 
, 

Kredyt qbrotowy 
-, 

I Kredyt na finansowanie inwestycji wydobywczych I -
, 

I 
Kredyt na finansowanie budowy i rozbudowy elektrowni' 
l elektrociepłowni oraz sieci najwyższych napięć 

Kredyt obrotowy 
Kredyt na finansowanie inwestycji 

Kredyt obrotowy na finansowanie zapasów surowców 
wtórnych, przewidzianych do wykorzystania na · własne 
potrzeby produkcyjno-usługowe 
Kredyt ila finansowanie inwestyeji związanych z zago-
spodarowaniem surowców wtórnych 

4 

, 1% 
6% 

6% 

" 

1%·) 

1%·) 

, 
./ 

I 
! 

-
nie pobiera si~ 

30/ 'o 

3% i 
I 

3% i 

6% • 

1% 
I nie pobier$. si~ 

nie pobiera li, 

1% 

6% 

6% 
, 

3% 

3% 

7°/0-**) 
6% 

3% 

3% 
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11 JedJloltkigospodarki uspołecznionej Kredyt Il& finansowanie koszt6w nabyoia oraz zainst.-
lowani. Irodk6w trwałych, nie przekazanych do eksplo-

- at.cjł obiektów l przedmiot6w o charakterze środków 
trwałych, w tym przedmiotów 'nabytych lub wytworzo-
nych w wyniku prac nad rozwojem nauki i techniki, 
a takte koszty zainstalowania maszyn i urządzeń dzier-
tawionych od innych przedsiębiorstw 1% . , . 

l' , Dysponeuci zakładowego -funduszu mieszkaniowego Kredyt n. finansowanie zakładowego - budownictwa 
mieszkaniowego 4% 

• Jednostki realizujące inwestycje służące zakładowej dzia- Kredyt na finansowanie obiekt6w słu:;;ących zakładowej 
lalnośoi socjalnej - , działalności 'socjalnej 4% 

11 Jednostki realizujące inwestycje finansowane z terenowego Kredyt na finansowanie inwestycji :I terenowego fnn- , 
funduszu aktywizacji gospodarczej duszu aktywizacji gospodarczej 1% 

II Terenowe organy administracji państwowej Kredyt na finauso~anie wydatków funduszu mieszka-
niowego administracji państwowej 1% 

, 

., i. Z wyjątkiem kredytu na finansowanie budowy mieszkań .pr~ezndczonych na sprzedaż przez Biuro Handlu Zagranicz
nego .. Locum" na innych warunkach niż ustalone w decyzji nr 9 Prezydium Rządu z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawi~ 
18sad' nabywania praw do mieszkań spółdzielczych przez osoby skierowane do pracy za granicą. 

2. Wysokosć oprocentowania kredytów, na budownictwo mieszkaniowe dotyczy kredytów, udzielonych od stycznia 
1983 r.; kredyty udzielone do tei daty są oprocentowane według stawek obowiązujących w dniu ich udzielenia (zawarcia umów 
k.redytowych) . 

• oJ Nie dotyczy kredytów udzięlanych jednostkom wymienionym pod lp. 1. 

18 

ZARZĄDZENIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU 

z dnia 6 stycznia 1983 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie pełnienia czynnej służby w obronie cywilnej w czas-le obowiązywania stanu 
wojennego ze względu na bezpieczeństwo pańslwa. 

W związku z § uchwały Rady Państwa z dnia nej służby w obron'ie cywilnej w 'czasie obowiązyw"nia 
stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo pa rlstwa 
(Monitor Polski Nr 30. poz. 279). 

20 grudnia ·1982 ' r. o uchyleniu. szczególnych przepisów w 
zakresie obowiązku słuzby wojskowej i służby w obro
nie 'cywilnej (Dz. U. Nr 42, poz .. 276) zarządza ' się. co 
a.stępuje: 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dhiem ogłosze-
nia z mocą od dnia 31 g rudnia 1982 r. . I 

§ t. Uchyla się zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju z dnia 12 grudnia 1981 r~ w sprawie pełnienia czyn- Szef Obrony Cywilnej Kraju: T. Tuczapśkl 

• 

Reklamacje . z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy 
do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsińska 69/71, 
00-979 Warszawa. skrytka. pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Redak'cja: Urząd Rady Ministrów .-.:.. Biuro Prawne, Warszawa" Al. Ujazdowskie 1;3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw' Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69171 

00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 81), tel. 28-90-01 w. 608 i 42-14-78. 
• . I 

, Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1, Warszawa , ul. Tamka 3. 

Zam. 1419-1300-82. Cena 48,00 zł 


