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DEKRET 

z d."'lia 25 października 1948 r. 

o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działa
nia najwyższych organów Rzeczypospolitej Pol
slhej i ustawy z dnia 25 czerw ca 1948 r . . 0 upoważ

nieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą usta
wy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz, 223) - Rada Ministrów 
postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co nastę
puje: 

Art. 1. Przepisy niniejszego dekretu mają za
stosowanie do likwidi.J_cjl następujących insty
tucyj kredytu długoterminowego: 1) Towarzystwa 
Kredytowego IVIiejskiego w Warszawie, 2) Zachod
nio-Polskiego Tow"arzystwa Kredytowego Miejskie
go w Poznaniu, 3) Tov"arzystwa Kredytowego m. 
Łodzi, 4) Piotrko\-vskiego Towarzystwa Kredytowe
go Miejskiego w Piotrkowie, 5) Lubelskie!1o Towa
rzystwa Kredytowego Miejskiego w Lublinie, 6) 
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Kielcach, 
.7) Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miej
skiego w Radomiu, 8) -Częstochowskiego Towarzy
stwa Kredytowego Miejskiego w Częstochowie, 9) 
Kaliskiego Towarzystwa Ki'edytowego Miejskiego 
w Kaliszu, 10) Towarzystwa Kredytowego Miej
skiego w Płocku, 11) Białostockiego Towarzystwa 
Kredytowego Miejskiego w Białymstoku, 12) To
warzystwa Kredytowego Miejskiegó . w Siedlcach 
.w likwidacji, 13) Towarzystwa Kredytowego Ziem
skiego w Warszawie, 14) Poznańskiego Ziemstwa 
Kredytowego w Poznaniu, 15) Towarzystwa Kre
dytowego Przemysłu Polskiego w Warszawie. 

Art. 2. 1. Likwidację L'1Śtytucyj kredytu dłu
goterminowego powierza się Bankowi Gospodar
stwa Krajowego, zwanemu w dalszym ciągu niniej
szego dekretu likwidatorc:m. 

2. Likwidator prowadzi likwidację sam lub 
przez swoich pełnomocników i i ch zastępców. 

Art. 3. 1. W czasie likwidacji instytucje kredy
tu długoterminowego zachowują osobowość praw
ną· 

2. Likwidację prowadzi się pod nazwą insty
tucji kredytu długoterminowego ż · dodatkiem 
.,w likwidacj i". 

Art. 4. 1. Nadzór nad likwidacją instytucyj 
kredytu długoterminowego sprawuje Komisarz 
Rządowy do spraw lii-;:widacji instytucyj kredytu 
długoterminowego. . 

2. Komisarza Rządowego mianuje i odwołuje 
Minister Skarbu. . 

3. Minister Skarbu może mianować także za
stępc~ Komisarza Rządowego, 

Art. 5. Minister Skarbu zatwierdza, na wnio
sek Komisarza Rządowego, pełnomocników i za
stępców pełnomocników likwidatora. 

Art. 6. Jednemu pełnomocnikowi może być 

powierzona likwidacja kilku iJ1StytUCyj kredytu 
długoterminowego . 

Art. 7. Likwld:ltor ogl;asza w iVIonitorze Pol
skim o ustanowieniu i odwołaniu pełnomocników 
likwidatora i ich zastqpc6w: 

Art. 3. 1. Władze instytucji kredytu długoter
minowego obowiązane są v/skazać i oddać likwida
torowi cały maj ątek instytucji wraz z aktami oraz 
udzielać potrzebnych wyj aśniell . 

2. Z chwilą obj ęcia obowiązków przez likwi
dator a zarząd sprawami instytucji przechodzi 
z mocy samego prawa na likwidatora, który odtąd 
reprezentuje instytucj ę sam bądź przez swych peł

nomocników. 

