
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e upowa˝niç Dy-
rektora Generalnego Ministerstwa SprawiedliwoÊci do
zawierania w jego imieniu umów, o których mowa
w ust. 1, z prokuratorami i prokuratorami w stanie spo-
czynku, wymienionymi w ust. 2 pkt 2.

4. W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku
o przyznanie pomocy finansowej, na ˝àdanie wniosko-
dawcy, podaje si´ pisemne uzasadnienie.

§ 6. 1. Udzielenie po˝yczki wymaga por´czenia lub
innego zabezpieczenia przewidzianego obowiàzujàcy-
mi ustawami.

2. Po˝yczki udziela si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ dzie-
si´ç lat.

3. Po˝yczka jest oprocentowana w stosunku rocz-
nym w wysokoÊci Êredniorocznego wskaênika wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, okre-
Êlanego corocznie w ustawie bud˝etowej, z uwzgl´d-
nieniem dokonanych sp∏at.

§ 7. 1. Sp∏ata po˝yczki nast´puje w ratach miesi´cz-
nych i rozpoczyna si´ od nast´pnego miesiàca po
otrzymaniu po˝yczki.

2. Szczegó∏owe warunki sp∏aty po˝yczki okreÊla
umowa, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 8. 1. W razie rozwiàzania albo wygaÊni´cia sto-
sunku s∏u˝bowego prokuratora w sposób, o którym
mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze, lub utraty uprawnieƒ do stanu spoczynku

i uposa˝enia w przypadkach, o których mowa
w art. 62c wymienionej ustawy, udzielona po˝yczka
podlega zwrotowi.

2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 zwrotowi
podlega kwota niesp∏aconej po˝yczki wraz z oprocen-
towaniem, w wysokoÊci stopy procentowej kredytu na
cele budownictwa mieszkaniowego stosowanej przez
Powszechnà Kas´ Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A.
w dniu, w którym po˝yczka sta∏a si´ wymagalna.

§ 9. Wp∏ywy ze sp∏at po˝yczek udzielonych proku-
ratorom i prokuratorom w stanie spoczynku wraz z na-
le˝nym oprocentowaniem stanowià dochody bud˝etu
paƒstwa.

§ 10. Do umów zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

———————
1) Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 wrze-

Ênia 1995 r. w sprawie szczegó∏owych zasad planowania
i wykorzystywania Êrodków finansowych na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych s´dziów i prokuratorów oraz wa-
runków przyznawania pomocy (Dz. U. Nr 114, poz. 554),
w zakresie dotyczàcym prokuratorów, utraci∏o moc z dniem
1 paêdziernika 2001 r. w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie z tym
dniem art. 185 pkt 13 ustawy z dnia 27  lipca 2001 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052).

Dziennik Ustaw Nr 80 — 5306 — Poz. 728 i 729

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Nadaje si´ osobowoÊç prawnà jednostce orga-
nizacyjnej KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej pod nazwà Katolickie Stowarzyszenie „Ogni-
sko Âwiat∏a i Mi∏oÊci” z siedzibà w Starych Kalisza-
nach, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolit´ Lu-
belskiego.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu „Ognisko Âwiat∏a i Mi∏oÊci”

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — wyznania religijne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504,
z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7,
poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375,
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268.


