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2 . . Przy wypłatach lub przelewach w złotych z ra,~ 

chunku walutowego na rachunki bankowe w złotych 
pl zed!iiębiorstw lub innych jednostek gospodarki uspo
łecznionej stosuje się kurs "kupno" dla dewiz. 

§ 16. ,W sprawach nie u.regulowanych w niniejszym 
zarządzeniu' stosuje się przepisy zarządzenia Preze'sa Na
rodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1982 r. w 
sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia rachun
ków bankowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 274). 

§ 17. Do wkładów na rachunkach .. D-W" zagranicz
nych podmiotów gospodarczych, o których mowa w ł tĄ 

nie ma zastosowania zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
26 czerwca 1981 r. w sprawie rachunków bankowych dla 
cudzoziemców dewizowych, prowadzonych vii walutach 
wymienialnych (Monitor Polski Nr 17, poz. 149). 

§ 18. Zarządzenie' wchodzi w życie z dniem ogłoszenl'~_ 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POI.SKIEGO 

z dnia 18 listopada 1983 r. 

w sprawie szcze~J!)łowego trybu udzielanill. spłaty, umarzania ł refundacji kredytu bankowego dla absolwentów 
na zagospodarowanie. 

Na podstawie § 16 ust. 10 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania 
absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz, 234) zarządza się, c~ 
następuje; 

§ 1. 1. Zarządzenie ustala szczegółowy tryb udzie
lania, spłaty, umarzania i refundacji kredytu udzielanego 
absolwentom na zagospodarowanie na zasadach ustalo
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 
1983 r. w spra,vie zatrudniania absolwentów (Dz. U. Nr 53, 
poz, 234). 

2, I1ekroć 'w zarządzeniu jest mowa o: 
. I) rozporządzeniu - rozumie się przez t() rozporządzenie 

powołane w ust. J, 

2) kredycie - rozumie się przez to kredyt udzielany 
przez powszechne kasy oszczędności absolwentom na 
zagospodarowanie, wymienionym VI § 15 i 25 rozpo
rządzenia, - o którym mowa w ust, 1. 

§ 2 .. Wykazy miejscowości i zakładów pracy, o któ
rych mowa w § 13 rozporządzenia; Minister Pracy, Płac 

i Spraw Socjalnych przekazuje Centrali Narodowego 
Banku Polskiego. a wykazy zakładów pracy i miejsc9-
wości ustalane przez terenowe o rgany ' administracji pań

stwowej stopnia wojewódzkiego, o których mowa w § 25 
usL 2 rozporządzenia, organy te przekazują właściwym 

oddziałom wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego. 

§ 3, l. Kredytu udziela się absolwentom, którzy nie 
skorzystali z kredytu· na zagospodarowanie na zasadach 
określonych w; , 

1) uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 1!l lipca 1979 r. 
w sprawie warunkówprzen()szenia nauczycieli aka
demickich oraz pracowników naukowo-badawczych do 
placówek naukowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 116), 

2) uchwale nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 · r. 
w spławie pożyczek na zagospodarowanie dla absol
wentów wyższyc!,\ i średnich szkól zawodowych, po
dejmujących pracę w niektórych USpołecznionych. 
jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu rolno-spo
żywczego (Monitor Polski Nr 5, poz, 38), 

3) uchwale nr 181 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 
1982 t. W sprawie klerlytu bankowego dla nauczycieli 
PO(jpjDllljąCych pracę na terenie wsi lub małych miast 
(Monilor Polski Nr 20. poz. 172). 

4) decyzji. nr 172 Prezydium Rządu z dnia 2'2 grudnia 
197R r. w sprawie planowego rozmieszczenia lekarzy 
i lekarzy dentystów. uźupełnionej . decyzją nr 36 
PrezydiuJ>" Rządu l dnia 10 lipca 1981 r. o zasto
sowaniu l.ecyzii nr. 172/78 w ' odniesieniu do absol
wentów farmacji. 