Art. 9. 1. Wierzytelności w kapitale i odsetkach 
oraz należności uboczne likwidowanych instytucyj 
kredytu długoterm.inowego, których t ermin płat- . 
ności jeszcze nie nastąpił , stają się wymagalne 
z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu. 

2. W tym samym t erminie stają się wyma
galne zobowiązania likwldowańych instytucyj kre
dytu długoterminowego. 

Art. 10. Po ogłoszeniu likwidacji żaden wie
rzyciel nie może kierować egzekucji do 111ajątku 
likwidowanej instytucji , jak również nie może 
l. yskać na tym maj ątku prawa zastavv'u ani hipo
teki celem zabezpieczenia . wierzytelności, chociaż
by powstała ona przed ogłoszeniem likwidacji. 

Art. 11. Uchyla się przewidzianą w statutach 
likwidowanych instytucyj kredytu długote':mino
wego osobistą odpowiedzialność stowarzyszonych 
za zobowiązania instytucyj. 

Art. 12. 1. Lihvidator sporządzi inwentarz 
i bilans otwarcia likwidacji. stosownie do przepi
sów, które wyda Minister Skarbu. 

2. Bilans .otwarcia likwidacji likwidator zło
ży Komisarzowi Rządowemu do zatwierdzenia. 

Art. 13. 1. W r azie, gdy okaże się, że maj ątek 
likwidowanej instytucj i kredytu długoterminowe
go wystarczy najwyżej na pokrycie kosztów likwi
dacji, Minister Skarbu, na wniosek Komisarza Rzą
dowego, mQże uznać instytucj-ę za zlikwidowaną 
bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 
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2. - Takie samo uprawnienie służy Ministrowi 
Skarbu w przypadku, gdy okoliczność okreś!'ona 
w ustępie poprzedzającym wyjdzie na jaw dopiero 
w toku postępowania likwidacyjnego. 

3. Decyzję o uznaniu instytucji kredytowej 
za zlikwidowaną ogłasza . się w Monitorze Polśkim. 

Art. 14. 1. Likwidator wezwie wierzycieli 
i dłużników instytucji do zgłoszenia swych wierzy
telności i długów w terminie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia wezwania w Monitorze Polskim. Wez-' 
wanie to likwidator wywiesi również 'w budynku 
siedziby instytlłcH i jej-<>ddziałó:w. 

2. W , razie niezgłoszenia długu przez dłużni

ka likwidator wpisze dług jego na listę na podsta
wie ksiąg lub innych dowodów likwidowanej in
stytucji. 

Art. 15. 1. Wierzytelność powinna być zgło
szona na piśmie. W zgłoszeniu wierzytelności na
leży podać: 
1) imię i nazwisko wierzyciela i jego miejsce za

mieszkania lub firmę i je] siedzibę; 
2) wierzytelność w kapitale oraz wartość wierzy

telności niepieniężnej ; 
3) d~wody wierzytelności; 
4) stan sprawy, jeżeli co do wierżytelności toczy 

się postępowanie sądowe: 

2. Wierzyciel zamieszkały za granicą obowią
zany jest obrać sobie w Polsce zamieszkanie dla 
doręcze-ń. VV przeciwnym razie doręczenie uważa 
się za dokonane z chwilą złożenia pisma do akt li
kwidatora. 

3. Zobowiązania likwidOWanych instytucyj 
kredytu długoterminowego z tytułu emitowanych 
listów zastawnych lub obllgacj i zostaną wciągnię
t e na listę wierzytelności nawet bez pisemnego 
zgłoszenia posiadaczy tych papierów, a to na pod
stawie wykazów sporządzonych w toku rejestracji 
przeprowadzonej w myśl dekretu z dnia 3 lutego 
1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych doku
mentó~v n a okaziciela, emitowan;rch prżed dniem 
1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 28, 
poz. 190). 

