
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

~~------------~-------------------------------------------------------------
Lonczyn, dnia 19 maja 1967r. Nr. 2. 

----------------- ------------------------------------------~ 
Część II. 

DZAL URZĘDOHY. 

ZARZ,4DZENJE PRE'ZYD:E:Nril RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 10 marca 1967r. o otwarciu sesji Rady Rzeczypospo-
litęj Polskiej • • . • • • • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7 

z.ARZ.ADZENIE PREll'DENl'li RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 15 kwietnia 1967r. o powołaniu Kapituły orderu 
"Odrodzenia Pol skin • . • . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • str. 7. 

MianoYrenie Prezesa Najeyższej Izby Kontroli ••••••••••••••• str.8. 

Powołania Delegatów Rz~du Rzeczypospolitej Polsldej ••••••• str.8. 

Mianowanie przewodniczę..cego i czlonkóv, Wydziału Ośvri.aty 
i H"ychovrenia ,,-, Wielkiej Brytanii • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • str. 8. 

Konru.nik.at Glóvmej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospo-
litej Polskiej o ustaleniu regulaminóv i instrukcji •••• ~ •• str. 9 • 

.....,_ ________________________________________________________________________ _ 



- I -:-

C ZĘSC II. 

DZIAL URZĘDOWY. 

Z.AR'l.ĄDZENIE PREZYDENr.A RZEXJzyP()S,."OQL.ITEJ 

z dnia 10 marca 1967r. 
o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej. 

Na podstawie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. 
o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z· 1959r. ,poz.4/ zarzę.dzam 
otwarcie sesji zwyczajnej Rady Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 kwietnia 1967r. 

PIDZlDENl'.A RZEC'.6YP0SPOL.ITEJ 
/-/ .August Zaleski 

PREZES R.ADY MINISTRCW 
/-/.Aleksander Zavdsza 

Z.ARZ.ĄD'lENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 15 kwietnia 1967r. 

o powołaniu Kapitul.y orderu "Od.rodzenia Polski". 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 192lr. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia 
Polski" /Dz.U .R.P.Nr. 24,poz.137/ w brzmieniu nadanym usta\7ę. z dnia 28 kwietnia 1922r. 
/Dz.U.J;<.:e>.Nr.3+,Poz.255/, rozporzę.dzel?,iem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudni.a 
1932r. /Dz.U.R.P.Nr.109,poz.899/ oraz dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 
września 1935r. _/Dz.U.R.P.Nr.68,poz.425/ po'i>{ołuję na lat trzy, poczynaję.c od dnia 17 
kvdetnia 1967r., Kapitułę orderu "Odrodzenia Polsld.11 w składzie następuję.cych ośmiu 
człorumw i· czterech zastępców członk5w 

Członkowie 

1. płk.dypl.pilot Jerzy BAJ.AN 
2. ks.Prałat Jan BR.Al'-!DYS 
3~ Wacław GRUBJTISKI 
4. Paweł J.ANKOWSlCT 
5.- gen. bryg. Stanisław IIJBODZIECIIT 
6. Stanisłavf POMIJ\N0\7SKI 
7. Bohdan WENDOR...VF 
8. gen. bryg Kordian ZAMORSKI 

Zastępcy członków 

1. dr.Jadwiga MRANOWSIU. 
2. gen.bryg.Ludwik de LAVEAUX 
3 • .Anna N0\1.AKO'..'!A / ze Stańkowskich/ 
4. PJ?łk.Stanis2aw OYTSI.bNKA 

Pfil:lES R.ADY MINIS'l'RCW 
/ -/ iile ksander Zawisza 

PREZYDENI' RZEXJZYPOSPOL.ITEJ 
/-/ August Zaleski 
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Mianowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

Do Pana 
General.a dra Tadeusza .Antoniego PORĘBSKIEGO 
Członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 

Yf Londynie • 

Na podstawie art.13, ust./1/,lit.c/ Ustawy Konstytucyjnej mianuję Pana Generała 
Prezesem Naj'wyższej Izby Kontroli. 

