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DEKRET 

z dnia 16 maja 1956 r. 

o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu nalefności państwowych . 

Art. 1. Należności pieniężne, które przysługują jednost
kom ~ud.żetowym, państwowym instytucjom, przedsiębior
stwom i bankom oraz instytucjom ubezpieczeń społecznych, 

mogą yć w przypadkach gospodarczo uzasadnionych ' lub za
sługuj 4cych tIa szczególne uvnględnienie umarzane w całości 
.lub w tzęści, odraczane lub rozkładane na ra ty. 

.f\12. 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządze
nia szdzegółowe zasady umarzania należności oraz udzielania 
ulg w lich spłacaniu, jak również organy właściwe do wyda
wania Ictecyzji w tym przedmiocie. 

2. Określenie organów właściwych do wydawania decy
zji w prawach nal eżności , które przysługują instytucjom 

- ubezp! czeń społecznych, nastąpi na wniosek Centralnej Rady 
Związ ów Zawodowych. 

A Ijt. 3. 1. Minister Finilnsów moze zariadzi.ć stosowanie 
przepi~ów dekretu oraz rozporządzenia wydan~go na podsta wie 
art. 2 Jst. 1 do należności kas spółdz ielczych oraz spółek pra
wa cY'fVilnego i handlowego, w których Państwo, patistwowe 
przeds ~ębiorstwa, banki lub instytucje posiadają udział wy1lo
szący ' onad 50010 kapitału zakładowego. 

2. Minister Finansów określi zarazem organy upra wnio
ne do ydawania decyzji w tych sprawach. 

A t. 4. 1. Przepisów dektetu nie s tosuje się do: 

l) na eżności, które przysługują od osób prawnych będących 
je nostkami gospoda rki pailstwowej, 

2) na eżności, k tóre przysługują od dłu żników z amieszkały ch 
lu mających si edzibę za g rani cą, 

3) lO owiązań ' podatkow ych i należności z nimi zrównanych, 

.. 
4) kosztów , sądowych, 

5) grzywien (kar pieniężnych) orzoczonyc h w postępowaniu 

sądowym i administracyjnym, 

6) należności z tytułu odp.owiedźi1i.lności materialnej żołnie
rzy za szkody wyrządzone jednostce 'twjskowej . 

2. Minister Finansów może umarzać należności przysłu

gujące od przedsi ębIorstw państwowych będących w toku li
kwidacji, jeże lj dochodzenie tych należności powodowałoby 

ni ecelową zwłokę w zakOllczeniu likwidacji lub niewspółmier

ne koszty. 

Art. 5. Tracą moc dotychcUlsowe przepisy w spra wilch, 
obj p' tych dekretem, a w szcze9ólności: 

1) usta wa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywalno4 

pra wnych wie rzytelności państwowych (Dz. U. z 1938 r. 
Nr 26, poz. 228 i z 1949 r. Nr 9, poz. 49). 

2) art. 27 dekre tu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali 
(Dz. U. z 1953 r. Nr 35, poz. 152), 

3) art. 12 ustawy z dnia 7 kwi etnia ' 1949 r. ,o pokrywaniu 
opłat w szpitalach b ędących zakładami społecznym i służ

by zdrowia (Dz. U. z 1949 r. Nr 25, poz, 174 l z J 950 r. 
Nr 44, poz. 409). 

Art 6. D2kret wchodzi w życie z dni em ogłosz enia. 

Przev.iodn icz cjcy Rady Państwa)' A. Zawadzki 
Sekre tarz Rady Państw a: SI. Sk lzeszewsJd 
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