Art. 16. 1. Po upływie terminu przewidzia
nego wart. 14 likwidator sporządzi listę zgłosza

. nych i przyjętych przez niego wierzytelności oraz 
przedstawi ją do zatwierdzenia Komisarzowi Rzą
dowemu. 

2. Listę zgłoszonych i przyjętych wierzytel
ności po zatwierdzeniu jej przez Komisarza · Rządo
wego likwidator wyłoży do wglądu zainteresowa
n ych na przeciąg dwóch tygodni od dnia ukazania 

. się ogłoszenia przewidzianego w ust,ępie końcowym. 

3. O miejscu i czasie wyłożenia listy zgłoszo
nych wierzytelności likwidator ogłosi w Monitorze 
P olskim. 

Art. 17. 1. Wierzyciele, których wierzytelno
ści nie zostały umieszczone na liście zgłoszonych 
wierzytelności w całości lub w części, mogą skła
dać zarzuty na ręcę likwidatora do Komisarza Rzą-

dowego w ciągu 30 dni od dnia ukażania się ogło
szenia w Monitorze Polskim o wyłożeniu listy, 
a wierzyciele zagraniczni w ciągu 60 dni od tej 
daty. 

2. Zarzuty rozstrzyga Komisarz Rządowy, 
którego decyzję doręcza się wierzycielowi na 
piśmie. 

3. Od decyzji Komisarza Rządowego przysłu-. 

guje stronie odwołanie do Ministra Skarbu w t~L"

rrume dwutygodniowym od daty . doręczenia 

decyzji. 
4. Decyzja Ministra Skarbu jest ostateczna .. 

Art. 18. 1. Wierzytelności i zobowiązania pi e .. 
niężne zostaną przyjęte do bilansu otwarcia likwi ... 
dacji i listy wierzytelności według następującyćh 
zasad: 
1) wyrażone w złotych lub przerachowane na zło ... 

te - w kwocie wierzytelności lub długu w zło .. 
t ych bez względu na to, jaki środek płatniczy 
opiewający na złote miał obieg w chwili pow
stania lub przerachowania tych wierzytelności 
lub długów; . 

2) wyrażone w złotych w złocie - w kwocie wie
' rzytelności lub długu, licząc 1 złoty za jednego 
złotego w złocie; 

3) wyrażone w -obcej walucie z wyjątkiem przy'" 
padków objętych pkt 4) i 5), jeżeli przysłu ... 
gują: 

a) krajowcom od krajowców - w pieniądzu 
polskim według oficjalnego kursu na pod
stawie ostatniego notowania danej waluty 
przed dniem 1 września 1939 r., 

b) cudzoziemcom lub od · cudzoziemców .
w pieniądzu polskim według stawek prze
liczeniowych stosowanych przez Narodowy 
Bank P illlski przy rozrachunkach z tytułu 
obrotów zalranicznych w ch'wili sporzą
dzania bilansu otwarcia; 

4) wyrażone w guldenach gdańskich i markach 
niemieckich, jeżeli powstały na obszarach, na: 
których w dniu 1 września 1939 r. obiegowym 
środkiem płatniczym był gulden gdański lub 
marka niemiecka - w złotych w stosunku 
1 złoty za jeden gulden gdański ' lub za 
jedną markę niemiecką; 

5) 51/ 2% (dawniej 8%) listy zastaVlneTowarzystwa 
Kredytowego Przemysłu Polskiego w funtach 
szterlingach seria BF oraz nie podlegające obo .. 
wiązkowi r ejestracji w myśl art. 18 ust. 1 pkt 
2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r.- o rejestracji 
i umarzaniu niektórych dokumentów n a oka
ziciela, emitowanych przed dniem 1 września: 
1939 r. (Dz. U. R. P. z 1943 r. Nr 28, poz. 190) 
listy zastawne i obligacje wyrażone w walu
tach obcych, a znajdujące si~ w posi~,daniu 