Londyn, dnia 1 marca 1967r. 
PREZWENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ .August Zaleski 

Powołanie Delegatów Rzę..du Rzeczypospolitej Polskiej 

Rada Ministr6w w dniu 1 kwietnia 1967r. na wniosek Ministra Zagadnień polskiej 
Emigracji Politycznej na podstawie art.l i 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 30 marca 1955r. o Delegatach Rzę..du R:aeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 
1955r. ,poz.1/ oraz art.l rozporzę..dzenia Rady Ministr6w z dnia 12 maja 1955r. o Dele
gatach Rzę..du Rzeczypospolitej Polskiej ,.-1 Wielkiej Brytanii /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1955r., 
poz.2/ po.volała na stanowisko Delegata Rzę..du Rzeczypospolitej Polskiej na okręg 
Zachodni Londyn z siedzibę.. 253,Uxbridge Road,London,W.12 

Mariana JUST - T}J}OBORSKIEGO 

Rada Ministr6w Yf dniu 9 maja 1967r. na wniosek Ministra Zagadnie11 Polskiej 
Emigracji Politycznej na podstawie art.li 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 30 marca 1955r. o Delegatach Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 
1955r.,poz.l/ oraz art.l rozporzę..dzenia Rady WJ.inistrów z dnia 12 maja 1955r. o Dele
gatach Rzę..du Rzeczypospolitej Polskiej ,1 Wielkiej Brytanii /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1955r., 
poz.2/ powołała na stanmn.sko Delegata Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej na okręg 
Bradf'ord 

Józefa ST.Arnrn!.A 

Ivti.anowanie przevrod.niczę..cego i członkóu Wydziału 
Oświaty i Wychowania Yf W.Brytanii. 

Minister Wyznań Religijnych, Oświaty i Kultury na podsta,de art.3 rozporzę..dzenia 
Rady J,tinistr6w z dnia 28 kwietnia 1953r. /Dz.U.R.P.Nr.2,poz.5/ o utworzeniu Wydziału 
Oświaty i Wychowania Yf W.Brytanii, art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 kwietnia 1957r. /Dz.U.R.P.Nr.2,poz.4/ o utvmrzeniu 1'/iinisterstwa \7yznań Religijnych, 
Oświaty i Kultury i rozporzę..dzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 1957r. /Dz.U.R.P. 
Nr.4,poz.5/ o Statucie Organizacyjnym Ministerstwa ·1/yznań Religijnych, 0&:Ydaty i 
Kultury - mianował z dniem 1 stycznia 1967r. na okres trzyletni : 
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przewodnicz~cym Wydziału Ośvdaty i Wychowania w W.Brytanii 

dyr.Feliksa J.A'\70RSKIID-O 

członkami tego Y/ydziału 

mgr. I.udwika BOJCZUKA 
mgr.Stanisława Ilf.AJ.A 
mjr.Bronisława UJKAJ.A 
Mieczysława SCJl'OHICZA 

zastępcami członków 
.Annę NOYt.AKOWĄ 
Czesława CZ.APL:al"SKIEGO 
Stanisława POLĘ 

Benedykta DYTRYCH.A 

p. o.1IINISTRA WYZN/\N RELIGLJNYCH 
0$WI.ATY i KULTURY 

/-/Zygrrunt MuchnieWeki 

Komunikat Głównej Komisji Skarbu Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej o ustaleniu regula
minów i instrukcji. 

Główna Komisja Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.13 
dskretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie Narodowym Rze
czypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.6 z 1966r.,poz.7/ na posiedzeniu w dniu i7 kwiet
nia 1967r. ustaliła następuję.ce regulaminy i instrukcje: 

Regulamin Gl6.mej Komisji Skarbu Narodovrego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstavde art.13 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 
1959~. o Skarbie Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.6 z 1966r.,poz.7/ 
ustalony przez r?.eczon~ Komisję z uwzględnieniem opinii Ministra Sprawiedliwości. 

§ 1. 

Do zakresu działań Glóvmej Komisji Skarbu Narodowego R.P. należy : 
1/ opracowanie z własnej inicjaty.Jy lub na vmiosek Ministra Slalrbu zagadniel1, dotyczę.

cych organizacji i działalności Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ra
mach przepisów dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie 
Narodowym R.P., pod.anych w ustępie 1, lit.a i b; 

2/ zwierzchni nadzór nad ogniwami S.N.R.P. /art.5 cyt.dekretu/; 
3/ dostarcz~ie Komisjom, Korrritetom i Delegatom S.N.R.P. znaczków Skarbu Narodo,vego 

R.P. oraz przepisów i drukó-w. 
§ 2. 

Księgowość Glómiej Komisji S.N.R.P. prowadzona jest w myśl art.6 cyt.dekretu. 

