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CZĘSC I. 

4. 

DEKElli~ PREZYDENT.A RZ:C.CZYPOSPOLITĘJ 
z dnia 10 sierpnia 1972r. 

o połę.czeniu Skarb5,·1 Narodm;ych 

Na podsta,lie art. 79 ust./2/ Ustav,zy Konstytucyjnej stanO"wię co następuje 

.Art.l. 

Wobec powstania jednego ośrodka polityki niepodleglościoy1ej Skarb Narodowy 
Rzeczypospolitej Polskiej i Skarb Narod()l.,zy Zjednoczenia łę.czę. się w jeden wsp:il
ny Skarb Narodowy, który będzie działać na zasadach ustalonych w dekrecie Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1949r. o u"b.,orzeniu Skarbu Narodo
wego /Dz.U .R.P.Nr.3 ,poz.4/ z następuję.cymi zmianami : 
1/ art.8 ust./2/ otrzymuje brzmienie : 

11 /2/ Ponadto v1 skład Głównej Komisji Skarbu Narodowego wchodzę. z urzędu 
Prezes Rady Ministrów i Minister Skar1:u"; 

2/ art. 9 ust ./2/ otrzymuje brzmienie : 
11/2/ Komisja Skarbu Narodov1ego. składa się z członków, v,zybran;ych w sposób 

) określony 'Iii jej statucie,. spośr6d płatników przebywaję.cych na danym obszarze"; 
3/ do art.14 dodaje się ust./3/ w brzmieniu: 

"/3/ Ofiarodawcy na Skarb Narodowy mogę. składać oświadczenia co do szczegól
nego przeznaczenia ich darów, 'Iii razie przyjęcia daru może on być użyty jecynie 
na cel, określony w oświadczeniu" ; 

4/ art.18 ust./2/ otrzy!llllje brzmienie : 
11/2/ Pierwszeństwo przed wszystkimi innymi będę. miały wydatki na prowadzenie 

niezależnej akcji zmierzaję.cej do przywrócenia Polsce niepodległosci, i one 
przede wszystkim będę. pokrywane z 1:udżetu pruistwovrego. Co najmniej 10}& tego 
budżetu będzie przeznaczone na cele, przewidziane 'Iii art.2 niniejszego dekretu. 
Przy ustalaniu wydatków na te cele będę. uwzględnione najważniejsze pO'trzeby 
poszczególcych obsza:o~ zgodn;u, z wnioskami Komisji Skarbu Narodowego tych 
obszarów."; 



-2-

5/ art.18 ust./4/ otrzymuje brzmienie : 
11 /4/ Gł6wna Komisja Skarbu Narodowego może dysponować rezerwę. Skarbu Narodo

wego tylko w przypadkach nadz,~yczajnych, w szczególności przekazać co najvvyżej 
J/4 tej rezerwy do dyspozycji Rzę..du Rzeczypospolitej na pokrycie niezbędnych 
wydatków \7 nadzwyczajnym budżecie państwowym.n 

.Art.2. 

Główna Komisja Skarbu Narodowego może upoważnić poszczególnę. Komisję Ski:lrbu 
Narodowego do użyvrania nazwy odmiennej od powszechnie przyjętej, jeżeli większość 
pl.atnikóYi Skarbu Narodowego na tym obszarze za tym się opoviie, albo miejscowe 
przepisy będę. tego wymagać. 

.Art.3. 

Do czasu utv{Orzenia przedstawicielstwa narodowego i ustavro.-,ego okre~lenia jego 
nazwy, upravmienia tego przedstawicielstwa będzie miała Komisja Tymczasowa Okresu 
Przejściowego. Yf szczególności Komisja Tymczasowa : 

a/ wybierze 12 członków Głóvmej Komisji Skarbu Narodowego i 5 członków jej 
GlóV1I1ej Komisji Re,;-fizyjnej, 

b/ udzieli absolutorium władzom Skarbu Narodowego • 

.Art.4. 

Dekret ninieJszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tymże dniem ~ra~i moc 
obowię..'>;uję.cę.. dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie 
Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej ze· zmianami z dnia 15 grudnia 1966r., ogłoszony 
jako tekst jednolity w Dzienniku Usta,v R.P. z 1966r. Nr.6,poz. 7, z wyję..tk.iem art.18, 
który zachowuje moc obowię.zuję.cę. l.ę..cznie z rozporzę.dzeniem Rady Ministrów do tego 
przepisu. 

.Art.5. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesow'i Rady Ministrów i Ministrcmi 
Skarbu. 

w/ z. PREZES R.ADY lillITSTRlJ\l 
· /-/ Jerzy Gawenda 

I,,\INISTER SKARBU 

/-/ st.Nowak 

PREZYDENT RZEC?. YroSPOLITFJ 
/-/ S'.tanislaw Ostrowski 

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 
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