cudzoziemc0w - według stawek przeliczenie ... 
wych stosJwanych przez Narodowy Bank P ol ... 
ski :r-rzy rozrachunkach z tytułu obrotów za
granicznych, 
2. Do hipotek, zabezpieczających listy za

stawne lub obligacje, określone 'IN przepisie ust. l -
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pkt 5, ma zastosowanie stawka przeliczeniowa 
oznaczona w tym przepisie. Wszystkie inne . listy 
zastawne i obligacje wyrażone w walutach obcych 
bez względu na to, w czyim posiadaniu się znajdu~ 
ją, oraz hipoteki, zabezpieczające te listy zastawne 
i obligacje, przyjmowane będą do bilansu otwarcia 
l likwidacji oraz listy wierzytelności według ofi
cjalnego kursu na podstawie ostatniego notowania 
danej waluty przed dniem 1 września 1939 r. 

3. Przez wyrażenie "krąjowcy" i "cudzoziem
cy" rozumie się osoby określone wart. 1 ust (3) 
i (4) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pie
niężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi 
i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. 
z 1938 r. Nr 86, poz. 584) zmienionego dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej' Polsltiej z dnia 2 
września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, p'oz. 549). Nie 
jest j ednakże cudzoziemcem w rozumieniu dekretu 
niniejszego osoba, która po dniu 1 września 1939 r. 
przeniosła miejsce zamieszkania lub siedzibę z kra
ju za granicę. 

4. Spłata zobowiązań wobec cudzoziemców 
nastąpi z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa dewizov.rego oraz na zasadach umów mię
dzypaństwowych, o ile umowy takie zostsły lub 
zostaną zawarte. 

Art. 19. Ulegają umorzeniu: 
1) odsetki Od niezwiązanych z emisj ą listów za

stawnych lub obligacji zobowiązań likwido
wanych instytucji kredytu długoterminowe
go, chyba że zostały przed dniem otwarcia li
kwidacji dopisane przez te instytucje do kapi
tału dłużnego; 

2) -kupony od obligacji i listów zastawnych. 

Art. 20. Dłużnikowi likwidowanej instytucji 
kredytu długoterrninow~go będącemu jednocześnie 
jej wierzycielem nie służy prawo potrącenia. 

Art. 21. Jeżeli w aktywach likwidowanej in
stytucji znajdują się należności, do których r eali
zacji w czasie trwania likwidacji istnieją przeszko
dy ust awowe (należności od przedsiębiorstw prze
~tych na własność Państwa , jak również należ
ności zabezpieczon€ hipoteką na nieruchomościach 
ziemskich przejętych na cele reformy rolnej, na 
nieruchomościach przej ętych na własność Gminy 
m. st. Warszawy itp.), to należności takie wyłącza 
się z aktywów i likwidację przeprowadza się tak, 
jak gdyby należności tych nie było . 

Art. 22. Po ustaleniu ' funduszów masy likwi
dowanej instytucji kredytu długoter-minowego li
kwidator sporządzi plan zaspokojenia wierzytel-
ności i przedstawi go do zatwierdzenia Komisarzo-
wi Rządowemu. • 

Art. 23. Należności ulegające zaspokoj eniu 
z fU:lduszów likwidowanej instytucji będą uiszczo
ne w następującej kolejności: 

1) koszty postępowania likwidacyjnego oraz za
ciągnięte na ten cel pożyczki ; 

2) podatki i inne daniny publiczne, przypadające 
za okres likWidacji; 

3) należności pracowników :I umowy o pracę 
przypadające za ostatrii rok przed datą ogło
szenia likwidacji; 

4) podatki i inne <laniny publiczne należne za 
ostatnie dwa lata przed datą ogłoszenia likwi
dacji wr~z ze wszystkimi dodatkami i koszta
mi egzekucji; 

5) należności . instytucji ubezpie<:zeń społecznycn, 
powstałe z tytułu ubezpieczeń . pracowników 
wymienionych w pkt 3) za rok ostatni przed 
datą ogłoszenia likwidacji; 

6) należności posiadaczy listów zastawnych i obli- · 
gacji; 

7)''inne wierzytelności z wyjątkiem kar pienięż
nych i grzywien; 

8) kary pieniężne i grzywny. 

