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nych dochodów swojego gospodarstwa domowego 
przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych w całym okresie spłaty i umożliwi 
kontrolę tego warunku przez bank, 

5) bank zobowiąże się do ograniczenia roszczeń z tytułu 
spłaty kredytu i odsetek do kwoty określonej w pkt 4, 
a kredytobiorca - do zwrotu odsetek wykupionych ze 
środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem że zwrot 
będzie następował z zachowaniem zasad określonych 
w pkt 4. 

4. Odsetki nie spłacone przez kredytobiorców i nie 
wykupione ze środków budżetu pa ństwa dopisuje się do 
stanu zadłużen ia kredytobiorcy wobec banku. 

5. Wysokość oprocentowania kredytów, wysokość od
setek podlegających wykupieniu ze środków budżetu państ
wa w 1993 r., sposób rozl icze!'\ wynikających z tytułu 
wykupienia odsetek oraz upoważnienie do przyjmowania od 
kredytobiorców należności z tytułu spłaty tych odsetek 
-- określają umowy zawarte przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Finansów z ban
kami kredytującymi budownictwo mieszkaniowe. 

§ 2. 1. Do końca 1993 r. pomoc państwa w spłacie 
kredytów mieszkaniowych nie wymienionych w § 1 ust. 1 
będzie polegała na przejściowym wykupieniu ze środków 
budżetowych należności banków z tytułu odsetek od tych 
kredytów, jeżeli zostały one zaciągnięte na: 

1) budowę mieszkań spółdzielczych, 

2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu 
wielomieszkaniowym na zaspokojenie własnych po
trzeb właściciela lokalu lub domu, 

3) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 

4) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomiesz
czenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, 

5) remont, modernizację i rewaloryzację lokali i budynków 
mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i od
nawiania mieszkań. 

2. Wykupienie ze środków budżetu państwa należności 
banku z tytułu odsetek nie spłaconych przez kredytobiorcę 
następuje, jeżeli: 

1) kredytobiorca zobowiąże się do przeznaczania na spłatę 
kredytu, wraz z odsetkami, nie mniej niż 20% miesięcz-
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2) bank zobowiąże się do ograniczenia wobec kredytobior
cy roszczeń z tytułu spłaty kredytu i odsetek do kwoty 
określonej w pkt 1 , a kredytobiorca - do zwrotu odsetek 
przejściowo wykupionych ze środków budżetu państ
wa, z zastrzeżeniem że zwrot będzie następował z za
chowaniem zasad określonych w pkt 1. 

3. Odsetki nie spłacone przez kredytobiorców i nie 
wykupione ze środków budżetu państwa dopisuje się do 
stanu zadłużenia kredytobiorcy wobec banku. 

4. Wysokość oprocentowania kredytów, wysokość od
setek podlegających wykupieniu ze środków budżetu państ
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wykupienia odsetek oraz upoważnienie do przyjmowania od 
kredytobiorców należności z tytułu spłaty tych odsetek 
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Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Finansów z ban
kami kredytującymi budownictwo mieszkaniowe. 

§ 3. 1. Jeżeli dochód gospodarstwa domowego kredy
tobiorcy w przeliczeniu na osobę spadnie w wyniku utraty 
pracy poniżej 75% naj niższej emerytury z poprzedniego 
kwartału, na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu i odsetek 
może być zawieszona, a należności banku zostaną przejś
ciowo wykupione ze środków budżetu państwa. 

2. Okres zawieszenia spłaty, o którym mowa w ust. 1, 
nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 4. Jeżeli dochód gospodarstwa domowego kredyto
biorcy, stanowiący podstawę określenia wysokości spłaty 
kredytu wraz z odsetkami, okaże się niższy od sumy do
chodów członków tego gospodarstwa, stanowiących pod
stawę wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 
za dany rok, kredytobiorca jest zobowiązany do odpowied
niego uzupełnienia wniesionych spłat, w terminie do dnia 31 
maja roku następnego . 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Łączkowski 
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UCHWAŁA Nr 54 RADY MINISTROW 

z dnia 24 czerwca 1993 r. 

w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 820 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed
noczonych z dnia 18 kwietnia 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki 

Jugosławii (Serbia i Czarnogóra) . 