2. Z za.strzeżeniem zachowania- przepisu § 29 ust. · 3 
rozporządzenia . do okresu zatrudnienia absolwenta wlicza < 

się okres zatrudnienia na czas · określony, jeżeli bezpo
średnio po tym okresie z absolwentem została zawarta 
umowa o pracę !la czas nie określony. 

§ 4. Absolwentom wymienionym w § 36 ust. 2 roz
porządzenia kredyt może być udzielony, Jeżeli zlecenia. 
o których mowa w § 6 ust. 1. złożone zostaną przez za
kłady pracy w powszechnych kasach oszczędności w ter-
minie do dnia 31 grudnia 1983 c. " 

§ 5. 1. W razie zbiegu uprawnień do kredytu wyni
kających z przepisów rozporządzenia i przepisów wymie
nion ych w § .3 ust. 1. absolwentowi przysługuje prawo 
wyboru korzystniejszego kredytu, 

2. Uprawnienie określone w ust, l nie przysługuje 

absolwentowi w okresie zawieszenia spłaty kredytu udzie
lonego na podstawie rozporządzenia lub na podstawie 
przepisów wymienionych w § 3 ust. l. 

§ 6, l. Kredyt jest udzielany na podstawie zlecenia 
zakładu pracy zatrudniającego absolwenta. według wzoru 
określonego w załączniku nr l do zarządzenia . 

2. Zakład pracy przekazuje zlecenie powszechnej 
kasie oszczędności właściwej dla miejsca stałego zamiesz- ' 
kania absolwenta lub właściwej dla miejscowości, w 
której położony jest ten zakład, 

§ 7. 1. Wykonanie zlecenia zawiesza się w wypad
'ku, gdy w stosunku do absolwenta prowadzona jest egze
kucja należności banku, do czasu całkowitej spłaty tej 
należności. 

2. O zawieszeniu wykondnia, zlecenia · powszechna 
kasa oszczędności zawiadamia absolwenta i zakład pracy. 
który zlecenie to wystawił. 

§ 8. 1. Spłata kredytu podlega zabezpieczeniu .przez 
zawarcie umowy poręczenia. 

2. Poręczyc.ielami mogą być osoby zatrudnione w' 
uspołecznionych zakładach pracy na czas nie okres lony, 
z wyjątkiem osób: -

l) których miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż 

8.000 zł. 

2) pozosta jących w okresie wypowiedzenia umowy 
() pl dCę . 

3) których wynagrodzenie zajęte jest w trybie egze
kucji z tytułu wyroków sądowych luh innych tytułów. 

4) które nie spłaci/y lub nie spłacają w terminach 
umownych należności bankowych, 
§ 9. 1. Osony poręcziljące spłatę kredytu składają 

pisemne oświadczenia o zatruonieniu wysokości pobie-
ranego miesięcznie wynagrodzenia. 
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2. Powszechne kasy oszczędności mogą w uzasadni 0-

nych wypadkach żądać przedstawienia przez poręczycieli 

zaświadczeń wystawionych przez ich zakład y pracy o za
trudnieniu i wysokości miesięcznego- wynagrodzpnii:J. 

w wykazie lub nie uzyska uprawnieó do umorze nia kre
d Y tu z powodów wymienion ych w § -16 usL 7 -rozporzą" 
ozenia. kredyt sta je się natychmiast wymdgalny i pod
lega spłacie wraz z ods€tkilmi w wysokości ustalonej 
odrębnymi przepisami, · za okres od dnia udzi e lenia kre
dytll do dnia ca lkowitej jego spłatv. 

