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Monitor Polski Nr 1 t06 Poz. 59, 60 i 61 

2) ukończyli 17 lat życia i zgłosili się. ochotniczo do 
odbycia zas~dniczej służby wojskowej albo. odbycia 
prz:ys~obienia' wojskowego. . 

3) ubiegają się o powołanie do czynnej służhy wojsko
wej w charakterze . kandyctatóWna żołnierzy ' zawo
dowych. 

§ '4. ' Do poboru mogą zostać wezwane , kąbiety uro
d:wne w latach 1969, 1968, , 1967, 1966, 1965, 1964 i 196:1, 
zatrudnione w zakładach ,' (placówkach) słuzby zdrowia 
i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 pkt l 
zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 
1.934 r. w sprawie przeznaczania kobiet do służby wąjsko~ 

, wej (Monitor Polski Nr 10, poz. 71). 

, ~ 

§ 5. Pobót przeprowadzą wojewodowie oraz prezy
denci miast: stołecznego ,Warsza:wy, Krakowa i Łodzi 
przy współudZiale szefów .wojewódzkich sztabów wojsko~ 
wych orazterenąwych oz:ganów administracji ' państwo
wej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego -...:.... za 
pośrednictwem komisji pob~row'ych: 

§6. Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wy
znacza się na dzień 27 marca 1987 'r. 

§ "7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 
Minister Obrony Narodowej: F. Siwicki 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 9 lutego 1987 r. 

\ 

zmien~ające zarządzenie w sprawie kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyti%ych na zagospodarowanle~ 

Na ' podst~wie ' § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Mini
'strów z dńia 31 ' sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania 
absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234 i z 1984 r. Nr 51, 
poz. 262) ' iarządza się, co następuje : ' 

§ 1. W § 1 . zarządzenia-Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 30 stycznia 1986 r. w ' sprawie, kredytu 

bankowego dla absolwentów szkół wyższych na zagospb
' darowanIe (Monitor , Polski Nr 3, poz. 22) -kwot~ 

.,150.000 zł" zastE)puje się kwotą ;,200.000 zł". 

' § 2. Zarządzenie wchodzi w, życie z dniem 1 kwietnia 
1987 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: W. Baka 
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~ARZĄDZENJE PREZESA NARODOWEGO BANKU' POLSKIEGO 

!- dnia 17 lutego 1987 r. 

zmieniające zluządzcilie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki. 
.f 

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

, , 

§ 1. W zarządzenil,! Prezesa Narodowego ~anku Pol-
, śkiego z dnia 7 grudnia 1984, r. w sprawie odsetek od 
kredytów udzielanych przez banki (Monitor Polski Nr 28, 
poz. l89i z 1986 r. Nr 5, poz. 33) wprowadza się nastę~ , 
pujące zmiany: 

1) w§ 1 'w ust. 1 w pkt 'l' po wyrazach: "od skoIlwerc 
',towanych kredytów oQrotowych na stałe potrzeby" 
' oodaje się. wyrazy : "kredytów uzupełniających na 
stale potrzehy, 'udzielanych jędnostkom ,wewnętrznego 
handlu rynkowego,", 

2) dodaje, się § la, lb i lc w brzmieniu: 
,,§ la. 1. Banki mogą pobierać podwyższone odsetki 

od kredytu rozwojowego, na należności 
'i 'J)latniczego, na produkcję nie ,Żak9ńC7.0ną 
w przedsiębiorstwach budowlano~montażo

wych oraz na inwestycje przedsiębiorstw 
w wysokości. podwojonej stawki odsetek
właściwej dla danego rodzaju kredytu 
i kredytcbiorcy - nię. wyższej jednak od 
18%, od jednostek, które nie dają należy
tej ' rękojmi termin()wej spłaty kredytu. 

2. Podwyższone odąetki od kredytu na inwe
' stycje przedsiębiorstw stosuje się do W':'!:
płat z kredytu dokonywanych od dnia 
wznowienia u'przednio ,wstrzymanego kte-

' dylowania inwestycji do dnia faktycznego 
przekazania jej do eksploa'tacji" , jeśli 
wstrzymanie wyplat z kredytu nastąp'Ho w 
związku ' z zagrożeniem dotrzymania: bądź! 
niedcitrzymaniem terminu prZekazania 
mwestyćji do eksploatacji ustillon,ego w 
umowie, ° 'kredyt... " 

§ , Ib . . W , razi~ ustania p~zyćzyn ' pcy{cidują~ych pod-
' wyższenie odsetek ' od kredytu óank moie 
z,vrócić na wniosek kredytoblOrcy ' część lub 
całość kwoty stanowiącej ' l'ównowartość pod-
wyŻszonych odsetek. ' 

§ lc. Wysokość pOdwyżs7.Qnych odsetek od kredy
tów, o których mowa w § la, oraz uzgodriie
,nia , dotyczące warunków -zwrotu rMnicy od
setek określone , są w umowach kredytowych". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem " 21 marca 
1987r. 

Prezes ' Narodowego BańkuPolskiego: W. Baka 


