
Dziennik Ustaw Nr. 3 

Art. 4. 

(1) Minister dla Spraw Obywateli Polskich 
na Obczyźnie przejmie odpowiednio funkcje, 
wchodzące obecnie w zakres działania innych re
sortów. W szczególności przejmie w całości funk
cje Ministerstw: Pracy i. Opieki Społecznej oraz 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

(2) Z zakresu działania Ministra Spraw We
wnętrznych, Minister dla Spraw Obywateli Pol
skich na Obczyźnie przejmie: 

a) sprawy polityczne i społeczne polskich sku
pień na obczyźnie; 

b) sprawy nadzoru i opieki nad organizacja
mi społecznymi na obczyźnie. 

(3) W zakresie spraw emigr,acyjno-konsular
nych Minister dla Spraw Obywateli Polskich na 
Obczyźnie będzie ściśle współdziałać z Ministrem 
Spraw Zagranicznych. 
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Art. 5. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 

Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi dla 
Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 6. 

Statut Organizacyjny Ministerstwa dla Spraw 
ObywateH Polskich na Obczyźnie uchwali Rada 
Ministrów na wniosek Ministra dla Spraw Oby
wateli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 7. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: August ZaLeski 

Prezes Rady Ministrów: Tadeusz Tomaszewski 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 4 października 1949 r. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
9 grudnia . 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.RP. z 1948 r. Nr 
3, poz. 5) zmienionym dekretem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 29 kwietnia 1949 r. (Dz.U.R. 
P. Nr 1, poz. 1) wprowadza się zmiany nastę

pujące: 

l) W art. 1 wyraz „doradczy" zastępuje się wy
ra:rem „opiniodawczy"; 

2) Art. 3 otrzymuje brzmienie: 
,, (1) Rada spr.a wuje kontrolę nad działalnością 

Rządu. 

(2) Kontrola nad działalnością Rządu wyraża 
się w prawie Rady: 
a) wydawania opinii w sprawach wnoszo

na jej sesję, 
b) ustalania swojego ::.tanowiska w spra

wie zasad gospodarki funduszami pu
blicznymi. 

(3) Rząd przynajnmiej dw1a razy do roku 
przedstawia Radzie wyniki swojej działal
ności oraz swe zamierzenia na okres na
stępny. Rada przeprowadza rozprawę nad 
sprawozdaniem Rządu i wyraża opinię 
o tym sprawozdaniu. 

(4) Rząd wnosi na sesję Rady: 
a) projekty dekretów Prezydenta Rzeczy

pospolitej, 

b) projekt budżetu państwowego , 

c) zamknięcia rachunków państwowych 
wraz z uwagami Najwyższej Izby Kon
troli." 

3) Art. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,(1) Rada może zwracać cię do Rządu z wnio
skiem o wydanie aktów prawodawczych 
lub o wyjaśnienie stanowiska Rządu 
w sprawach, wiążących się z jego zadania
mi oraz powoływać komisje, mające na ce
lu zaznajomienie się z faktami, zawarty
mi w wyjaśnieniach Rządu. 

(2) Rada może również z własnej inicjatywy 
składać oświadczenia w sprawach publicz
nych. Projekt oświadczenia będzie prze-
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słany Rządowi nie później, niż na siedem 
dni przed posiedzeniem Rady, na którym 
oświadczenie ma być uchwalone." 

4) W art. 6 skreśla się ust. (2) lit. d) i cały ust.(3). 

Art. 2. 

Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do 
ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powo
łaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.RP. z 1948 r. Nr 3, poz. 5) z uwzględnie-
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niem zmian wprowadzonych do dnia ogłoszenia 
jednolitego tekstu. 

Art. 3. 
Wykonanie mniejszego dekretu porucza się 

Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 4. 

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: August Zaleski 

Prezes Rady Ministrów: Tadeusz Tomaszewski 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 14 października 1949 r. 
o utworzeniu Skarbu Narodowego 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

Tworzy się Skarb Narodowy w celu zapew
nienia władzom Rzeczypospolitej niezbędnych 
środków materialnych na prowadzenie niezależ 
nej akcji, zmierzającej do odzyskania niepodle
głości Państwa Polskiego. 

Art. 2. 

Skarb Narodowy ma nadto za z.adanie finanso
wanie poczynań, zmierzających ku zabezpieczeniu 
rozwoju kµltury narodowej i narodowego wycho
wania młodzieży na uchodźctwie, oraz ku popra
wie bytu polskiego uchodźctwa politycznego. 

Art. 3. 

Udział w świadczeni.ach na rzecz Skarbu Na
rodowego jest powinnością wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej i obowiązkiem narodowym wszy
stkich Polaków, przebywających w wolnym świe
cie, pragnących wspólnym wysiłkiem przyczynić 
się do zrealizowania naczelneg~ celu Skarbu Na
rodowego - odzyskania Polski Wolnej, Całej 

i Niepodległej . 

Art. 4. 

(1) Obszarem działania Skarbu Narodowego są 
wszystkie kraje, w których znajdują się sku
pienia polskie. 

(2) Siedzibą władz naczelnych Skarbu Narodo
wego jest siedziba Rządu Rzeczypospolitej. 

Art. 5. 

(1) Władzami naczelnymi Skarbu Narodowego są: 
a) Główna Komisja Skarbu Narodowego, 
b) Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Naro-

dowego, · 
c) Sąd Honorowy. 

(2) Władzami terytorialnymi Skarbu Narodowego 
są: 

a) Komisje Skarbu Narodowego, 
b) Komisje Rewizyjne Skarbu Narodowego, 

(3) Członkowie Władz Skarbu Narodowego nie 
mogą pobierać wynagrodzenia za prace na 
rzecz Skarbu Narodowego. 

Art. 6. 

Organami wykonawczymi SkarbuNarodowego 
są: 

a) Biuro Głównej Komisji Skarbu Narodo-
wego, 

b) biura Komisji Skarbu Narodowego., 
c) delegatury terytorialne 
d) pełnomocnicy. 

Art. 7. 

Do zakresu działania Głównej Komisji Skarbu 
Narodowego należy naczelne kierownictwo organi
zacją i administracją Skarbu Narodowego, oraz 
zwierzchni n.a,dzór nad wszystkimi jego władzami 
terytorialnymi i organami Wykonawczymi. 