§ 3. 
Główna Komisja S.N.R.P. wybiera ze sv~go grona na okres m~-ej kadencji zwyklę. 
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-większościę. głosóY{ Prezydium złożone: z prezesa, dwu wiceprezesóv{ i sekretarza. Ponad
to •• skład Prezydium ...-mhodzi ~ urzędu Minister Skarbu, jako Skarbnik Glóvmej Komisji 
S.N.R.P., który kieruje pracami kasmmści i księgoviości Głównej Komisji S.N.R.P. 
Osoby zatrudnione tymi pracami podlegaję. slużbo'.-{O Ministrowi Skarbu. 

§ 4. 

Posiedzenia Prezydium Glóvmej Komisji S.N.R.P. będę. zwoływane przez prezesa co 
najmniej raz w miesię.cu albo na propozycję skarbnika 'fi najkrótszym możliwie czasie. 

§ 5. 
Do ważności uchwał formalnie zwołanego Prezydiwn Głównej Komisji S.N.R.P. jest 

niezbędna obecność prezesa lub delegowanego przez niego wiceprezesa, sekretarza i 
skarbnika. 

Uchwały Prezydium zapadaję. większościę. głosów.· \7 razie róvmości głosóY{ uchwał.a 
nie zapada na tym zebraniu. 

Jeżeli przedmiotem uchwały ma być jedna ze spraw, vzymieniorzych w art. 7, ust.5 
powołanego dekretu, to wśród głosóY{ za uclw,ałę. niezbędrzy jest głos Ministra Skorbu. 

§ 6. 
1. Posiedzenia Głównej Komisji S.N.R.P. będę. zwołyHane przez prezesa co najmniej 

raz na kwartał. 
2. Ponadto prezes z~oła posiedzenie w każdym czasie na żę.danie co najmniej p 

członków Głównej Komisji S.N.R.P. zgłoszone na piśmie, albo no żę.danie Ministra Skar
bu lub Prezesa. Naj,·,ryższej Izby Kontroli albo Głównej Komisji Rewizyjnej S.N.R.P. 

3 • .Zę.danie zwołania Głównej Komisji S.N.R.P. przez czynniki wymienione w ust.2 
maję. odnosić się do konkretnych wyszczególnionych zagadnień i być zgłoszone na piśmie 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 7. 
Prezes układa projekt porzędkll obrad, który powinien być wysłany członkom wraz 

z zawiadomieniem o terminie posiedzenia nie później niż na 7 dni przed datę. posie-
dzenia. 

§ 8. 
Do ważności uchvrał Głównej Komisji S.N.R.P. jest niezbędna obecność co najmniej 

polowy czlonkó\7 tejże Komisji oraz skarbnika lub jego przedstawiciela. 
Uchwały zapadaję. większościę. głosów. 1,/ razie róvmości głosów decyduje głos pre

zeso. Jeżeli przedmiotem uchwał ma być jedna ze spraw ·wymienionych w art~8,ust./11,. 
art.9, art.ll,ust./1/ i /2/, art.12,ust./2/, art.15,ust./3/, art.16,ust./J/,/2/,/3/ 
i art.18,ust./2/ powołanego dekretu, to \.Śród głosów za uchwałę. niezbędny jest głos 
skarbnik.a lub jego przedstauiciela. 

§ 9. 

Prezes Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. lub upowazru.ony przez niego wice
prezes reprezentuje Głównę. Komisję S.N.R.P. na zewnę.trz. 

Sprawozdanie z działalności S.N.R.~. składa prezes lub w jego zastępstwie upo
ważniony członek Prezydium. Sprawozdanie ustala Prezydium. 

Listy i akty podpisuję. prezes lub wiceprezes i sekretarz. Jeżeli korespondencja 
dotyczy spraw finansowych lub księgowości oraz sprawozdań i viyjaśnień finansowych, 
to niezbędny jest podpis i skarbnika. 
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§ 10. 

1. Głóvma Komisja S.N.R.P. wlasnę. uchwalę. przy uwzględnieniu § 8 niniejsz<:lgo 
Regulaminu pov.roluje Komisje, Komitety ltib Delegató,7 S.N.R.P. oraz o&·mluje ·tych Dele
gatów w przypadkach, przewidzianych w art.8 i 9 powołanego dakretu. 

2. Komisje, Komitety i Delegaci S.N.R.P. pevvoł.uję. i o&-mluję. pe lnomocników. 

§ 11. 

Głóvma Komisja S.N.R.P. ,,lasnę. uchwałę. przy uwzględnieniu § 8 nienijeszego regu
laminu rozwię.zuje Komisje lub Komitety S.N.R.P. w przypadkDch przewidzianych w art.Jl 
pouołanego dekretu. 

§ 12. 

