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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. 
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Art. 8. 

(1) Główna Komisja Skarbu Narodowego składa 
się: 
a) z 12 członków, wybranych przez Radę Na

rodową Rzeczypospolitej Polskiej1 ze swego 
grona bądź spośród osób, niewchodzących 
w ~kład Rady Narodowej Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

b) z 6 członków, powołanych przez Prezydenta 
Rzec-zypospoli tej . 

(2) Ponadto w skład Głównej Komisji Skarbu Na
rodowego wchodzą z urzę(iu: 
a) Minister Skarbu,, 
b) Minister dla Spraw Obywateli Polskich na 

Obczyźnie. 
(3) Członek Głównej Komisji Skarbu Narodowego, 

wchodzący do niej z urzędu, bierze udział w 
jej pracach bądź osobiście, bądź przez swego 
przedstawiciela. 

(4) Główna Komisja Sk.arbu Narodowego może 
uzupełnić swój skład w drodze kooptacji naj
wyżej 6 członków . 

(5) Pracami Głównej Komisji Skarbu Narodowe
go kieruje jej Prezydium, wybrane przez nią 
ze swego grona na dwa lata. 

Art. 9. 

(1) Główna Komisja Skarbu Narodowego tworzy 
w mi,arę potrzeby na poszczególnych obszarach 
Komisje Skarbu Narodowego, albo delegatury 
terytorialne. Komisje Skarbu Narodowego mo
gą w razie potrzeby tworzyć z kolei delegatury 
terytorialne dla poszczególnych części swego 
obszaru działania. 

(2) Komisje Skarbu Narodowego składają się z 
członków, wybranych przez Główną Komisję 
Skarbu Narodowego spośród osób, przebywa
jących na danym obszarze. Ponadto w skład 
Komisji Skarbu Narodowego wchodzą przed
stawiciele Rządu Rzeczypospolitej, powołani 
w liczbie od jednego do trzech. 

(3) Komisje Skarbu Narodowego mogą uzupełnić 
swój skład w drodze kooptacji. Liczba człon
ków z kooptacji nie może być wyższą od po
łowy statutowej liczby członków z wyboru. 

( 4) Ko~isje Sk.arbu Narodowego przybiorą do 
swej nazwy nazwę kraju, w którym działają. 

Art. 10. 

Członkowie Głównej Komisji i Komisji Skarbu 
Narodowego są wybierani bądź powołani na dwa 
lata. Co rok ustępuje połowa członków z każdej 
grupy z początku w drodze losowania a następnie 
według starszeństwa, wyboru lub powołania . 
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Art. 11. 

(l) Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodo
wego składa się z 5 członków wybranych przez 
Radę Narodową Rz::?czypospolitej Polskiej ze 
swego grona bądź spośród osób, nie wchodzą
cy{:h w skład Rady Narodowej . 

(2) Komisje Rewizyjne Skarbu Narodowego w 
składzie 3 do 5 czł::m_lców są powoływane przez 
Główną Komisję Rewizyjną spośród osób prze
bywających na danym obszarze. 

Art. 12. 

Sąd Honorowy zostanie powołany przez Głów
ną Komisję Skarbu Narodo'.vego. 

Art. 13. 

°Główna Komisja Skarbu Narodowego orzecze 
utratę mandatu członka władz Skarbu Narodowe
go, jeżeli zostanie or, mocą m:zeczenia Sądu Ho
norowego Skarbu Narodowego uznany ·z.a niegod
nego zajmowanego stanowiska. 

Art. 14. 

(1) Dochody Skarbu Narodowego stanowią : 

a) stałe opłaty, składane przez wszystkich oby
wateli na obczyźnie, 

b) świadczenia pieniężne Polaków, obywateli 
państw innych, 

c) inne świadczenia, <lury i zapisy na rzecz 
Skarbu Narodoweg0, przyjęte przez jego 
władze. 

(2) Główna Komisja Skarbu Narodowego jest 
upoważniona do przeprow:;dzania w miarę po
trzeby operacji kredytowych między innymi 
w drodze emisji Bonów Skarbu Narodowego. 

Art. 15. 

(1) Władze Skarbu Narodowego ciziałają na pod
stawie statutu, uchwalonego pn.ez Główną 

Komisję Skarbu Narodowego. 
(2) W razie, gdy będzie tego wymagać ustawo

dawstwo poszczególnego kraju, Skarb Naro
dowy będzie działać w tym kraju na podsta
wie odrębnego statutu, uchwalonego przez 
właściwą Komisję Skarbu Narodowego, a za
twierdzonego przez Główną Komisję Skarbu 
Narodowego. 

Art. 16. 

(1) Do wszechstronnej kontroli gospodarki Skar
bu Narodowego są powołane: Główna Komi
sja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne Skarbu 
Narodowego, oraz Najwyższa Izba Kontroli. 
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(2) Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodo
wego i Najwyższa Izba Kontroli składają co
rocznie Radzie Narodowej Rzeczypospo.Diteji 
Polskiej sprawozdanie z przeprowadzonej 
kontroli Skarbu Narodowego. 

(3) Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwałą powziętą na podstawie tych sprawoz
dań. udziela władzom Skarbu Narodowego ab
solutorium za okres roczny. 

Art. 17. 

(1) Jako zasadniczy system poboru opłat na rzecz 
Skarbu Narodowego przyjmuje się system 
znaczkowy. 

