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ZARZ .~DZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 23 grudnia 1983 r. 

w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej. 

Na podst il wie a rt. 25 ust, 1 ustawy z dnia 26 lutego 
198ł r.' - Prawo bankowe (Dz. U. z 1982 cNr 7, poz. 56 
i z i983 r. Nr 71. poz. 318) zarządza Się, co następuje: 

§ 1. I. Banki pobie rają odsetki od kredytów udzie
la.n yc h jednostkom gospodarki uspołecznione j, z wyjątka 

mi określonymi w za łącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia, 

w wysokości: 

1) od kredytów obrotowych i inwestycyjnych, 
z w y jąt kiem wymienion yc h w pkt 2 

2) od obrotowych kredy tów rozw'ojowych I i 
kred ytó w na finansowanie stałych potrzeb, 
udzi elanych na okresy roczne, oraz od kre-
dytów in wes tycyjnych udzielanych na fi
nansowanie inwest ycji przedsię bior'stw , roz
poczyna nych po dniu 1 stycznia 1984 r. 12010. ' 

2. Banki pobierają odsetki od zadłużenia przete rmi 
no\\' a,nego z tytułu kredytów obrotowych i inweslycyj
n ych w wysoko~ci 18010. 

§ 2. Prezesi banków m09ą w ekonomicznie uzasadnio
n ych wypadkach obni żćlć' usta lone w zarządzeniu odsetki 
:od kredy tów udzielanyc h poszczególnym k redytobiorcom. 

§ 3. Wysokość odsetek od kredytów dewizowych 
udzielanycł) przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz 
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na finansowanie nie
których rodzajów importu regulują odrębne przepisy. 

§ 4. Wysokość odsetek od kredytów ustalona jest w 
stosunku rocznym. • 

§ 5. 1. , Kwoty odsetek podlegają ~ zaokrąglen~ do 
pełnych z łotych. 

2. Zaokrąglenie do , pełnych z łotych następuje w ten 
sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 

49 groszy pomija 'si ę , a końcówki przekraczające tę kwotę 

zaokrągla się w górę d6' l złotego. 

§ 6. Tfć1ci moc zarządzenie Prezesa Narodowego 
.Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 1982 l'. W sprawie 
odse tek od kred ytów udzieldnych jednostkom gośpodarki 
uspołecznionej (Monitor Polski z 1983 L Nr .2, poz. 17)-

§ 7. Zarządzenie wchod'li w życie z dniem 1 stycznia 
1984 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Majewski 

Z ałącznik nr l do zarządzenia Pre
zes a Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 23 grudnia 1983 r . (poz. 264) 

O DSETKI POBIERANE PRZEZ BANKI OD KREDYTOW UDZIELANYCH NIEKTORYM JEDNOSTKOM 
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ 

Odsetki od kredytów 
, 

obrotowych inwestycyjnych 

rozwojowych na fiuanso-
oraz na fi- wanic inwes· 

Lp. Kredytobiorca nansowanie t ycj i przed-
~tałych po- pozostałych siębiorstw, pozostał ych 

trzeb-, udzie- rózpoc;ętych 
lanych na po dniu 

okresy roczne l.U \184 r. 

1 2 3 4 " 6 
, 

l Jednostki handlu rynkowego i p~:lCmyslu gastronomicznego oraz j ednostki han-
dlu środkami produkcji, z wyjątkiem przedsiębiorstw ekspor'tu wewnętrznego 6°;' , ,o 6% x x 

I Spółdzielnie zrzeszoue IV Centrali SpóJdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich oraz f-
" 

jej zakłady 9% 6% 8% 5% 
'I Spółdzielnie Zl'zeszone w Centrahiym Związku Spółdziel ni Mleczarskich o.raz je-

- go zakłady 9% 60/ 8% 5% JO , - Spółdzielnie mieszkaniowe (nie dotyczy kredytów na budownictwo mieszkanio- -' 

we) 9% 6°;' ,o x x 

5 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza ,;Pra.,,-Książka- Ruch" I 9% 6% x x 

6 Spófdzidnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Inwalidów oraz inne jednostki ł spóldzielcze, których' statutowym celem jest zatrudnianie inwalidów 9% 6° ' lit lit /0 



Monitor Polski Nr 44 - - ---

l I 2. 

1 Jednostki gospodarki rolnej: 

8 

a) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz inne jednos tki ol'gHniza. 
cyjne, którę na podstawie obowi łlzujących przepisów prowadzą gospodarkę 
finansową na zasadach stosowanych w państwowych przedsiębiorst wach 
gospodarki rolnej 

b) spółdzielnie produkcyjne zrzes:tane ·w Centralnym Związku Rolniczych Spół
dzielni Produkcyjnych i ieh związki . 

c) jednostki gospodarcze zrzeszone w związkach kółek i organi:.wcj i ro lniczych 
oraz ieh związki , 

d) związki i zrzeszenia branżowe producentów rolnych, 
e) spółki wodne i ich związki oraz inne zrzeszenia I'Olnicze, 
f) przedsiębiorstwa nasiennictwa rolniczego i ogrodniczego, 
g) przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami h·odowianymi. 
h) Krajowa Spółdzielnia Hodowli Drobnego hllventarza 