Główna Komisja S.N.R.P. w porozumieniu z Ministrem Sl<l3rbu przyjmuje do wiadomości 
i wykonania ośvliadczenia of'iarodawców co do szczególnego przeznaczenia ofiar skl.ada
n;,ch przez nich na S.N.R.P., jeżeli uzna że nie zachodzę. poważne zastrzeżenia co do, 
osoby of'iarodawcy i przeznaczenia of'iary. 

§ 13. 

Główna Komisja S.N.R.P., Komisje, Komitety albo Delegaci S.N.R.P. wystawiaj~ le
gitymacje płatnikom S.N.R.P. /art.15,ust./2/ powołanego dekretu/. Druk legitymscji i 
wkładek rocznych do niej zarzę.dza w miarę potrzeby Prezydium Głównej Komisji S.N.R.P. 

§ 14. 

Głó~ma Komisja S.N.R.P. projektuje inne, poza systemem znaczkmazym, rodzaje i spo
soby dobrowolnych świadczeń na rzecz S.N.R.P. /art.15,ust./3/ povrołanego dekretu. 

Te rodzaje i sposoby muszę. być zgodne z postanowieniami dekretu o S.N.R.P. tu
dzież z przepisami prawnymi kraju, w którym ś,nadczenia sę. dokonywane. 

§ 15. 

1. Główna Komisja S.N.R.P. zarzę.dza mocę. s,;,ęjuchwaly emisję znaczków S.N.R.P. 
określaję.c wzory znaczków, ich ilość i wartość. 

2. Gł.óvma Komisja S.N.R.P. jest wyłę.cznym dysponentem znaczków S.N.R.P. 
3. Znaczki S.N.H.P. sę. emitowane w walucie złotowej, a mianowicie 1, 2 i 5 zł. 
4. Wartość przeliczeniowę. znaczków S.N.R.P. w stosunku do walut poszczególnych 

krajów ustala Głómi.a Komisja S.N.R.P. 
5. Biuro Głównej Komisji S.N.R.P. vzysyla uprawnionym osobom w komis zapotrzebowa

ne znaczki i przyjnuje rozliczenie z ich rozsprzedaży. 
6. Biuro Głóvmej Komisji S.N.R.P. prowadzi rachunkowość znD.czków S.N.R.P. i kon

totekę odbiorcóvi znaczków. 
§ 16. 

Minister Skarbu pokrywa vr ramach budżetu państvmvrego wydatki administracyjne 
Głównej Komisji Skarbu Narodovrego Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 17. 
Prezydium Głóvmej Komisji S.N.R.P. opracowuje i wydaje w miarę potrzeby biuletyny 

Głównej Komisji S.N.R.P. obrazuję.ce działalność v;szystkich ogniw S.N.R.P. 
Do obowię.zków Prezydium Glóvmej Komisji S.N.R.P. należy również opracowywanie ko

munikatów do prasy i innych wydaunictw. 

§ 18. 

Regulamin nim.eJszy wchodzi Yi życie po ogłoszeniu go \7 Dzi.e.nniku Ustaw Rzeczy
pospolitej Polsld.ej. 
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Regulamin odznaki Skarbu Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.18,ust./2/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
4- lutego 1959r. o Skarbie Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.6 z 19:,6r., 
poz. 7/ Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P. w porozwnieniu z Ministrem Skarbu uchvra
lila w dniu 17 kvn.etnia 1967~. następuję.cy regulamin odznaki Skarbu Narodowego Rze
czypospolitej Polskiej. 

§ 1. 

Odznakę Skarbu Narodowego R.P. stanowi medal o średnicy 38 mm. wykonarzy w metalu 
brę.zowym, srebrnym lub pozlacarzym z napisem v1 otoku II Skarb Narodowy" i w środku m9da
lu z powię.zanymi literami "RP1

• Poniżej liter "RP1 w miejscu wolnym od nopisu "S~rb 
Narodowy" mała wię.zka liści laurowych. Na stronie odv;rotnej roodalu napis umieszczony 
w pozio!lv'ch liniach: 11 Za szczególne zasługi dla Skarbu Narodowego R.P. 11

• W otoku po 
prawej i lewej stronie napisu po jednej galę.zce laur0v1ej, a pod nimi w otoku 11 1950-
X-1960". 

Medal jest zawieszony na wstę..żce z jedwabnej mory szerokości 32 mm z paskam;i na 
przemian siedmiu czerwonymi i sześciu białymi szerokości - czervmne 2 mm, białe 3 mm 
/zal.]/. 

