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oraz Ich rodzin (Monitor Polski Nr 21, poz. 123) wprowa
dza sią następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Zaświadczenia wymienione w ust. 1 oraz dwa 
egzemplarze orzeczenia wojskowej. komisji lekar
skiej dowódca jednostki wojskowej przesyła wraz 
z dokumentami ewidencyjnymi żołnierza zwolnio
nego ze służby wojskowej do wojskowej komen
dy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania żołnierza. 

3. Jeżeli tołnierz doznał uszczerbku na zdrowiu 
wskutek wypadku, który nastąpił w okolicznoś

ciac.h określonych wart. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowaw
czych przysługujących w razie wypadków i cho
rób pozostających w związku ze służbą wojskową 
(Dz. U. Nr 53, poz. 342), szef wojewódzkiego szta
bu wojskowego wystawia zaświadczenie stwier
dzające związek wypadku z pełnieniem czynnej 
lłużby wojskowej i przesyła je do wojskowej ko
mendy uzupełnień właściwej ze względu na miej
Ice zamieszkania żołnierza.", 

2) w ł 9: 

a) ust. 2: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej 
stwierdzające związek śmierci żołnierza ze 
służbą wojskową.", 

- skreśla się pkt 4, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Jeżeli śmierć żołnierza jest następstwem wy

padku pozostającego w związku z pełnieniem 

czynnej służby wojskowej al bo choroby pozo
stającej w związku ze służbą wojskową, woj
skowa komisja lekarska. która wydala · orze
czenie w tej sprawie. przesyła je do wojsko- · 
wej komendy uzupełnień właśGiwej ze wzglę
du na miejsce zamieszkania zmarlego żolnie

rza.", 
c) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) wymienione w ust. 2 pkt 2."; 

. 3) użyte w zarządzeniu w odpowiednim przypadku wy
razy "szef powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) 
sztabu wojs~owego" i wyrazy "powiatowy (miejsk,i, 
dzielnicowy) sztab wojskowy" zastępuje się odpo
wiednio wyrazami "wojskowy komendant uzupełnień" 
l "wojskowa komenda uzupełnień". 
ł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 

1971 r. 
Minister Obrony Narodowej: W , Jaruzelski 
Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 
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ZARZĄDZENIE · MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

• dnia 11 października 1976 r. 

'W sprawie ustalenia ogłoszenia atatutu atowarzyszenia wytszej utytecznoścl ;,Polskl Związek Niewidomych". 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
• dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie uznania "Polskiego 
Związku Niewidomych" za stowarzyszenie wyższej uży
teczności (Dz. U. Nr 47, poz. 284) zarządza aię, co nastę
puje: 

ł t. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej uży

teczności "Polski Związek Niewidomych". Tekst statutu 
zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie. 

f 2. Traci moc zarządzenie z dnia 12 lutego 1975 r, ' 
W' aprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia 
wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych" 
(Monitor Polski Nr 7, poz. 38). 

f 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

• dnła .28 październłka 1976 r. 

, W sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych. 

N. podstawie art. 9 ustawy J: dnia 12 czerwca 
1975 r . .....;; Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) i § 27 
ust. 1 uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. 
w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez ban
ki (Monitor Polski Nr 15, poz. 68) zarządza aię, co nastę
pujel 

f t. t. Bank Polska Kasa Opieki S.A. udziela kredy
tów gotówkowych w . złotych, zabezpieczonych zastawem 
w walutach wymienialnych określonych przez Narodowy 
Bank Polski. 

2. Kredytobiorcą może być obywatel polski - osoba 
krajowa. 
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3. Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa mię
dzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a kredytobiorcą. 

§ 2. 1. Kredyt może być udzielony w kwocie nie niż
szej niż 10.000 zł na okres co najmniej 6 miesięcy. 

2. Na wniosek kred ytobiorcy termin spłaty kred Y tu 
może być przedłużony. 

3. Spłata kred Y tu wraz z należnymi odsetkami nastę

puje jednorazowo. najpóżniej w dniu upływu terminu 
określonego w umowie. 

§ 3. Od udzielonego kredytu pobiera się odsetki w 
wysokości 1,20f0 w stosunku rocznym; odsetki płatne są 

w złotych. 