Art. 24. 1. Likwidator wyłoży plan zaspokoje
nia wierzytelności, po zatwierdzeniu go przez Komi
sarza Rządowego, do wglądu zainteresowanych na 
przeciąg 2 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia 
przewidzianego w ust. 2. 

2. O miejscu i czasie wyłożenia planu zaspo
kojenia wierzytelności likvvidator ogłosi w Monito
rze Polskim. 

Art. 25. 1. Wierzyciele mogą składać zarzuty 
przeciwko planowi zaspokojenia wierzytelności na 
ręce likwidatora lub jego pehlOmocnika do Korni .. 
sarza-Rządowego w terminie mh;sięcz:p.ym od daty 
ukazania siQ ogłoszenia w Monitorze P.olskim o wy
łożeniu planu. 

2. Zarzuty rozstrzyga Komisarz Rządowy, 

którego decyzję doręcza się wierzycielowi na piśmie. 
3. Od d ecyzji Komisar7.a Rządowego przysłu

guje ~tronle odwołanie do Minist r a Skarbu w ter
mini.e dwutygodniowym od daty jej doręczenia. 

4. Decyzja Ministra Skarbu jest . ostateczna. 

Art. 26 . . Jeżeli suma przeznaczona do podzia
łu nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszy
stkich należ'10sci, należności dalszej kategorii (art. 
23) będą uiszczone dopiero po zupełnym zaspoko
jeniu należności poprzedzaj ącej kategorii, a gdy 
maj ątek nie wystarcza na pokrycie w całości wszy
stlcich nale-,:ności t ej samej k3. t;:~g OI-ii, nal.eżności te 
będą zaspokojone stosul).kowo do wysoh:ości każ
dej z n ich_ 

Art. 27. Likwidator zakończy bieżące intere
sy instytucji kredytu d1ugoterminmvego, śdągnie 
wierzytelności, spienięży majątek insl;,tucji i wy
pełni zobowiązania VI ramach pokrycia uzyskane- _ 
go ze spieniężenia aktywów. 

Art. 28. Do czasu całkowitej spłaty pożyczek, 
na podstawie których emitowane były listy zastaw
'ue lub obligacje, likwidator ma prawo pobierać 1 
stycznia i 1 lipca każdego roku dodatek na koszty 
-likwidacji w wysokości ustalonej przez Ministra 
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Skarbu od niespłaconych jeszcze w tym czasie na
leżności instytucji. 

AJ,'t. 29. Księgi in~tytucji i wyciągi z nich, 
pDdpisan e przez likwidatora, jak również podpisa
ne przez niego wszelkie oświadczenia, zawieraj ące 
zwolnien~a od zobowiązań) zrze·c.zenie się praw oraz 

" pokwitowania z odbioru należności, mają moc 
prawną dokumentów publicznych. Wykazy zaległo
ści podpisane przez likwidatora i zaopatrzone 
stwierdzeniem, że pretensja prawnie dojrzała do 
egze~ucji, mają 'moc prawną wykonalnego tytułu 
egzekucyjnego. . 

Art. 30. Nieruchomości stanowiące własność 

likwidowanych instytucji zbywane będą przez pu
bliczną licytację według przepisów kodeksu po
stępowimia cywilnego o egzekucji, a z wolnej ręki 
jedynie za zezwoleniem Ministra Skarbu i po ce
nie nie niższej od wyznaczonej w zezwoleniu. 

Art. 31.1. Sprzedaż ruchomości i papierów 
wartościowycli dokonana będzie przez likwidatora 
z licytacji publicznej bądź za zezwoleniem Komi
sarza Rządowego z wolnej ręki. 

