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9!4.0! POloltałe meble i ich eat;iei 
9'03.30 - Drewniane meble typu biurowego 
9-ł03.łO - Drewniane meble typu kuchennego 
9ł03.S0 - Drewniane meble sypialne 
9'03.60 - POlOstałe meble drewniane 
9'03.80 - Meble z p01.oltałych materiałów, takich .jak trzcina, wiklina, bambuI lub podobnych materiałów 
9'03.90 - Części 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOł.ECZ NEJ 

z dnia 22 grudnia 1988 r. 

w IipIri\1A1e zakresu egzaminów wstępnych na pierwszy rok studiów dzlennycb ł zaocznycb w akademiach medycmych. 

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia " maja 
1982 r, o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42. 
poz. 201. li z 1981 r . Nr 22, poz . 128) zarządza się, co na
stępuje ; 

§ L L Egzamin wstępny na pierwszy rok studiów 
dziennyd . w akademiach medycznych obejmuje: 

1) na kierunkach: lekarskim, lekarsko-higienicznym I 
stomatologicznym. a także na kierunkach farmaceu
tycznym oraz analityki medycznej - pisemny zintegro
wany egzamin testowy z biologii. chemii, fizyki oraz 
języka. obcego: angielskiego, francuskiego, niemiec
kiego lub rosyjskiego, wybranego przez kandydata, 

2) nil\ kierunku pielęgniarskim - egzamin, zgodnie z de
cyzją rektora, ustny lub pisemny z anatomii i fizjolo
gii oraz pielęgniarstwa , a lakże ' języka obcego: an
gielskiego, francuskiego. niemieckiego lub rosyjskie
go, wybranego przez kandydata . 

2. Egzamin wstępny na pierwszy rok studiów oddzia
łu zaocznego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Me
dycznej w Lublinie obejmuje - zgodnie z decyzją rekto
ra - egzamin ustny lub pisemny z: 

l} anatomii i fizjologii oraz pielęgniarstwa, a także ję
zyka obcego: angielskiego, fr ancuskiego, niemieckie-

go lub rosyjskiego, wybranego przez kandydata -
w odniesieniu do kierunku pielęgniarskiego o spe
cjalności "dydaktyka medyczna" w zakresie pielęg
niarstwa ; 

2) anatomii i fizjologii oraz fizyki. a także języka obce
go: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub ro
syjskiego, wybranego przez kandydata - w odniesie
niu do kierunku pielęgniarskiego o specjalności lIdy· 
daktyka medyc,zna" w zakresie techniki fizjoterapeu· 
tycznej i elektroradiologicznej; 

3) anatomii i fizjologii oraz chemii, a także języka obce
go: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub ro- ' 
syjskiego, wybranego przez kandydata - w odniesie
niu do kierunku pielęgniarskiego o specjalności "dy
daktyka medyczna" w zakresie techniki farmaceu
tycznej . 

3. Egzaminy wstępne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
obejmują zakres programu nauczania szkoły średniej. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia i ma zastosowanie poczynając od egzaminu wstępnego 
na pierwszy rok studiów na rok akademicki 1989/1990. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : , . Planeta-Małecka 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 1988 r. 

w l!IpJ'awle odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych n& rachunkach 
bankowych. 

Na podstawie art. 19 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, 
z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1987 r. Nr 33, poz. 18t) za
rządza się, co następuje: 

§ I. Podstawowa stopa procentowa banku centralnego 
wynosi. 44'/,. 

§ 2. 1. Odsetki od kredytu refinansowego Narodowy 
Bank Polski pobiera w wysokości określonej w § t, z za
strzeieniem przepisu ust. 2. 

2. Od kredytu refinansowego wykorzystanego na pre
ferowane cele gospodarcze Narodowy Bank Polski pobiera 
odsetki w wysokości określonej w załączniku nr t. 
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ł 3. Banki pobierują odsetki ot! kredytów według stóp 
oprocentowania obowiązuj~cych w ok resie trwania 
umowy. 