W związku z Rezolucją nr 820 Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 18 kwietnia 
1993 r. dotyczącą środków podjętych wobec władz Federal
nej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra), zwaną dalej 
"Rezolucją", Rada Ministrów ucl ,wala, co następuje : 

§ 1. Min ister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
zapewni, że: 

1) import, eksport i tranzyt towarów do i z obszarów 
Republiki Chorwackiej będących pod ochroną Naro
dów Zjednoczonych oraz obszarów Republiki Bośni 
i Hercegowiny będących pod kontrolą sił zbrojnych 
Serbów Bośniackich będzie odbywał się wyłącznie na 
podstawie właściwych zezwoleń odpowiednio rządu 
Republiki Chorwackiej lub rządu Bośni i Hercegowiny, 
z wyjątkiem niezbędnych dostaw na cele humanitarne, 
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w tym środków medycznych i artyku łów żywnościo

wych przekazywanych przez międzynarodowe organi
zacje humanitarne (ustęp 12 Rezolucji). 

2) nie będą wydawane zezwolenia na otwarcie oddziałów 
przedstawicielstw i firm handlowych należących do 
osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność 
gospodarczą w Federalnej Republice Jugosławii (Ser
bia i Czarnogóra). zwanej dalej " FRJ", z wyjątk iem 

przedstawicielstw i firm świadczących usługi, niezbędne 
na cele humanitarne, po uzyskaniu każdorazowej akcep
tacji Komitetu Rady Bezp i eczeństwa Organ izacji Naro
dów Zjednoczonych, utworzonego zgodnie z Rezolucją 
nr 724 z dnia 15 grudnia 1991 r., zwanego dalej 
"Komitetem" (ustęp 27 Rezolucji) . 

§ 2. Min ister Finansów w porozumieniu z Prezesem 
Narodowego Banku Polskiego wystąpi z inicjatywą noweli
zacji ustaw: z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe, 
z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim 
i z dn ia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe w celu 
umożliwienia wykonania postanowienia ustępu 21 Rezo
lucji. 

§ 3. 1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 

1) wyda zakaz przewozu ładunków i towarów rzeką Dunaj 
przez terytorium FRJ, chyba że przewóz taki będzie 

dozwolony w wyniku uzyskania zezwolenia Komitetu; 
uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od obowiązku po
ddania kontroli statków przepływających Dunajem na 
odcinku Vidinj Calafat-Mohacz (ustęp 15 Rezolucji). 

2) wyda zakaz przepływu statków przez drogi wodne, 
instalacje wodne, kanały i śluzy na terytorium Rzeczypo
spolitej Polskiej: 

a) zarejestrowanych w FRJ, 

b) w odniesieniu do których większość praw własności 
lub pakiet kontrolny dotyczący tych praw należy do 
osoby lub podmiotu gospodarczego działającego na 
lub z terytorium FRJ, 

c) w odniesieniu do których istnieje podejrzenie o naru
szenie postanowień Rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
Narodów Zjednoczonych nr 713 (1991), 757 
(1992), 787 (1992) lub 820 (1993) (ustęp 16 
Rezolucji), 

3) zapewni zajęcie wszystkich statków, samochodów cię
żarowych, taboru kolejowego i statków powietrznych 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, w odniesieniu do których większość praw własno
ści lub pakiet kontrolny dotyczący tych praw należy do 
osoby lub podmiotu gospodarczego działającego na lub 
z terytorium FRJ (Serbia i Czarnogóra) lub działających 
z jej terytorium, gdy zostanie ustalone, że służyły one do 
naruszenia Rezolucji nr 713 (1991), 757 (1992), 787 
(1992) lub 820 (1993) (ustęp 24 Rezolucji), 