Zgodnie z rozporzę.dzeniem Raay Ministrów z dnia 10. 5.1960r. o kolejności nosze
nia odznaki Skarbu Narodowego R.P. /Dz.U.R.P.Nr.l z 1960r. ,poz.1/ - oodal nosi się 
po polskich odznaczeniach państvmwych, najpierw zloty, po ninsrebrny, a po nim brę.zo
vry, a przed odznaczeniami zagranicznymi. 

§ 2. 

Odznakę nadaje Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P. z własnej inicjatywy lub na 
Wniosek v1laściwej Komisji, Komitetu lub Delegata Skarbu Narodowego R.P. 

§ 3. 

Odzt1ak:a nadavre.na jest za szczególne zasługi v1 zakresie świadczeń i pracy no rzocz 
Skarbu Norodowego R.P. płatnikom, of'iarodawcom i działaczom Skarbu Narodowego R.P. 

W ocenie zasług powinny być wzięte pod uwagę : 
a/ rozmiar świadczeń i pracy; 
b/ ·stopień poświęcenia kandydata ·w zoleżności od jego vre.runków osobistych; 
c/ regularność śvdadczeń i pracy. 

§ 4-. 

Odznaka może być nadawana instytucjom i stowarzyszeniom za działalność w charak
terze zbiorowego płatnika, of'iarodawcy lub działacza Skarbu Narodovrogo R.P. 

§ 5. 
Odznaka może być nadawana płatnikom, of'iaroda~com lub działaczom Skarbu Narodo

wego R.P. róvmież pośmiertnie. 
§ 6. 

Odznaczeni otrzymuję. dyplom \·1ydEny i podpisany przez Prezesa i Sekretarza Głów
nej Komisji Skarbu Narodovmgo R.P. \"fedług zalę.czonego wzoru /załę.cznik 2/. 

W razie odznaczenia pośmiertnego dyplom doręcza się spadkobiercy lub wykonawcy 
ostatniej woli odznaczonego. 
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§ 7. 

1. Odznak.a może być nadawana płatnikom s.N.R.P. 
- br_ę,zcma: za świadczenia na S.N.R.P. przez l~czny okres co najmniej 3-ch lat; 
- srebrna: za świadczenia na S.N.R.P. za okres następnych 5-oiu lat; 
- zlata: za ·okres dalszych 5-ciu lat. -
Złota .odznaka może być nadaria wielokrotnie po dalszych okresach 3-oh letnich. 
Wielokrotność odznaki U\7idoczniona jest poprzecznymi metalo..-zymi okuciami. 

2. Czasokresy podane wyżej w punkcie pier.1szym skraca się do polowy za działalność 
w charakterze członka Komisji, Komitetu, Delegata i pełnomocnika S.N.R.P. 

3. Osobom, które przyczyniły się do rozwoju Skarbu Narodowego R.P. · prac~ organizacyj
~ lub żlożyly jednorazowo donację w kwocie co najmniej f, 500, Główna Komisja 
Skarbu Narodowego R.P. może nadać zlot~ odznakę z pominięciem ustalonych w punl<cie 
1 1 2 czasokresów, a także nadać odznakę dwu lub ·wielokrotnie. 

§ 8. 

Głóvma Komisja Skarbu Narodmvego R.P. ogłasza listy osób, instytucji i stowarzy
szeń odznaczonych,w biuletynie informacyjnym Skarbu Narodo\7ego R.P. 

§ 9. 
1. Odznaczeni otrzylIUj~ bezpłatnie dyplonzy nadania odznaki, które przesyła się na 

·aaxes Komisji, Komitetu lub Delegata celem uroczystego, w miarę możności, wręqze
nia odznaczonym. 

2. Odznaczeni mog~ nabyć medale w Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. w cenie : 
- br~m-zy: L.l. 9. O - $ 4,.20 
- srebrny: L.2.10.0 - t 7.00 
- zloty: L.3.10.0 - $ 10.00 
oraz miniaturki w cenie: 
- br~owa: l:.0.15.0 - $ 2.15 
- srebrna: L.0.17.0 - $ 2.50 
- złota: L.l. 1.0 - $ 3.·00 

§ 10. 

Wnioski o nadanie odznaki winny zawierać następuj~ce rubryki: 1/ imię i nazwisko, 
2/ ewent.Nr. legitymacji,. 3/ płatnik od ••• i wysokość wpłat rocznych, 4./ posia9,a 
odznakę nadan~ za okres od ••• do ••• , 5/ szczeg6lne· zasługi w pracy S.N.R.P. ,.. 6/ uza
sadnienie punktu 5. 