§ 4 . . 1. · Maksymalna stopa procentowa od kredytów 
lulzielanych przez banki, z wyjątkiem kredytów nil' cele 
preferowane, wynosi 66°/t-

'2. Od kredytów udzielanych na cele preferowane, 
2: zastrzeżeniem p-rzepisu ust. 3, banki pobierają odsetki 
według stóp procentowych określonych VI załączl1'iku nr I. 
powiększonych o marżę w wysokości nie przekraczającej 
9 pUnktów procentowych. . 

3. Od kredytó~ udzielanych na cele . wymienione w 
zał~zniku 'nr 2 banki pObierają odsetki według stóp pro
centowych określonych w tym · załączniku. 

§ 5. Banki mogą różnicować oprocentowanie kredy
tów w zależności od stopnia ryzyka wynikającego z oceny 

. zdolności kredytowej kredytobiorców w granicach ókreślo
nych w § 4. 

§ 6. Od kredytów gotówkowych udi ieliUlych osobom 
fizycznym banki pobierają odsetki w wysokości nie niż-

. szej niż. 55%, z wyjątkami wymienionymi 'w załącznikach · 
nr 1 i '2. . 

§ 7. Banki mogą boniiikować odsetki pobrane od kre
dytów, jeżeli warunki i terminy bonifikaty odsetek zostały 
zawarte ' w l!mowie kredytowej. 

§' 8. Banki ustalą wysokość oprocentowania kredytów 
nie spłąconych w terminie '- 'Ił granitach określonych w 
§4 usL L 

§ 9. I. Banki płacą odsetki od środków pieniężnych 
gromadzonych na rachu.nkach lok at. terminowych ';N wy
sokości nie niższej niż : ' 

I) 6-miesięcznych - 33010, 

2) 12-miesię'cznych ~ 44%, 

3) 24-miesięcznych - 55%, 

4) 3f>.,miesięcznych ;-"-
i dłuższych 66%. 

2. Banki mogą wprowadzać lokaty na okresy krótsze 
od półrocznych i ustalać ich oprocentowanie. 

I 

. § 14. Środki osób prawnych, gromadzone ' na rachun- , 
kach bankowych, płatne na każde ządanie, nie podlegają ' 
oprocentowaniu. 

§ 15. Środki pieniężne na rachunkach lokat termino
wych, gromąd~one -:w. 'Narodovąm Banku. Polskim, podle
gają oprocentowaniu według stawek określonych w § 9. 

§ 16. Banki- płacą odsetki od środków pieniężnych 
gromadzonych na rachunkach bankowych według stóp 
procentowych obowiązujących w okresie utrzymywania 
5rodków na rachunkach . 

§ 17. Wysokość stawek opr cc e nto,~ania ustałona jest 
w stosunku rocznym. I 

§ 18'. f. Kwoty płaconych i pobieranych odsetek pod
.. legają zaokrągłeniu do pełnych złotych. 

2. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w len 
sposób: ' że końcówki w kwp tac h nie przekraczających 
49 groszy pomija się , a kO r'lcówki przekraczające tę kwotę 
zaokrągla się w ' górę clo l złotego. 

§ 19. Zarz.ądzenia nie stosuje się do okreŚlonego od
rębnymi przepisami oprocentowania: 

1) kredytów dewizowych, ud~ielanych na finansowanie 
importu i zakupÓw w eksporcie wewnEi trznyrh, 

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

3). kred ytów na budown~ctwo mieszkaniowe. 

§ 20. B-anki podadzą ' do wiadomości -klientów tabele' 
określające wysokość oprocentowania środk"ów pieniężnych 
na rachunkach bankowych oraz wysokośćodsetsk póbie
rahych ·.od kredytów. _ 

f 
. § .21. Tracą moc : 

I) zarządzeni e ··Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 29 stycznia 1988 r. w sprawie wysokQści opro~ 

. cent owania ' wkładów oszczęa.uośc iowych gromadzo
nych w bankach przez osoby fi zyczne (Monitor ' Polski 
Nr 5, pez. 51) ,' z wyjątkiem wysokości oprocentowarfia 
depozytowych bonów rewaloryzacyjnych, określonej ' 

w lp. 16 załącznika do zarządzenia , która obowiązui.e 
do dnia 31 styczni a 1989 L , . 

