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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 3 stycznia 1979 r. 
~ .... 

w sprawie ustalenia l ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju". 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Minis trów 
z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowa
rzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Zołn ierza" 
na "Liga Obrony Kraju" oraZ w sprawie zmiany statutu 
tego stowarzyszenia (Dz. U. Nr 10, poz. 64) zarządza się, 

co następuje: 
§ 1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej uży

teczności "Liga Obrony Kraju". Tekst statu tu zostanie 
ogłoszony w odrębnym wydawnictwie. 
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§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ustalenia 
i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności 

"Liga Obrony Kraju" (M(mitor Polski Nr 10, poz. 54). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. 

Minister Spraw Wewnętrzn ych: S. Kowalczyk 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 23 grudnia 1978 r. ' 

,w sprawie ustalenia wzoru, próby l wali monety nominalnej wartości 2000 zł. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarzą-

§ 1. Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej 
wartości 2000 zł, określone w załączniku do źarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. d za" się, co następuje: 

Wartość 

2000 
złotych 

Mi'nister Finansów: H. Kisiel 

Załączni k do zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. 
(poz. 7). 

Wzór, próba i waga monety nominalnej wartości 2000 zł. 

Cechy graficzne Brzeg Waga Srednica Próba 

i 
(otok) w gramach w mm metalu 

strona główna strona odwrotna 

-
Wizerunek orła ustalony dla Wizerunek głowy Mi- gładki 8,0 21 złoto gO 0/ 
godła PRL, po bokach orła kołaja Kopernika, wo-

< /1000 Au 
oznaczenie roku 1979, pod or- kół napis MlKOLAJ 
łem napis ZŁ 2000 ZŁ, w oto- KOPERNIK 1473-1543 
ku napis POLSKA RZECZPO-
SPOLITA LUDOWA 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 4 stycznia 1979 r. 

w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 d. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarz~
dza się, co następuje: 

f 1. Ustala Ilę wzór, Itop l wagę monety nortl!nalneJ 
wartości 20 zł, określone w załączniku do zarządzenia. 

f 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dnIem ogłoszeniL 

MinLstw Finansów: H. KisIel 


