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iARZA,DZENIE MINISTRA ' SPR~ W WEWN~TRZNYCH 

z dnia 21 lipca 1981 t. 

yi ~phlw[e ~talenla ogloszenla Itatutu Itowarzyszenia wyzszeJ ' uzyteczno~cl "ZwiClzek Harcerstwa Polskleg()~'. 
" .. '.. . ). " 

Na podstawie 1 '1 rozporzl\dzenla Rady Ministr6w ' 
• dnia 8 maja 1965 r. w sprawie zmlany statutu 6\owarzy
Izenia wyZszej uzytecznosci ;,Zwi<}zek Harcerstwa Polskie
go" (Dt.U. Nr 18; poz/ 121) zarz~dza si~, co nast~puje: 

I 1. Usfala II~ 6tat~t sto~arzyszenla wyzs~f uzYte~. 
,11OSei "Zwiqz~k Harcerstwa polskiego". Tekst statutu %0:. 
Itame ,ogloszony w odrEibnym wydawnictwie, 

12. Traci mOG zarzqdzenie !vfinistra Spraw We;'vn~tr2;
nych % o ,nia 74 listopad i:l . 1977 r. w sprawie ustal en ia 
1 ogloszenia statpt4 ,stowarzyszenia wyzszej uzytecznosci 
"ZVytqz~k Harcerstwa Polski ego" (Monitor Polski Nr , 31, 
poz. 152). ' 

I 3. Zariqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglosze
ttla. 

MinIster Spraw Wewn~trznych: M. Milewski 
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ZARZJ\DZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 28 lipca 1981 r. 

W Iprawle umarzanla I udzleJanla uIg w Iplacanlu nalezno§cI przysluguJ,!cych Bankowl Handlowemu w 'War.szawle 
S. A., Bankowi' Polska Kasa Oplekl S. A., Towarzystwu Ubezpieczen 1 R'easekuracjl "Warta" S. A. oraz bankom 

apOldzlelczym. 

Na podstawle art. 3 dekretu I dnia 16 maja 1956 r • 
• umarzaniu i udzie1aniu uIg w splaca'oiu naleznosci pan
Itwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 17, poz. 92 i z 1975 r. Nr 10" 
poz. 56) zarzqdza si~, co nast~puje: 

1 1. Do umarzania 1 udzielanla ulg w splacaniu na
leznosci przyslugujqcych Bankowi Handlowemu w War
.zawie S. A .. Bankowi PoIskaKasa Opieki S. A., Towq
rzystwu Ubezpieczell i Reasekuracjl "Warta" S, A. oraz 
,bankom sp61dzielczym stosuje si~ przepisy art. 1 I art. 4 
Clekretu z dnia 16 maja 1956 r. 0 umarzaniu i udzielaniu 
\lig w splacanlu naleznoscl panstwowych (Oz. U. z 1956 r. 
Nr 11, poz. 92 I z 1975 r. Nr 10, poz. 56) oraz przepisy 
;. 1-7 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 13 kwiet
Ilia 1981 r. w sprawie zasad , umarzania i udzielania uIg 
~ Iplacaniu naleznoscl panstwowych (Dz. U. Nr13., 
poz. 61), zwanego dalej "rozporzqdzeniem". 

§ 2. 1. 0 umorzeniu naleznosci lub udzlelenlu ulgl w 
~ej, splacie, gdy zacrhodzll okolicznoki okreslona w f 3 
, 5 rozporzqdzenia, decyduj/l: 

,I) co do naleinosci Banku Handlowego w 'VVarszawle 
S. A. - Prezes Zarz<}du lego Banku, 

') co do naleznosci Banku Polska Kasa Oplekl S. A. --! 
Prezes Zarzlldu lego Banku, 

I) co do nale:inoscl Towarzystwa Ubezpleczer\ I Rease
kuracjI "Warta" S. A. - Prezes Zarzqdu tego Towa
nystwa. 

:l. Prezesl, 0 kt6rych mowa w ust. 1, mogq upowai-
aU;: . 

,I) czlonk6w zarzlld6w bank6w I Towarzystwa Ubezple~ 
czen 1 Rease)turecjl "Warta" S. A. - do umarzania 
naleznosci nl. przekraczajqcych kwoty 200.000 zl, , 

• ) dyrektQr6w krajowych oddzlal6w bank6w I Towarzy. 
atwa Ubezpieczeb i Reasekuracji "Warta" S. A. - do 

~ 
~: umarzania naleznosci , nie przekraczaj/lcych kwoty 
.,; ,,' 60.000 Zll 

J) Moby wymienione w pkt 1 12 ,- do udzielania ulg w 
splacaniu naleinosci. 

f 3. 1. 0 umarzaniu nale±noki . bank6w sp6ldzieJ
czych, ydy zachodzq okoIicznosci okreslone w § 3 rozpo
fZqdzenia, decydujq rady bankow spoldzieIczych. 

2. 0 udzielaniu ulg w splacaniu naleinosci bank6w, 
ap61dzlelczych, gdy zachodz/l okolicznosci okreslone w § 5 
Jozporzqdzenia, decydujq zarzqdy bankow spoldzielczych. 

/ 

1 4. 1. W wypadkach gosI?odarczo 111b spolecznie UZ1!

ladnionych prezesi, 0 ktorych mowa w § 2 ust. I, ora z 
rady bank6w sp6ldzielczych mog" umarzac naleznosci 
tych bank6w I instytucji 'ole przekraczajqce kwoty 
100.000 zl- mimo braku okolicznosci okreslonych w § 3 
rozpoTZqdzenia. 

2. 0 umorzeniu naleznosci przekraczajqcych kwot€j 
100.000 2:1 decydujq: 

1) co do naleznosci Banku Handlowego W W tlrszaw ie 
S. A., Banku Pcilska Kasa Opieki S. A. i Tow arzY$twCl 
Ubezpieczen i Reasekuracji "Warta" S. A. - Minister 
Finansow, 

2) co do naleinoscl bank6w Ipoldzielczych - walne 
zgromadzenia czlonk6w lub zebrania przedsta wicieli 
czlo~k6w tych bankow., 

f !!I. , Traci moc zarzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 
23 wrzesnia 1969 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg 
w splacaniu naleznosci przyslugujqcych Bankowi Handlo
wemu w War5z~wie - Spo!ce Akcyjnej, Bankowi Pol sk a 
Kasa Opieki - Spo!ceAkcyjnej oraz "Warcie" Towarzy
stwu Ubezpieczen i Reasekuracji - Sp6lce Akcyjnej (Mo
nitor Polski Nr 43, poz. 343) . 

f 8. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

MinIster Finans6w: M. Krzak 
'.->', 

• 