§ 10 . . Udzielony ~redyt nie podlega oprocent,?waniu, 
z wyjątkiem wypadków okreslonych w rozporządzeniu, 

- gdy sta je się natychmiast wymagalny i podlega spłacie. § 14. O spełnieniu przez abs~lwenta w arlmk6w uza
sadniających umorzenie kredytu zakład pr acy zawiada
mia niezwłocznie powszechną kasę oszczędno ści, która 
udzieliła kredytu. ·V/zór wniosku o umorzenie kredytu 

§ 11. 1. Absolwent, który skorz ystał z kredytu. za
chowuje do niego prawo w razie przejścia do pracy do 
innego zakładu pracy lub do inn~j miejscowości, wymie
n ion vch w wykazie. określa załącznik nr 2. . 

2. O zmianie przez absolwenta miejsca pracy zakład 
pracy. który wystawił zlecenie, zawiadamia niezwłocznie 
powszechną kasę oszczędności. która kredytu udzieliła . . 

§ 15. Kwoty umorzonego kredytu są refundow ane Na
rodowemu Bankowi Polskiemu przez Minist ra Finansów 
z budżetu cerrtralnego. wraz z oprocentowilni e m w wy
sokości 9% w stosunku rocznym , zćl okres od d nia udzie
lenia kredytu do dnia jego refundacji. § 12. Zakład _pracy ma obowiązek niezwłocznego za

wiadomienia powszechnej kasy oszczędności, która udzie
l i ła absolwentowi kredytu. o utracie przez niego upraw
nień do umorzenia kredytu. W zawiadomieniu zakład 
p facy wskazuje okoliczności powodujące' utratę przez 
abso lwenta uprawnień do umorzenia kredytu. ' 

§ 16. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do absol
wentów szkół podległych Ministrom Obrony .Narodowej 
i Spraw Wewnętrznych oraz cudzoziemców. 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z clni0m ogło

·szenia. 
9 13. _ W razie gdy absolwent nie przepracuj~ okresu 

6 lat w zakładzie pracy lub w miejscowości określonych Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. MlJiewskl 

.• c t; ~ 

stempel zakładu pracy z pełną 
jego nazwą i adresem 

L. dz. __________ ~ ___________________ . __ _ 
miejscowość 

Załącznik nr I do zarządzenia Prezesa 
Niłfodowego Banku Polskiego z dnIa 
18 listopada 1983 r. (poz. 232) 

dn ia . ______ . ______________ 19 ..... r. 

Powszechna Kasa Os-zczędności 
w . _~ _____ .. __________________________________________ .. -_____________________________ _ 

Zlecenie na udzielenie kredytu 

Nilwiązując do. § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 
1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów (Dz. U, Nr 53, poz. 234' 
stw)erdzam, że Obywatel (ka) _______ . _____________________________________________________ syn - córka ') 

Uf od zon y (a) _______________________ __ _________ ,__________ zam! eszk a Iy (a) · w __________________________________________ _ 
data urodzenia 

pełna nazwa miej~ca zameldowania na pobyt stały 

li be olwent(ka) ________ ___ _____________________________ ______ ________ __ ____ __ _______________ ___ ___ ____ ___ __________________________________ _ 

nazwa szkoły_ wyższej lub szkoły zawodowej 
któJ ą ukończyl(a) w dniu __________ , _________________________ , jest zatrudmony(a) w naszym 

zakładzie pracy od dnia _______________ -'__________________________ na pod:;tawie umowy o pracę 
zawartej na czas nie określony: W związku Z tym wnoszę o udzielenie wyżej 
wymienionemu(ej) kredytu bankowego na zagospodarowanie w wysokości 

--------____ ____ ______ . zł . (słownie złotych _________________ _____________________________ __________________ . I 

na zasadach i w trybie określonych powołanym wyżej rozporządzeniem Rady 
Ministrów oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 
18 iistopada 1983 r. w sprawie szczegółowego trybu uozielania. !>płaty, urna
rWllia i refundacji kredytu bal'\kowego dla absolwentów na zago!>podarowanle 
(Monitor Polski Nr 39, poz. 232). Jednocześnie zobowiązuje się do niez:wlocz
neuo. a najpóźniej w ciągu 7 dni. zawiadomien}a Powszechnej Kasy Oszczęq.
nosci o: 

1) rozwiązaniu z wyżej wymienionym(ą) stosunku pracy lub jego ustaniu, 
2) spełnieniu warunków cto umorzenia kredytu. 

