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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 23 grudnia 1983 r. 

Poz .265 

w sprawie odsetek bankowych od kred)'1ów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osohom 
. fizycznym. 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 56 
i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co ' nas.tępuje: 

49 groszy pomija się, a końcówkI przekraczające tę kwo
tę zaokrągla się w górę do l złotego. 

. § 1. l. 'Banki pobierają odset~i od 'kredytów udzie
lany"th jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i oso
bom fizycznym w wysokości ustalonej w załączniku do 
zarżądzenia. 

§ 4. Prezes Zarządu Banku GOspodarki Zywnościowej 
mo~e ustalać w ekonomicznie. uzasadnion ych i losow ych 
plzypadkach od kredytów dla poszczególnych kredyto
biorców odsetki niższe od określonych w załączniku do. 

~ za rzą dzeni a. 

2. Wysokość odsetek ustalona jest w stosunku rocz
nym. 

\ 
§ 5. Traci moc zarządzenie ' Prezesa Narodowego 

,Banku Polskiego z dnia 6' maja 1982 r. w sprawie odsetek 
bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospo
darki nie uspołecznionej i osobom fizycznym (Monitor 
Polski Nr 14, po~. 106, Nr 27, poz. 245 i Nr 31, poz. 275). 

§ 2. Od kredytów przeterminowanych oraz od kre
dytów pQstawionych w stan natychmiastowej wymagal
ności banki pobierają odsetki w wySOkości 18%. 

§ 3. 1. Kwoty odsetek podlegają zaokrągleniu dQ 
pelo ych złotych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz- ' 
nia 1984 r • 

.2. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten 
sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. Ma;ewskf \ , ..-

Zal'ącznik do zarządzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 
23 grudnia 1983 r. (poz. 265) 

ODSETKI POBIERANE PRZEZ BANKI OD KREDYTOW UDZIELANYCH JEDNOSTKOM GOSPODARKI 
NIE USPOŁECZNIONEJ I OSOBOM FIZYCZNYM 

Lp. I Kredyt - -'-1-----......... ------------2..:.--------------..:..----' ..... . Odsetki 

1 

2 

3 

Część ł. Kredyty dla r~lników iridywlCłualnych i rybaków oraz osób fizycznych prowadzących I podejmujących 
w zakresie produkcji rolne.i 

Kredyty inwestycyjne; 
1) na zakup gruntów i gruntówwraz'z innymi nieruchomoś.ciami rojnymi 
2) na pozostałe cele produkcyjne 

Krefyty obrotowe: 
1) na cele produkcyjne 

w tym: 

j 

2) na finansowanie nakładów na cele związane z postępem biologicznym 

Część U. Kredyty dla lednostek pozarolnicze.i gospodarki oie U.8poleczoiooej 

Kredyty obrotowe i inwestycyjne: 
1) na bqdowę. rozbudowę i wyposażenie piekarń 
2) na uruchomIenie. innych zakładów rzellłieślniczych i usługowych 
3) na pozostałe cele 

dZiałalność 

Część UkKredyty na indywidnalne. budowOJctwo mieszkaniowe i remonty budynków mieszkalnych dla osób fizycZRvch 

4 Kredyty na: 
1) cele mieszkalliowe dla ogółu ludności. udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. 

w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz •• U. z 1983 r. Nr l, poz. 4 i Nr 54, poz. 241) 
oraz u~ remonty bieżące b'jOłynków wi~lomi~szkaniówych stanowiących własność osób fizycznych 

2) budowę domówjednorofilinnych dla pracowników kopalń węgla kamiennego i przedsiębiorstw podziemnego budownic
twa górniczego nadzorowanych przez Ministr~ Górnictwa i EnergetyJd, przedsiębiorstw górnictwa 'rud i przedsiębiorstw 
budowy kopalń rud nadzorowanych przez Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego Ofaz przedsiębiorstw kopal
nictwa surowców chemicznych nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, udzielane na podsta
wie uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie budowy domów jed.norodzinnych dla pra
cowników przedsiębiofstw górniczych (zmienio~ej uchwalami nr 186/81 i rir132 /82); 
a) w okresie budowy 

b) po Lakończeniu budowy (w okresie spłaty zadłużenia) 
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CżęŚć IV. Irtnf' kredyt), dla osób fizyczn)'ch i ·prawllych 

Kredyty na zakup artykulów przcmyslowych·i.llSlllg: 

1) dla ińwalid6w na zakup w6zk6w i sa lllochod6w inwalidzkich na podstawie uprawnień wydanych przez terenowe organy 
administracji państwowej stopnia wojcw6dzkiegu 

2) dla górników na zakup samochodów -
3) dla mlodych malżeństw i osób samotnic wydlOwuj'lcych tlzicci 

K red yty gotówkowe na zagospodarowanie, ndzielane: 
l) lekarwm i lekal'7.0m dentystom oraz magistrom fal'łJla~ji na podstawie decyzji Ul' 172 Prezydium Rządu z dnia ·22 grud

. nia 1978 1'. W sprawie planowego rozmieszczenia lekarzy i lekarzy dellty,tów i decyzji nr 36 Prezydium Rządu z dnia 10 
lipca 1981 r. o zastosówaniu decyzji nr 172 z dnia 22 grudnia 1978 r. do magistrów fannacji . 