§ 10. Bank i usta l ą wysokość oprocentowania środków ' ' .. 
pieniężnych na rachunkach lokat terminowych, jaka przy- 2) zarządzenie ,Prezesa Narodowego Bahk.u PolskiegO' z. 

dni a 22 lutego 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów 
~d~ielimych przez b~!lk i Oraz oprocentowania środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych 
przez jednostki gospodarki uspołeczniDnej i .Jlie w;;po- ' 
ł ecznionej (Monitor Polski Nr 12, poz. 108, Nr 14, poz. 
123 i Nr 31, poz .. 281).. z wyjątkiem § i2 us t. .1 ;Rkt l 

sługuje W razie niedotrzymania zadeklaro;yaf\e.go okresu 
przechowywania. " , 

§ 1 L Minimalna wysokość oprocentowania wkładów 
oszczędnościowych ludności, gromadzonych w qankach, 
płatriych na każde. żądanie , wynosillOfo. 

§ 12. Środki. na rachunkach kaucji mieszkaniowych 
są ' oprocentowane..: w wysokości stawki , określonej dla 
wkładó.w ' oszczędnościowych ludności płatnyćh na każde 
żądani e. .' 

, § '· 13. Ba~ki mogą ustalać oprocentowanie środków 
pieriięznych ' po.wyżej stóp . pi6cen~owy~\ 'określonych w 
ł 9 i 11. 

, zarządzenia. , 

§ 22. Zarządze,nie wchodzi w życie z dniem l .stycznla 
1989 r. ·i ma ·zastosowanie ' równ ież do kredytów uqzielo-' 
nych przed tą-datą , ' jeśli w umowie kredytowej zost.ala 
zastrzeżona możliwość zmiany odsetek ocl kredytów. -'-

Prezes Na rodowego Banku Polskiegó :'·'i. Pakuła' 
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Załącznik nr 1 do zarZlldzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z dnl. 
29 grudnia 1988 r. (poz. 347) 

ODSETKI OD KREDYTÓW REFINANSOWYCH WYKORZYSTANYCH NA PREFEROWANE ' CELE GOSPODARCZE 

.. 

. \ 

Lp. 
1 

. 
l 

! 

Kredyt Odsetki . 
2 3 

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć związanyc~ z: 

I) rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym w handlu artyku-
łami żywnościowymi 

2) zwiększaniem zdolności eksportowej gospodarki 

3) oszczędnością wykorzystania paliw i . energii 

4) budownictwem mieszkaniowym 

5) ochroną . środowiska naturalnego . ' 

2'J.0/ • . 

3'Y'1. 
2'J!1/. 

2'J!1/. ' 

2'J.O/. . 

ZdJącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa 
Nar,odowegoBanku Polskiego z dnia 
29 grudnia t988 r, (poz. 341) 

. ODSETKI OD KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI NA NIEKTÓRE CELE 

+1 \ Kredyt 

·1 
Odsetki 

2 " 3 

• l Kredyty na zakup artykułów przemysłowych ' i usług : 

I) dla młodych małżeństw i osób samo lnie wychowujących dzieci 14'/. 
2) dla inwalidów na zakup wózków i samochodów inwalidzkich 91/. 

/' 

2 Kredyty dla pracowników banków i członków banków spółdzielczych 9-1Sł/.·) 

.) W zależności od kwoty kredytu ł sytuacji płatniczej kredytobiorcy . 

Rekiamacje z powodu ruedoręczarua poszczeg6lnych nUQlerów zgłaszać nalały Da 
piśmie do Wydziału Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministr6w (ul PoV{.~~ 
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, następDego koIejDego Dumem. 
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