3 

\101 
10 

I 

-

P "7 "6l 

4 5 , -6 -
'1% 8% 6% 

-
8°1 ·0 i 60i 

/ 0 

H% 

I 
6"· / 0 

9% " 
6% I 3% 

J ednostki zgrupowane w organizacji go:podarczej "Lasy Państ;~::~-----i -' --9%-r-·-i~Io----· I -

r---
1

9

0 
I_J_e_dn_o_s_t_k_i ..::g_o...;sp~o_d_a_!·_k_i ..;ry:..b_n_e..:j _____________ ~==__=:I 99:0a)-~lr=-~7;~~oU::)-· I -~· --- -- ______ 1 

Jednostki przemysiu spożywczego I ( I( 

11 Społeczne przedsiębiorstwa budowlane - w okresie organizacji (3 lata) 6% 3% 
·~-·I----'-'---

~ . I 
I 

12 Jedtiostki badawcze i szkolywyższe l%b) l % b) 
~-I-----

13 Zakłady doświadczalne jednostek badawczych i szkół wyższych 4%b) l %b) 

U;'agi: 

L W rubrykach Dznaczonych znakiem "x" odnośne 
2. a} Nie dotyczy ·kredytów udzielanych jednostkom 
3. h) Nie dotyczy kJjdytów udzielanych jednostkom 

kredyty oprocentowane s ą Ba warunkach ogólnych. 
wymienionym pod lp. 1. 
wymi enionym pod lp. 7 lit. · a). 

x 

x 

x 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Pre
zesa Narodowego Bank u Polskieg.o 
z dnia 23 grudnia 1983 r. (poz . . 264) 

ODSETKI POBIERANE PRZEZ BANKI OD KREDYTOW UDZIELANYCH JEDNOSTKOM GOSPODARKI 
USPOŁECZNIONEJ .NA NIEKTORE CELE 

I Lp_ • Kredytobiorca Kredyt l Odsc~ 
--1-\---------------~2---------------------------------------------3~----------------~----- 4 

.\ Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Ministra Gór· \ Kredyt n~ finansowanie budo'wy i rozbudowy el!)ktrowni, elektro-I 
nictwa i Energetyki ciepłowni (ciepłowni) oraz sieci naj wyższych nap ięć 3% 

---i----~..;;......;.....----------- -..:--.-:...--=----:.----~:.....-...:---=-------- ---.--
l 

2 Przedsiębiorstwa przemyslów wydobywczych, z wy· Kredyt na finansowanie inwestycji wydobywczych 3% 
jątkiem przedsiębiorstw górniczo-hutniczych metali 
ui eżelaznych, kopalnictwa siarki i kopalnicl!\va su-
rowców chemicznych 

---3--j .}t"lnogtki gospodarki uspolec.1.lIionej 
,I 

Kredyt na fin anso wanie,.zapasów węgla k amiennego przekraczają-
cych bicżąoe potr.zehy -----------------------------------Przedsiębiorstwa przemystu płytowego i celulozowo-I Kredyt na ·finansowanie ponadnormatywnych zapasów surowca 

papierniczego , ! drzewne.-go powstałegow wynikuklęsk ży~viołowych 
------~------~. ------------------------------------·~----·----~~~------~--------I---~~--I 

1 l'" /0 

j 4% 
-41 

I .I ednostlci gospodarki uspole"znioucj , Kred)'t na finansowanie zap asów niektórych surowców, materia· 
l, łów i cz~ści zamiennych do maszyn i urządzeń pochodzących z im· 

portu wedlug ustaleń centralnego planu rocznego 
---- · --------------------------------------I ~------~------------~~----~-~-------------;-----~---I 

6 J ednos tki go"podarki w lnej wyrn iclliun c pod lp. 7 Krcdyt na rinansowuuie naklad'lw zwi 'lzn nych z postępem biolo-

4% 
-= 

5 

zalącznika nr l gicznyrn 5°1 10 

K ["(,d Y t na za lm p gruntów i gruntów w raz z innymi niel"Uchomoś.-

5% 

I 
4% 

ciami ro lnymi 
--T.----------------·----·;----·-----------~---------:----'--'---I 

7 Jl'dnnstki przemysłu SP()żyw(~"eg() oraz [lrzcdsięhior- . Kredyt na finaJlwwauie zapasów sezonowydl 

;.tw~ rrow:"dzące kontraktację; skup i {Jfzcr6b pro- .11 

.l uktów rolniczych 



Monitcr Polski Nr 44 430 - '- Poz. 264 --_.,- -------. , .. . __ .,~---------- ------------~------~--------~-------

l 2 

8 Spóldzielnie .n lc<,za rskie Krcdyt obroto wy na finansu wanie należności z tytułu sprzedaży 
ja lnwic hodowlanych )Jł'ouuccntolO. mJeka 