4) wyda zakaz polskim przewoźnikom przewozu wszelkich 
towar6w i produkt6w przez granice lądowe FRJ oraz 
z i do portów FRJ, z wyjątkiem: 

a) dostaw zaopatrzenia medycznego i artykuł6w żyw
nościowych do FRJ, zgodnie z Rezolucją nr 757 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed
noczonych na podstawie uzgodnień z Komitetem! 

b) dostaw innych niezbędnych towarów na cełe huma
nitarne do FRJ, uzgadnianych każdorazowo z Komi
tetem, 

c) ściśle określonych przewozów przez terytorium FRJ, 
uzgodnionych we wszystkich przypadkach z Komi
tetem; przewóz taki nie może naruszać zasad okreś
lonych w pkt 5 niniejszego paragrafu (ustęp 22 
Rezolucji). 

5) wyda zakaz żeglugi polskich statków handlowych na 
wodach terytorialnych FRJ, z wyjątkiem przypadków 
każdorazowo usankcjonowanych przez Komitet oraz 
przypadków wyższej kon ieczności (ustęp 28 Rezol ucji) . 

2. Koszty wynikające z zajęcia środków transportu, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3, obciążają ich właścicieli 
(ustęp 26 Rezolucji) . 

§ 4 . 1. Minister Sprawiedliwości":"'- Prokurator Genera
lny zapewni wdrożenie postępowań karnych wobec osób 
naruszających zakazy i nakazy wprowadzone na podstawie 
Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed
noczonych, zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjed 
noczonych (ustępy 19, 24, 25 i 26 Rezolucji). w celu 
pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej w oparciu 
o przepisy obowiązującego prawa, a w razie potrzeby przed
stawi Radzie Ministrów projekt odpowiednich zmian prawa 
karnego w tym zakresie. 

2. Minister Finansów oraz Prezes Głównego Urzędu Ceł 
zapewnią wszczynanie postępowań karnych skarbowych, 
w celu wykonania postanowień ustępów 19, 24, 25 i 26 
Rezolucji. 

§ 5. Ministrowie: Sprawiedliwości - Prokurator Gene
ralny, Spraw Wewnętrznych, Transportu i Gospodarki Mors
kiej oraz Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, każdy 

w ramach swoich kompetencji ustawowych, zapewnią za
trzymanie, do czasu wyjaśnienia, wszystkich statków, samo
chodów ciężarowych, taboru kolejowego, statków powietrz
nych i ładunków znajdujących się na terytorium Rzeczypos
politej Polskiej, które naruszyły lub w stosunku do których 
zachodzi podejrzenie naruszenia Rezolucji nr 713 (1991), 
757 (1992),787 (1992) lub 820 (1993). Po stwierdzeniu, że 
naruszenie takie wystąpiło, statki, samochody ciężarowe, 
tabor kolejowy i statki powietrzne zostaną zajęte i, w stosow
nych okolicznościach, mogą być skonfiskowane wraz z ła
dunkiem na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej (ustęp 25 Rezo
lucji) . 

§ 6. Ministrowie: Finansów, Sprawiedliwości, Spraw 
Wewnętrznych, Transportu i Gospodarki Morskiej, Wsp6ł
pracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Prezes Głównego 
Urzędu Ceł przekażą Ministrowi Spraw Zagranicznych infor
mację o podjętych działaniach, zgodnie z niniejszą uchwałą, 
w terminie 15 dni od dnia jej ogłoszenia . 

§ 7. 1. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje dzia
łania wynikające z uchwały. 

2. Minister Spraw Zagranicznych przekaże Sekretarzo
wi Generalnemu Organizacji Narod6w Zjednoczonych spra
wozdania o środkach podjętych w celu wypełnienia przez 
Polskę zobowiązań, () których mowa w ustępach 12 do 30 
Rezolucji. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powLięcia i pod
lega ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministłów: H. SuchocAa 




