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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOlECZNEJ 

z dnia 2 marca 1988 r. 

w sprawie opiat za , wpisanie do rejestru środka farmaceutycmego lub artykułu .anitarnego produkowanego 
za granicą. 

Na podstawie art. 14 U&t. 1 ustawy z dnia 28 .stycznia 
1987 r. o środkach farmaceutycznych. artykułach sanitar
nych i aptekach (Dz. U_ Nr 3. poz. 19) zarządza się. co 
następuje: - . 

§ 1. Za wpisanie do rejestru środka farmaceutyczne-

go lub artykułu sanitarnego produkowanego za granicą 
ustala się opłatę w wysokości 300.000 złotych. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi Vi życie ' z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. ' Komender 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 22 lutego 1988 r. 

, w sprawie odsetek od kredytów udzlelanycb przez banki oraz oprocentowania środków plemęmycb -na rachunkacb 
bankowycb, gromadzonycb przez jednostld gospodarki UB połecmlonej I nie Ullpołecmlonej. . 

Na podstawie art. 19 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lu
tego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7. poz. 56. 
z 1983 r.Nr 71. poz. 318 oraz z 1987 r. Nr 33. poz. 181) 
zarządza się. co następuje: 

§ 1. Górna granica odsetek pobieranych od kredytów 
udzielanych przez banki wynosi 30%. 

~ 2. Podstawowa stopa procentowa -pobierana od 
kredytów udzielanych przez banki wynosi ISO/o. 

~ 3. Banki pobierają odsetki od kredytów według 
stopy podstawowej. z wyjątkami określonymi w . załącz
nikach· nr 1 i 2. 

§ 4. Banki pobierają odsetki od kredytów według 
stóp oprocentowi,lnia obowiązujących- w okresie trwania 
umowy. ' . 

. § 5. Banki ' mogą ustalać oprocentowanie kredytów 
powyżej stopy podstawowej i powyżej stóp określonych 
w załącznikach nr 1 i 2. z uwzględnieniem przepisu § 1. 

§ 6. Banki mogą bonifikować odsetki pobrane od 
kredytów. jeżeli warunki i terminy- bonifikaty odsetek 
zostały zawarte w umowie kredytowej. Bonifikacie może 
podlegać wyłącznie kwota odsetek pobranych ponad 
stopy procentowe wymienione w § 3. 

§ 7. Od kredytów nie spłaconych w terminie banki 
pobierają odsetki w · wysokości 30%; . 

§ 8. 1. Banki płacą odsetki od środków pieniężnych 
jednostek gospodarki uspołec.znionej i nie uspołecznio

nej. gromadzonych na rachunkach lokat terminowych. 
oraz od środkÓw pieniężnych wymienionych w załączniku 
nr 3 w wysokości określonej w tym załączniku. 

2. Srodki na rachunkach rozliczenia zagranicznych 
kredytÓw ' kupieckich są 'oprocentowane w wysokości 
!itopy określonej dla środków jednostek-gospodarki uspo
łecznionej. gromadzonych na rachunkach lokat termino
wydi 12-miesięcznych. 

§ 9. Wysokość stóp oprocentowania - ustalona lest 
w stosunku rocznym. 

§ 10. 1. Kwoty _ płaconych i pobieranych odsetek 
podlegają · zaokrągleniu do pełnych złotych. 

2. . Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten 
sposób. że końcówki w · kwota€h nie przekraczające 
~9 groszy pomija się. a końcówki przekraczające tę kwotę 
zaokrągla się w górę do 1 złotego. 

§ 1 L 1. Zarządzenia nie stosuje się do określonego 
odrębnymi przepisami oprocentowania:. 

1) kredytów dewizowych udzielanych na finansowanie 
importu i zakupów weksporc;ie wewnętrznym. 

2) środków w walutach obcych, gromadzonych na ra
chunkach bankowych. 