Na wnioskach z par. 7 ,ust.2 należy podać szczegółowe uzasadnienie, ewent. na oddziel
nym zalęozniku. 

§ 11. 

Ogłoszony w Dz.U.R.P.Nr.1/60 z dn.25 maja 1960r. Regulamin odznald. Skarbu Narodo
wego R.P. uchyla się. 

§ 12. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia \7 Dzienniku Ustaw R.P. 

----ooOoo---
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Instrukq1a Głównej Komisji Skarbu Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

dla pełno~ocników Skarbu Narodowego R.P. i o prowadzeniu przez 
nich rachunkowości. 

I. PEŁNOMOCNICY. 
§ 1. 

Komisje, Komitety· i Delegaci Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powołuję. i 
odwołuję. pełnomocników Skarbu Narodowego R.P. 

§ 2. 

Penomocnikiem Skarbu Narodowego R.P. może być każd,y płatnik S.N.R.P., który tej nµ.sji 
dobrowolnie się podejmie. 

§ 3. 

Pełnomocnicy S.N.R.P. otrzynuję. od Komisji, Komitetów lub Delegat6w, które ich powo-
łuję.: . 
a/ legitymację dla siebie jako pełnomocników; 
b/ blankiety legitymacji i rocznych wkładek do nich dla płatników Skarbu Narodowe~o 

R.P. . 
o/ enaczki Skarbu Narodowego R.P. jako dowod,y wpłat na Skarb Narodowy R.P. 

§ 4. 
a/ Pełnomocnicy S.N.R.P. wystawiaję. płatnikom S.N.R.P• legityIIt:lcje S.N.R.P. i roczn::i 

wkl.adki do tych legitymacji oraz wręczaję. im jako pokwitowanie wpłaty ilość znacz
ków wartości dokonanej "Wpłaty na S.N.R.P. 

b/ Odcinki roczrzych wkładek do legitymacji, po należytym wypełnieniu pełnomocnik 
przekazuje przy naJ"'bliższej wpłacie zebranych funduszów tej władzy S.N.R.P., lcf;óra 
go powołała, a ta z kolei odsyła je do Głównej Komisji S.N.R.P./43,Eaton Place, 
London,s. w. I/. 

§ 5. 
Pełnomocnicy pro.-radzę. ewidencję Si'IOich płatników S.N.R.P. z oznaczeniem daty i -wyąo
kości dokonywanych wpłat. 

§ 6. 

Pełnomocnicy S.N.R.P. przekazuję. składki /pienię.dze/ w· FP-arę ich zebrania, lub co 
najmniej raz na miesię.o do tych Komisji, Komitetów lub ...... alegatów, które ich powołały. 
Sprawozdanie miesięczne obowię.zuje także w razie braku wpływów. 

§ 7. 
Wynik działalności pełnomocnika zależy w dużej mierze od jego energii i umiejętności 
podejścia do ludzi. 
Nieodzmmę. pomocę. w pracy pełnomocnika jest znajomość celów i zadań niepodległościo
wej emigracji politycznej z. władzami państwowymi R.P. na czele. 
Ponadto dla ułatwienia pracy pełnomocników - przepisy prawne reguluję.ce działalność 
S.N.R.P. zostały wł~ozone w zbiór przepisóv,, którego niniejsza instrukcja jest częśaię. 
skladowę.. 
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II. RACHUNKO\VOOC. 
§ 8. 

Dcwodem wpłaty świadczeń inąywidualnych przy pomocy legitymacji członko.vskich s~ 
znaczki Skarbu Narodowego R.P. 

§ 9. 

a/ Uprawnionymi do zapotrze'bowania odbioru i rozliczenia znaczków S.N.R.P. vrobec 
Głównej Komisji S.N.R.P. s~: 
1/ osoby upoważnione przez władze /Zarzędy/ Komisji, Komitetów; 
2/ delegaci S.N.R.P.; 
3/ pełnomocnicy S.N.R.P. bezpośrednio powoływani przez G1ó~ Komisję Skarbu Naro

dowego R.P. 
b/ Dla każdej wymienionej w tym paragraf'ie osoby Główna Komisja Skarbu Narodowego R..B 

prowadzi oddzielne konto ro111raahunkowe. Numer konta /folio/ uwidoczniony jest pa 
każccym dowodzie rachunkowym zwi~zanym ze znaczkami. 

§ 10. 