§ 4. 1. Na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu 
ustala się zastaw dewizowy w wysokości 1/, kwoty kredy-

tu. przeliczonej według kursu specjalnego walut obcych 
z premią stosowaną przy skupie wal ut wymienialnych od 
turystów zagranicznych. 

2. Jeżeli wysokość kredytu wynosi od 50.000 do 
100.000 zł. zastaw obniża się o 100f0, a jeżeli przekracza 
100.000 zł -- o 20%. 

3. Zastaw jest zwracany w tej samej walucie, w ja
kiej został wniesiony i nie podlega oprocentowaniu. 

§ 5. W razie niespłacenia przez kredytobiorcę kredytu 
w terminie ustalonym w umowie zastaw przechodzi na 
rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., _ a zobowiązanie kre
dytobiorcy z tytułu zaciągniętego kredytu ' wygasa. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi W życie z dniem ogłoszenia. 
, 

Minister Finansów: H. Kisiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 25 pażdziernika 1976 r. 

w sprawie uznawania ferm zwierząt futerkowych za zarodowe lub reprodukcyjne. 

Na podstawie art. 2 usL 2 ustawy z dnia 2 grudnia 
. 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r. 

Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Fermy zwierząt futerkowych, zwane dalej "fer
mami", mogą być -na wniosek ich posiadaczy uznawane za 
zarodowe lub reprodukcyjne. 

§ 2. Fermę uznaje się za zarodową lub reprodukcyj
ną, jeżeli: 

1) jest prowadzona bieżąca dokumentacja hodowlano
ferm owa zwierząt, 

2) stosuje się niezbędny sprzęt oraz urządzenia tech
niczne, 

'3) są zachowane odpowiednie warunki higieniczno-we
terynaryjne hod owli. 

4) nie stwierdzono zarażli wych chorób zwierząt futerko
wych w okresie ostatnich 6 miesięcy, 

5) w odniesieniu do zwierząt pochodzenia krajowego 
istnieje udokumentowanie tego pochodzenia co naj
mniej od 2 pokoleń. a zwierząt z importu - jednego 
pokolenia, przy czym zwierżęta z udokumentowanym 
pochodzeniem stanowią nie mniej niż 900f0 całości po
głowia zwierząt określonej odmiany na fermie zaro
dowej l 950f0 na fermie reprodukcyjnej, 

6) jest prowadzona ocena wartości użytkowej zwierząt, 

7) zwierzęta są trwale 'oznakowane; nie dotyczy to no
rek. tchórzofretek I nutrii. 

8) w stadzie podstawowym zwierząt (według stanu na 
- dzień 31 marca roku, w którym następuje uznanie fer
my za zarodową lub reprodukcyjną) znajdują się co 
najmniej następujące i1ośc.i samic: 

w fermach w fermach , 
zarodowych reprodukcyjnyrh 

a) listów srebrzystych 
i platynowych 50 sztuk 25 sztuk 

b) lisów polarnych 100 " 25 " 
c) norek 200 " 25 " 
d) tchórzy i tchórzo-

fretek 50 15 " 
e) nutrii 50 " 25 
f) królików 20 10 

g) szynszyli 20 10 

§ 3. 1. Fermy podlegają lustracji przez komisje po
woła ne przez terenowy organ administracji pa ństwowej 

stopnia wojewódzkiego. 

2. W sklad komisji przeprowadzających lustracje 
ferm powinni wchodzić w szczególności: 

l) przewodniczący - zootechnik do spraw hodowli zwie
rząt futerkowych właściwejokręg o~ej stacji hodowli 
zwierząt. 

2) członkowie: 

aj przedstawiciel właściwego terenowego organu 
administracji państwow e j stopnia wojewódzkiego, 

bl lekarz weteryna rii wyznaczony przez wojewódz
kiego lekarza weterynarii. 

§ 4. I. Decyzję w sprawie uznania fermy za zarodo
wą lub reprodukcyjną albo cofni ęcia jej uzn ania wydaje 
terenowy organ administracji pa ństw o wej stopnia woje
wódzki ego po rozpa trze niu opinii komisji, która przepro
wadziła lustrację fe rmy . 

2. Decyzja. o której mowa w ust. 1, obowiązuje w 
okresie 3 lat od jej wydania. 
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