K.'edyt na finan sowanie: 
1) budownictwu wielorodzinnego lokatorskiego i wlasllościowego 

wraz z pods t~WOWyll;j urządzeniami towarzyszącymi, kosztów 
przygotowauia inwestycji do realizacji oraz kapitalnych' remon

tów i modpmi,zacj i domów mieszkalnych 
2) jeduorod 7.iunego budownictwa mieszkaniowego, koszt9w zaku

, pll działki budowlanej, kosztów uzbrojenia terenu oraz kapital-

4 

2% ' 

1%*) 

nych remuntó\Y i modernizacji budownictwa jednorodziu ',;;go 3% *) 
·3) Imdowy clomó,,>j ednorodzinnych dla pracowników kopalń węg- • 

la kamiennego i przed s i ę~iorstw podziemnego budownictwa gór-
: niczego nadzorowanych przez Ministra Górnictwa i Energetyki , 

przedsiehior~tw górnictwa rud i przedsiębiorstw budowy kopalń 
rud nadzorowanych przez Ministra- Hutnictwa i Przemy.ln Ma

szynowego oraz przed~ięhiorstw kopa1ni ~twa Stuowc~,,, "1"'micz
nych nadzorowanych przez l\J inist ra Przemysiu Cher" w. ,' "go 
i Lekkiego: 
a) . w okresie budowy nie pobiera 

się 

3% b) po zakończeniu budowy 
--.. 1-------------------1-----------------------_1------I 

10 J ednostki zrzeszone w " Spolem" Centralnym Związku 
Spółdzielni Spożywców oraz spółdzielnie i związki 
sp6łdzielni zrzeszone w Centralnym Związku Spół

dzielni Rolnii!zych "Samopomoo Cl;Jłopska" 

Kredyt na fin,ansowanie inwestycj i poł"[l:ających nu budowie zakła
dów piekarskich 

11 Spółdzielnie zrzeszone w Cen tralnym Zwi ązku Spół- Kredyt na modernizacje młynów gospoda rczych 

12 

, dzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" 

Jednostki zagospodarowujące zapasy suroWców wtór
nych, z wyjątkiem specjalistycznych jednostek zajmu
jących się sknpem, uprzydatnianiem i zbytem tych 
zapasów 

Kredyt obrotowy na finansowanie zapasów surowców wtórnycb 
powstałych jako wła sn.y odpad poprodukcyjny i PSZI'widzianych 
do wykorzystania na własne potrzeby 'produkryjłln-tls lll ~o\\'e 

Kredyt na fin ansowanie inwestycji związanych z za!!o;;podarowa
niem surow(!ów wtórnych 

6% 

30 ' / 0 

13 -.I e.Jnostki i zuk/ady blldżetm~e Kredyt obrotowy 

Jednostki gospodarki uspoł,ecznionej Kredyt na finansowanie: 
I) przemieszczenia środków trwały"h i ich zagospoda rowania . 

w' tym pochodzącycb z inwestycji wstrzymanych i zaniechanych, 
a także kosztów nabycia przedmiotów wytworzonych w wyniku 

prac nad rozwo.iem nauki i techniki, 
2) prze.ięcia majątku inwestycyjn l'~o , w t ym także z inwestycji 3% 

wstrzymanych lub zaniechanych, oraz j ego zagoopoclarowanill 
do nowych preferowa nych celów społeczno-gospodarm>.ych. 

3) zagospodarowania "rodków trwałych dzierżawionych od innych 
przedsiębiorstw -

, 15 Dysponenci zakładowego funduszu mieszkaniowego Kredyt na finansowani e zakładowego budownictwa mieszkanio-

16 

17 

18 

Jednostki realizujące inwestycje służące zakładowej 
działalności socjalnej 

wego 

Kredyt na finansowanie obiektów SłUŻ1ICych zakładowej działał. 

nośc i socjalnej 

J ednostki realizujące inwestycj& finansowane 'z tece- Kredyt na finansowanie inwestycji z terenowego flludus7.u akty-

4% 

nowego funduszu aktywizacji gospodax;.czej wizacji gospoda rcze,i 1% 
----~~~--~-----------------------------I-----~--I 

Terenowe organy admilli8tracji ' państwowej Kredyt n'a finansowanie wydatków funduszu mieszkaniowego ad· 
ministracji pań stwowe,j 1% 

.) l) Z wyjątkiem kredytu na finansow anie budowy mie ~z kaIi. ~r:leZńaczoilych na sprzeda ż przez Biuro Handlu Zagranicznego 
"Locum" na innych w'arunkach ni ż ustalone w decyzji nr 9 'Prezydium Rządu 'l dnia 31 stycznia 1977 f. W sprawi. ~' 
zasad nabywania ' praw do mil?szkań spółdzielczych pT 'lel. osoby skierowane do pracy za granicą.' 

2) Wysokość ' oprocentowania kredy t-ów na budownictwo mieszkaniowe do ty czy kredytów udzielonych 'ud stycznia 
ł983 L ; kredyt y udzielone do tej daty są oprocentolyane według stawek obowiązu j ą<:ych w dn~u ich udzielenia .(zawdr
cia ,IIllÓW kredy towy!.:h). 