Pełnomocnicy S.N.R.P. prowadz~ ksi~żkę rachunko~ według poniżej zaleconego wzoru 
/może być formatu kieszonkowego/. 
/~a strona-rachunek znaczków/ - /Prawa strona: rachwiek gotówki/ • ...._______________________________________ ----------

v7yszcze- Nr. Przychody Rozchoczy Data Wyszcza- Nr. Przy- Rozchody 
Data gólnienie do gólnie- do ch_2d;y 

/Treść/ wo L s d L s d nie wo -L-s"""d ___ L_s_d_ 
du du ________ _.....,_ _________________ _....__ ______________ _ 

,~~~~----------~---------------------------------------------------
§ 11. 

Dowodami dla ksi~ki racłumkowe j pełnomocników s~ : 
a/ dla przychodu: do..-(Sd wydania znaczków, wystawiony i przesłany ł~cznie ze znaczkami 

przez Delegata, Komitet, Komisje lub Biuro Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. 
w drlll. egzemplarzach; jeden po podpisaniu przez odbiorcę znaczków należy zwróc;l.ć 
o~ganowi pr:2'.Elsyłaj~cemu znaczki. 

b/ Dla przychodu gotówki : 
· 1/ za sprzedane znaczki - stan kiisy pełnomocnika; 

2/ z :innych źródeł /imprezy, dary itp./ - dowoccy wpłaty wystawione w trzech kopiach, 
podpisane przez wpłacaj~cego i pełnomocnika; pierwsz~ kopię otrzymuje wp1acaj~cy, 
druga przesyłana jest z gotówk~ władzy pel.nomocnika, trzeci~ zatrzymuje pełno
mocnik. 

Bloczki dowodów wpłaty msj~ być legalizowane i ewidencjonowane przez władzo pooołu
j~ce pełnomocnikóY4 

c/ Dla rozchodu znaczków: gotówka za rozsprzedane znaczki S.N.R.P. 
a./ Dla rozchodu gotówki: pot\.:iierdzenie wpłaty wystawione przez Delegata, Komi'bet, 

Komisję lub przez Biuro G16wnej Komisji S.N.R.P. 

§ 12. 

a/ Do każdej przesyłki pieniężnej do Delegata, Komitetu, Komisji i do G16wnej Komisji 
S.N.R.P. należy doł~czyć notatkę /list/ określaj~~ charakter wpaty: za znaczki 
S.N.R.P., z darów, z imprez itp. 
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b/ Jeżeli vą>lata oba jnuje członków Klubu Ty się.ca - podać nazwisko i imię, Ic-,otę i za 
jaki okres, dla każdego członka Klubu. 

c/ Jeżeli wplata zawiera większe dary, należy to wyszczególnić i zaznaczyć czy jest 
pożę.dane ogłoszenie tego ...-, czasopiśmie "Rzeczpospolita Polska", czy tylko pisemne 
podziękowanie od Głównej Komisji S.N.R.P. 

§ 13. 

Jeżeli Komisje, Komitety, Delegaci lub bezpośrednio powoływani pełnomocnicy zglaszaję. 
pretensje o zwrot uydatkó,;, administracyjnych po.T.inni to uzasadnić szczególoviym zesta
Ydeniem wydatków /Ust.2 par.16 dekretu o S.N.R.P./. 

§ 14. 

a/ Komisje, Komitety i Delegaci Skarbu Narodovł()go R.P. prowadzę. dla każdego z pełno
mocników osobne konto znaczków S.N.R.P. Pełnomocnicy otrzy1ruję. za pokwitowaniem 
zapas znaczkó,;, do rozsprzedaży. Dalsze uzupełnienie zapasu znaczkóYf odbyvm się za
sadniczo ·w wysokości wpłaconej gotówki za sprzedane znaczki z pier.1szej dotacji, 
która pozostaje jako stal.a pozycja d,o wyliczenia. W razie potrzeby większej ilości 
znaczkóYv pełnomocnik przed&tawia zapotrzebowanie z Yzyszczególnieniem rodzaju •"?r-
tości znaczków. · 

b/ Znaczki S.N.R.P. nie mogę. być wydane płatnikom Skarbu Narod0vrego R.P. na kredy1;. 
Znaczki S.N.R.P. sę. pobdtowaniem na ·Hplaconę. gotówkę. 

§ 15. 