2. Zarządzenia. z wyjątkiem § 7; 9 i 10. nie stosuje 
się do określonych, odrębnymi przepisami odsetek od kre
dytów udzielanych: 

1) na finansowanie budównictwa mieszkaniowego. 

2) na zagospodarowanie: 
a) lekarzom. lekarzom dentystom i magistrom far

macji. 
b) nauczycielom akademickim i pracownikom nauko

wo-badawczym. 
c) nauczycielom podejmującym pracę na terenie wsi 

lub małych miast. 
d) absolwentom szkół wyższych oraz szkół zawo

dowych i średnich szkół zawodowych. 

~ 12. 1. Tracą moc: 

l) zarządzenie Prezesa NaroJowego Banku Polskiego 
z dnia 7 grudnia 1984 r. w sprawie odsetek od kre
dytów udzielanych przez banki (Monitor Polski Nr 28. 
poz. 189, z 1986 r. Nr 5. poz. 33 oraz z 1987 r. Nr 1. 
poz. 61 i Nr 38, poz. 339), z wyjątkiem lp. 11 i 17 za
łąćznika nr 2 oraz lp. 4 i 6 załącznika nr3 do zarzą
dzenia, 

2) zarZądzenie Prezesa Narodowego' Banku Polskiego 
z dnia 7 grudnia 198" r. w sprawie oprocentowania 
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środków na rachunkach bankowych jednostek gospo
darki uspołecznionej (Monitor Pol.ski Nr 28, poz. 190) . 

2. Tracą moc decyzje określające wysokość odsetek 
od kredytów udzielonych przez banki, wydane przed 
dniem wejścia w źycie niniejszego zarządzenia na podsta
wie t§ 2 zarządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1. 

,§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 21 marca 1988 r. i ma zastosowanie 
do kredytów udzielonych również przed tą datą, jeśli w 
umowie kredytowej została zastrzeżona moźliwość zmiany 
odsetek od kredytów. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: W. Baka 

Załącznik nr l do' zarządzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 
22 lutego 1988 r. (poz. 108) 

ODSETKI OD KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI JEDNOSTKOM GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ 
I NIE USPOŁECZNIONEJ NA REALIZACJĘ CELÓW PREFEROWANYCH (DOLNA GRANICA) 
I 

L;" 1 ____________________________________ K __ r_:_d_y_t ___________________________________ I: O'7ft. . 

I. Kredyty udzielane jednostkom gospOdarki uspolecmionej 

l Kredyty obrotowe udzielane: 

l) na finansowanie środków obrotowych związanych z eksportem, z wyjątkiem 'j ednostek wymienionych w pkt 2 i 3 

2) jednostkom handlu wewnętrznego 

3) jednostkom gospodarki rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, jednostkom usług bytowych i remontowych 
świadczonych ludności, jednostkom usług mechanizacyjnych świadczonych , na rzecz rolnictwa, jednostkom produ
kującym narzędzia i remontującym maszyny rolnicze oraz spółkom wodnym 

2 Kredyty na inwestycje: 

3 

4 

5 

l) utrzymujące lub zwiększające zdolność eksportową 

2) związane z wdrażaniem osiągnięć postępu naukowo-technicznego 

3) związane z obniżaniem materiało- i energochłonności produkcji, z wyjątkiem wymienionych w pkt 4 

4) związane z budową lub ę.rUchomieniem małych elektrowni oraz na przedsięwzięcia mające na celu ekonomiczne wy
korzystywanie różnych źródeł energii 

5) związane z rozwojem produkcji rolnej, le~nej i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zc skupem i przechowalnictwem 
płodów rolnych i artykułów rolno-spożywczych 

6) związane z ochroną środowiska oraz poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

7) realizowane przez uspołecznione jednostki drobnej wytwórczości oraz państwowe i spółdzielcze jednostki uspołecz

nionego handlu rynkowego, a polegające na modernizacji lub budowie: 

a) . małych piekarni, masarni, młynów gospodarczych ,i zakładów związanych bezpośrednio z obsługą i zaopat rze-
niem ludności i potrzebami rolnictwa, , 