2) nauczycielom akademickim oraz pracownikom naukowo-badawczym na podstawie uchwaly nr Hl Rady Ministr6w z dnia 

19 lipca 1979 r. w sprawie waruuk6w przenoszenia nauczycieli akademickicb oraz pracownik6w naukowo-hadawczych do 
plac6wek nanko\łyeh (Monitor Polski Nr 20~ poz. 116) 

;) na·lIczycielom· nie wymienionym w pkt 2 na podstawie nchwały Ul' 181 Rady Ministrów z dnia 16 s.ierpnia 1982 r,' w spra
wie kredytu bankowego dla nauczycieli p-odcjmujących pracę na terenie wsi lub malych luiast (Monitor Polski Nr 20, 
poz. 172) 

4.) absolwentom szk6l wyższych oraz szkól zawodowych na podstawie rozP9.rządzeniaRady Minist1'6w z dnia 31 sierpnia 
1983 r. w sprawie zatrudnienia absołwcnt6w (Dz. U. Nr 53, poz. 2:H) 

5) a!>solwt'ntom wyższych i średnich szk6ł zawodowych na podstawie uchwały nr 29 Rady Miuis trów z dnia 6 lutego 1981 r, 

w sprawie pożyczek na zag~spodarowanie dla absolwcnt6w wyższych; średnich szkól zawodowych, pod;,jmujących praeę 
w nit'których uspołecznionych jednostkach gospodarki rołnej i przemysłu rolno-spożywczego (Monitor ·Polski Nr 5, 
poz. 38) ~_ " \ 

Kredyty got6wko\\'e: 
l) dla pracownik6w bank6w i czlonk6w banków spółdzielczych 
2) dla pozostałych osób na cele nie wymagające udokumentowan ia 

Kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane w złotych przez Bank Pol,ka Kasa Opieki S.A. zagralli c~nym osobom fizycznym 
i prawnym wykollll.iącym działalność gOiipodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospołitej Ludowej , 

Kredyty dewizow~lldzielane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na zakupy ~~ eksporcie wcwnętruiym 

Kl'edyt gotówkowy l\(l7.iełany w złotych przez BalJ·k Polska Kasa Opieki S.A. pod za5taw w walutach wymicni'aln),ch 

*) W zależności od kwoty kredytu i sytuClcji płatniczej kredytobiorcy. 
**) W zalcż,ności od terminu spłifry kredytu. 
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lA.RZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

z dnia 20 grudnia 1983 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych 
oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników. 

Na podstawie § 3 us t. 2 hchwaly, nr 18 Rady Mini-
, strów z dnia 28 styczn ia 198 1 r. w sprawie stypendiów 
dla spor towców (Monitor Polski z 1981 r. Nr 4, poz. 14, 
z 1982 r. Nr 20,' poz. 1.69 i z 1983 r. Nr .L poz. 7) zarzą~ 
dza si ę, co na"stępuje: 

§ l. W zarządzeniu Przewodniczącego Głównego Ko
mitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 sierpnia 
1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyzna
wania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości 
stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawod
ników (Monitor Polski ż 1982 r. Nr 20, poz. J 81 i z 1983 r. 
Nr 6, poz. 43) wprowadza si ę następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 2, w § 3 ust. 2 pkt 2 i w § 4 pkt 2 
liczbę "J 2.000" zastępuje si ę liczbą ,,15 .000", 

' 2) w § 3 w ust. 3 miesięczne -maksymalne wypłaty sty
pendiów sportowych podwyższa się w poszczególnych 
grach zespołowych: 
z . 210.000 zł do 262.500 zł. 

z 245.000 zł do 306.250 zł. 
ze 135.000 zł do 168.750 zł. 

ze 150.000 zł do 187.500 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi VoJ życie z dni em 1 stycznia 
1984 r. 

Przewodniczący Głównego Kómitetu Kul tu ry; Fizycznej 
Sportu: M. Renke 

Tłoczono z polecenia PrezesCl Rady Ministrów 
w ZaklCldClch Graficwych .. Tamka", Zakład nr I. Warsldwa, ul. TClmkCl 3. 

Zam. 0044-1300~83, Cena 32,00 zł 