Innym sposobem z\7iększenia wplyv.ów na Skarb Narodm,y R.P. stanowi· zbiórka na święto. 
Bożego Narodzenia. 
Do tego celu Główna Komisja Sk.:lrbu Narodowego R.P. wystawia numero...-rone listy zbiórko
we. Listy te jako druki ścisłego zarachovmnia podlegaję. zwrot?wi wraz z zebranę. gotów
kę.. 
Zwroto...-vi podlegaję. także listy zbiórkowe niewykorzystane. 

III. KilJB TYSI.ACA. 
§ 16. 

a/ Platn.icy na Skarb Narodwy R.P., którzy deklaruję. stalę. opłatę ·oo najmniej L.6.o.o 
rocznie, stanowię. Klub Tysię.ca S.N.R.P. · 

b/ Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P. prowadzi ewidencję członków Klubu Tysię.ca 
w ZLOTEJ KSIĘIJlE S.N.R.P. 

c/ Przy wszelkich Yą>latach do Głównej Komisji S.N.R.P. należy 'izyszczególnić osoby, 
kvroty i czasokresy wpłaty na Klub Tysię.ca /par.12-b/. . .· 

a/ Do drugiej części . Złotej Księgi ,1pisyy:ane sę. osoby, które vą>lacily na Skarb Naro
dowy R.P. okazyjnie kwotę L.25.0.0 lub więcej. 

§ 17. 

Instrukcja wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw R.P. 

---,00000-----
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Instrukcja Głównej Komisji Skarbu-Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskioj 

o powoływaniu nowych Komisji i Komitetów Skarbu Narodov.ego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 1. 

W krajach i miejscowościach, gdzie dotę.d nie ma Komisji lub Komitetów Skarbu Narodowe
go Rzeczypospolitej Polskiej, lub gdzie takie Komisje lub Komitety Główna Komisja S.N. 
R.P. rozvdę.zała /art.8,ust./1/ i art.ll,ust./1/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie Narodowym R.P. /Dz.U.R.P.Nr.6 z 1966r. ,poz. 7/ GJ:ówna 
Komisja S.N.R.P. w obranej prze z siebie drodze wynajduje vvłaściwę. osobę, którę. w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu powołuje na stanovlisko Delegata Skl:lrbu Narodowego R.P. 
określaję.c zakrGs jego działania /art.9,ust./1/ cyt. dekretu/. 

§2. 
;Delegat Skarbu Narodowego R.P. /pO'\'IOłany na podstawie art. 9.,ust./1/ cyt de):CI'etu/ rl H 

najkrótszym czasie znaleść wśród płatników S.N.R.P. tyle osób, ile potrze~ do zorga
nizoYJBnia Komisji lub Komitetu. 

§ 3. 
1/ Delegat Skarbu Narodowego R.P. zleca pełnienie obovrię.zkńw pełnomocnilńw S.N.R.l?. 
osobom przewidzianym na członków Komisji czy Komitetu, lub innym odpowiednim płatni
kom. 
2/ Do p0v1ołanych przez Delegata S.N.R.P. pełnomocników odnoszę. się przepisy Instru.kI:,ji 
GJ:óvmej Komisji S.N.R.P. dla Pełnomocników. 
3/ Po powstaniu Komisji cey Komitetu na danym obszarze dotychczasowi pełnomocnicy 
zostanę. zatvderdzeni na svzych funkcjach przez Komisję czy Komitet S.N.R.P. /art.81 
ust.6 cyt.dekretu/. 

§ 4. 

1/ Delegat Skarbu Narodowego R.P. składa Głównej Komisji Skarbu Narodowego R:P. imien
ny wniosek o powołanie rzeczonych osób jako Komisji lub Komitetu S.N.R.:P •. 
2/ Z chwilę. powołania Komisji lub Komitetu S.N.R.P· kończy się funkcja Delegata Sksłrlu 
Narodowego R.P. Delegat może być powołany w skład Komisji czy Komitetu Skarbu Narodo
wego R.P. 

§ 5. 
1/ Do v1Znowionych lub nowopowstałych Komisji cey Komitetów Skl:lrbu Narodowego R.P. 
/wymienionych ·w par.4 nin.Instrukcj:i/ odnoszę. się przepisy zawarte w art.8,ust.2,3,4, 
5,6 cyt.dekretu. . · 
2/ Nowopowstałe Komisje lub Komitety obowię.zane sę. przed pierwszym Walnym Zebraniem 
Platnikóv1 przygotować projekty Regulaminu i dvrie /2/ kopie nadesłać przed Walnym Zebm
niem do Głównej Komisji S.N.R.P. celem zatwierdzenia/ art .13 cyt.dekretu/. 

§ 6. 
Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw R.P. 

------00000------

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 