*' Niepotrzebne, skreślić. 

podpis dyrektora lub _kierownika. 
zak ładu pranI. albo ·osoby upraw
niooej, wra/. z poclaniem imi»n'.i, 
nazwiska i 'stanowiska p::ldpisującel!0 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa 
.'\Iarodowego Banku Polskiego z dni. 
Hl listopada 1983 r (poz. 232) 

pieczęć z pe łną nazwą zakładu pracy 
i je\ju adre:;elll 

- --------------------------------------------, d n i a ____ ._ .. _._.__________ 19 .. ... r. 
. miejscowośĆ 

Pow,;zechna Kdsa Oszczędności 

w . _________ ... ____ ... _ .. ____ .. _ ... __ .. _._ .. _ .. _._ ....... _ ... _ .. _ ..... ___ _ 

Wniosek / o umorzenie kredytu 

Na 'podstawie § 16 ust. 5')' - LISt. 7') rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów (Dż, U; Nr 53. 
poz. 234) zawiadamiam, ze Ooywatel(ka) ___ __ __ _ ___________________ . ____ ... __ ____ . ___ __ __ ... _______ _ 

syn - córka 'l .... _ ......... __ .......... _ ........... _ ...... _ urodzony(a) -___ . ___ .. ____ ._ .. ___ _______________ ....... _ 
data urodzenia 

zami eszka Iy (a) w ' _ ...... - .... - .... _ .. _ ... --....... _ ... ---: ..... --._ .......... -•....... _-............... -.................. _ .. -
dokładny adre s 

nabył(a) uprawni.enia do umorzenia udzielonego mu (jej) plzez Powszechną 
Kasę Oszczędności kredytu z mocy umowy kredytowej nr ____ ___ .. ___ .. __ .. __ .... __ _ 
z dnia ____ ______ . ______ .. : __ .. ____ .. , _______ • tj.: 

przepracował(al 6 l~ t 'zgodnie z warunkami określonymi -w § 16usL 5 
powołanego wyżej rozporządzenia 'l, 
nabył(a) uprawnienie do umorzenia kredytu z powodów określonych 
w § 1~ ust. 1 powolanego wyżej rozporządzeni~. ponieważ: 'l 

_ ...... _--._--_._----_._--._-------,._---- ._---------._._._---.--------------------------._----.-

.) Niepotrzebne ·skreślić. 

powód uzasadniaj/lcy umorzenie 

podpis dyrektora lub kierownik a 
zakładu pracy albo osoby upraw. 
nioJ:l.ej, wraz z podaniem imienIa, 
nazwiska i stanowiska podpisującego 

Reklamacje z powodu niedo ręcze nia poszcleqólnych nlJlnerów iq łasla { n<łh" Y
do Administra('ji Wyda wnictw Url<:c1u Rody Ministrów lul. Pnw 'iin ska hqnl, 
011-979 Wars1.awa. skrytka pocztowa 811 'po otrtylllaniu nos t'~, 'nego kolejneqri nl11 !\p ru. 

Redakcja Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne. Warszaw a. Al ' UjazdowskIe In. 
Administraf'ja,: Arl-ministracja WydawTll c lw Urzędu Rady Ministrów, ul Pow<ir,~kil 6'1/71. 

00-979 War.szawa (skrvtka p~)("ztowa 811, tel. 2R-<lO·OI w. 608 i 42-1478.' 

Tłoczono z polecenia Prezes a Rady Ministrów 
w Zakładach qraficznych "Tamka", Zakład nr 1, Warszawa, ul. r,imka 3. 

Zam. 1189- t 300·83. Cena 24,00 zł 