,b) zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego , a zwłaszcza przechowalnictwa owoców, warzyw i runa leśnego, 

c) zakładów usług bytowych i remontowych dla ludności, 

d) zakładów remontów i konserwacji maszyn rolniczych, wytwarzania narzędzi do produkcji rolnej oraz usług zwią
zanych z techniczną , obsługą rolnictwa, 

e) zakładów produkcji materiałów budowlanych na bazie surowców lokalnych i odpadowych, 
pod warunkiem realizacji tych inwestycji w okresie nie przekraczającym dla: 

- modernizacji - l roku, 
- budowy (rozbudowy) bądź uruchomienia (zagospodarowania) nieczynnych obiektów - 2 lat 

II_ Kredyty udzielane jednostkom gospodarki nie uspołeeznio~j 

Kredyty na zakup nieruchomości rolnych, na działalność w zakresie produkcji rolnej oraz dla indywidualnych rybaków 
morskich i zalewowych - na działalność połowową 

Kredyty na finansowanie inwestycji polegających na 'modernizacji, rozbudowie lub budowie małych piekarni , masarni, 
młynów gospodarczych i zakładów związanych bezpośrednio z obsługą i zaopatrzeniem ludności i potrzebami rolnictwa 
oraz zakładów produkcji materiałów budowlanych na bazie surowców lokalnych i odpadowych 

Kredyty na finansowanie budowy lub uruchomieni~ małych elektrowni oraz na przedsięwzięcia mające na celu ekono· 
miczne wykorzystywanie różnych źródeł energii 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego ' z dnia 
22 lutego 1988 r, (poz, 108) 

ODSETKI OD ' KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSGBOM FIZYCZNYM 

Kredyt Odsetki 

2 3 

Kredyty dla osób fizycznych na dżiała1ność w zakresie produkcji rolnej 9% 

Kredyty dla osób fizycznych : 

l) na zakup artykułów przemysłowych r usług, z wyjątkiem wymienionych pod lit. a) i b) 2~% 

a) dla inwalidów na zakup wózków i samochodów inwalidzkich 9% 
b) dla mlody~h małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci 14% 

2) kredyty gotówkowe, z wyj'ątkiem wymienionych pod lit. a) i b) 30% 

a) dla --pracowników banków i członków hanków spółdzielczych 9-18% ·) 

b) w złotych pod zastaw walut wymienialnych 22% 

.) W zależno~ci od kwoty kredytu i sytuacji płatniczej kredytohiorcy. 

Lp. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 
,22 lutego 1988 r. (poz. 108) , 

ODSETKI OD ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH 
PRZEZ JEDNOSTKI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ I NIE UęPOŁECZNIONEJ 

Rodzaj środków 

2 

Środki na rachunkach lokat terminowych: 

l) l2-miesięcznych 

2) 24-miesięcznych 

3) 36-miesięcznych 

W razie podjęcia części lub całości środków z rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu przechowywania, 
oprocentowanie: . 

l ) w pierwszym roku nie przysługuje, 

2) w drugim roku wynosi 2% , 

3) w trzecim roku wynosi 4%. 

Środki zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego jednostek gospodarki uspołecznionej 
I 

Środki na rachunkach bieżących i na rachunkach funduszów celowych: 

l) Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 

2) Rady Obywatelskiej Budowy Pomnika - Szpitala Centru~ Zdrowia Matki Polki 

3) Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 

4) K rajowego K omitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole 

5) komitet ów powołanych uo realizacji czynów społecznych, pochodzące ze składek ludności 

6) organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz fundacji , nic prowadzących dzialalności gospodarczej 

Odsetki 

3 
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Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Mini strów w Zak~ad <lch Graficznych "Tamka", Zakład nr 1, \Alarsi.awa, ul. Tamk'a 3. 

Zam. 0270-1300-88 Cena 48,00 zł 