(2) Każdy obywatel Rzeczypospolitej lub Polak 
będący obywatelem innego państwa, wyraża
jący gotowość świadczenia na rzecz Skarbu 
Narodowego otrzymuje legitymację narodo
wą, w której za pomocą znaczków Skarbu Na
rodowego uwidacznia się wpłaty dokonane 
przez właściciela legitymacji. Wysokość zasad
niczej opłaty na rzecz Skarbu Narodowego 
określa się: na conajmniej 1/4 procentu docho
du. Każdy obywatel polski winien, w poczu
ciu ważności celów, dla których tworzy się 
Skarb Narodowy, zgłosić wysokość opłaty ja
ka przypada na niego. 

(3) Komisja Główna Skarbu Narodowego określ.i 
nadto inne rodzaje dobrowolnych świadczeń 
na rzecz Skarbu Narodowego oraz ich normy. 

Art. 18. 

(1) Dochody Skarbu Narodowego dzieli się w spo
sób następujący: 

- 70% dochodów przekazuje się do dyspozycji 
Rządu Rzeceypospolitej na pokrycie wydat
ków, uwidocznionych w osobnym dziale bud
żetu państwowego, pod nazwą „Skarb Naro
dowy"; 

- pozostała kwota, po potrąceniu kosztów admi
nistracyjnych, będzie stanowi~ stałą rezerwę 
Skarbu Narodowego. 

(2) Przy ustalaniu wywitków na cele przewidzia
ne w art. 2 niniejszego dekretu, należy conaj-
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mniej połowę kwoty na te cele preliminowanej 
przeznaczyć na wydatki związane z potrzeba
mi poszczególnych obszarów. Udział poszcze
gólnego obszaru będzie określony proporcjo
nalnie do wpływów zebranych na Skarb Naro
dowy na danym obszarze. 

(3) Rząd Rzeczypospolitej może czynić wydatki 
ze Skarbu Narodowego na cele, uwidocznione 
w budżecie państwowym pod nazwą 11Skarb 
Narodowy" dopiero po uchwaleniu tego dzia
łu budżetu przez Radę Narodową Rzeczypo
spolitej Polskiej w granicach jej zakresu dzia
łania. 

(4) GMwna Komisja Skarbu Narodowego może 
dysponować rezerwą Skarbu Narodowego tyl
ko w przypadkach nadzwyczajnych. 

(5) Uchwały Komisji w tym przedmiocie wyma
gają zatwierdzenia przez Preżydenta Rzeczy
pospolitej. 

Art. 19. 

(1) Likwidacja Skarbu Narodowego nastąpi na 
mocy ustawy. 

(2) W razie przymusowej likwidacji Skarbu Na
rodowego prawo dysponowania jego mająt
kiem i uprawnienia jego władz przechodzą 
na Komisję Likwidpcyjną w składzie 3 osób, 
powołanych przez Prezydenta Rzeczypospo
litej . 

Art. 20. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 
Prezesowi Rady Ministrów w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu. 

Art. 21. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dni.~m 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Prezes Rady Ministrów 
i 

August Zaleski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 

Tadeusz Tomaszewski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 października 1949 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezyde~ta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. 

o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. ' 

Na podstawie art. 2 dekretu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 4 października 1949 r. o zmia
nie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 
grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rze
czypospolitej Polskiej (Dz.U.RP. Nr 3, poz. 3) 

ogłaszam jednolity tekst dekretu z dnia 9 grudnia 
1939 r. z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych 
do dnia ogłoszenia załączonego jednolitego tekstu. 

Prezes Rady Ministrów: Tadeusz Tomaszewski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 5 października 1941) r. (Poz. G) 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

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

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności wy
wołanych wojną powołuje się Radę Narodową 
Rzeczypospolitej Polskiej - jako organ opinio
dawczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 

Art. 2. 

Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje, otwiera 
i za~yka sesje Rady. 

Art. 3. 

( 1) Rada sprawuje kontrolę n,ad działalnością 

Rządu. 
(2) Kontrola nad działalnością Rządu wyraża się 

w prawie Rady: 
a) wydawania opinii w sprawach wnoszonych 

na jej sesję; 
b) ustalania swojego stanowiska w sprawie 

zasad gospodarki funduszami publicznymi. 
(3) Rząd przynajmniej dwa razy do roku przed

stawia Radzie wyniki swojej działalności oraz 
swe zamierzenia na okres następny. Rada 
przeprowadza rozprawę nad sprawozdaniem 
Rządu i wyraża opinię o tym sprawozdaniu. 

(4) Rząd wnosi na SEsję Rady: 
a) projekty dekretów Prezydenta Rzeczypos

politej, 
b) projekt budżetu państwowego, 
c) zamknięcia rachunków państwowych wraz 

z uwagami Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 4. 

(1) Rada może zwr.acać się do Rządu z wnioska
mi o wydanie aktów prawodawczych lub o 
wyjaśnienie stanowiska Rządu w sprawach, 
wiążących się z jego zadaniami oraz powoły
wać komisje, mające na celu zaznajomienie 
się z faktami, zawartymi w wyjaśnieniach 
Rządu. 

(2) Rada może również z własnej inicjatywy 
składać oświadczenia w sprawach publicznych. 
Projekt oświadczenia będzie przesłany Rządo
wi nie później niż na siedem dni przed posie
dzeniem Rady, na którym oświadczenie ma 
być uchwalone. 

Art. 5. 

Rada składa się conajmniej z 30, a najwyżej 
z 65 członków. 

Art. 6. 

(1) Członków Rady mianuje i zwalnia Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

(2) Zwolnienie następuje w przypadkach: 
a) zrzeczenia się przez członka Rady swego 

stanowiska, 
b) powołania członka Rady na jedno ze sta

nowisk przewidzianych w art. 13 dekretu 
niniejszego, 

c) orzeczenia Sądu Honorowego Rady, za
twierdzonego przez Radę, mocą którego 
członek Rady uznany został za niegodne
go piastowania tego stanowiska. 