2. Sprzedaż ruchomości i papierów warto
ściowych przez licytację publiczną odbywać się bę
dzie według przepisów rozporządzenia Miniśtra 
Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane
go w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu o trybie dokonywania licytacji publicznej ru
chomości w postępowaniu upadłościowym (Dz . 

. U. R. P. Nr 3, poz. 19). 

Art. 32. I. .W przypadkach, w których prze
wlekła realizacja aktywów mogłaby wpłynąć na 
przedłużenie likwidacji, Minister Skar.bumoże na 
wniosek Komisarza Rządowego zarządzić przeję
cie tych aktywów przez Bank Gospodarstwa Kra- ' 
jowego. 

2. Decyzja Ministra Skarbu jest tytułem do 
ujawnienia w księdze wieczystej przejścia praw 
na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

3. Minister Skarbu ustali w drodze zarzą
dzenia, z jakich funduszów Bank Gospodarstwa 
Krajowego zapłaci za przej ęte prawa majątkowe. 

Art. 33. 1. O miejscu. i czasie rozpoczęcia i za
kończenia wypłaty likwidator ogłosi w Monitorze 
Polskim. ' 

2. Nie odebrane w terminie sumy likwidator 
zatrzyma do dyspozycji wierzycieli. Sumy nie ode
brane przez wierzycieli po upływie jednego roku 
od ostatniego dnia terminu przewidzianego w ustę
pie poprzedzaj ącym przechodzą na rzecz Skarbu 
Państwa. ' 

3. W przypadku zbiegu rejestracji (kilka
krotnego zarejestrowania) lub zbiegu wniosku 
O umorżenie dokumentu z jego rejestracją wypła-

t a' należności z tytułu tych dokumentów nastąpi 
zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądowym. 
W tym przypa<!ku bieg terminu rocznego, określo
nego w ustępie poprzedzającym, rozpoczyna się od 
dnia prawomocności orzeczenia sądowego. 

Art. 34. Nadwyżka powstała po pokryciu ko
sztów postępowdnia likwidacyjnego i po zaspoko.
jeniu wierzycieli zużyta będzie na pokrycie kosz
tów postępowania likwidacyjnego tych instytucji 
kredytu długoterminowego, których majątek na to 
nie wystarcza, a pozostałość będzie przelana do 
Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkanio
wego. 

Art. 35. 1. Po ukończeniu likwidacji i po za
twierdzeniu przez Komisarza Rządowego ostatecz
nych rachunków likwidator sporządzi sprawozda
nIe likwidacyjne, które podlega zatwierdzeniu przez 
Komisarza Rządowego. 

2. Na podstawie zatwierdzonego sprawozda-. 
nia o zakończeniu likwidacji Minister Skarbu uzna 
instytucję kredytu długoterminowego za rozwiąza· 
ną i ogłosi o tym w Monitorze Polskim. 

Ad. 36. 1. Po wydaniu przepisów regulują ... 
cych sprawę należności, określonych wart. 21, Mi
nister Skarbu zarządzi zrealizowanie tych należ
ności i dokonanie dodatkowego podziału według 
listy wierzycieli i pierwotnego planu. 

2. Koszty zrealizowania aktywów i dodatko
wego podziału będą pokryte z uzyskanych sum. 

Art. 37. Przy likwidacji w trybie niniejszego 
dekretu nie mają zastosowania przepisy o likwida
cji zawarte w innych ustawach oraz statutach li
kwidowanych instytucji. 

Art. 38. Minister Skarbu może zarządzić 

przeprowadzenie likwidacji w trybie ustalonym 
przepisami niniejszego dekretu 6ddziałów lub ma
jątku tych instytucji kredytu długoterminowego, 
których siedziby znalazły się poza granicami Pań
stwa Polskiego. 

Art. 39. Wykonanie niniejszego dekretu poru
cza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 40. Dekret niniejszy wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 
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