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C~Ć I. 

l. 

DEKRET PREZYDENTA IiZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 4 lLtago 1959r. 

o Skarbie Narodowym R~eczypospolitej Polskiej. 

Na pod.stawie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje: 

.Art. 1. 

Skarb Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej /dalej oznaczony jako Skarb Narodowy 
R.P./ ma za zadanie : 

a/ zapewnienie władzom Rzeczypospolitej niezbędnych środków materialnych na p:;;o
wadzenie niezależnej akcji, zmierzaj~cej do odzyskania niepodległości Państwa 
Polskiego; 

b/ umożliwienie władzom Rzeczypospolitej finansowania poczynań, zmierzaj~cych 
lru zabezpieczeniu kul tury narodov:ej i narodow·ego v-zychowania młodzieży na 
uchod.źctwie. 

Art. 2. 

Udział w świadczeniach na rzecz Skarbu Narodo\·1ego R.P. jest · obow.i.ę.zki.em wszyst
kich obywateli Rzeczypospolitej i powiru103ci~ narodm-1~ Polaków, przebywa.j~cych w 
wolnym świecie, pragnę.cych wspólnym wy si lld.em przyczynić się do zroaliz ovrania nacz€' 1-
nego celu wszystkich Polaków - odzyskania Polsld Wolnej, Całej i NiepodJ .egłej • 

.Art. 3. 
/1/ Obszarem działania Skarbu Narodovrego R.P. sę. wszystkie kraje, w których znajduj~ 
się skupienia polskie. 
/2/ Siedzib~ władz centralnych Skarbu Narodo\1ego R.P. jost siedziba Rz~du Rzeczypos
politej Polsldej. 

.Art. Ii-. 

/1/ Władzami Skarbu Narodm10go s~ : 
a/ Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P. 
b/ Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego R.P. 
o/ Komisje lub Komitety Skarbu Narodooego R.P. 
a/ Delegaci Skarbu Narod0vvego R.P. 
e/ Komisje Rewizyjne Skarbu Narodowego R.P. 

/2/ Członkowie władz Skarbu Narodowego R.P. nie mog~ pobiaraó wynagrodzenia za pracę 
na rzecz Skarbu Narodowego R.P. 

.Art, 5. 
Do zakresu działania GJ:ómiej Komisji Skarbu Narodowego R.P. należy : 
a/ opracowanie z własnej inicjat;yvzy lub na wniosek Ministra Skarbu zagad..ru.eń 

dotycz~cyoh organizacji i działalności Skarbu Narodowego R.P. przewidzianej 
w art.1, 

b/ zvr.i.erzchni nadzór nad ogniwami organizacyjnymi Skarbu Narodowego R.P. 
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.Art. 6. 

Centralnę. księgowość i kasov1ość Głó:wnej Komisji Ska:cbu Narodowego R.P. prowadzi 
Ministerstwo Skarbu, które co miesię..c konunikuje Głównej Komisji Skarbu Narodowego 
R.P. wysokość wpływów otrzyma!ljfch z poszczególnych Komisji, Komitetów i od Delegatóv1 
Skarbu Narodowego R.P. oraz wysokość sum wpłaconych na określone cele, zgodnie z in
tencję. o~iarodawcy. 

.Art. 7. 
/1/ Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P. składa się : 

a/ z 7 cz~onków wybranych przez Radę Rzeczypospolitej Polskiej ze swego grona 
bę.d.ź z pośród osó~, nie wchodzę.cych w skład Rady Rzeczypospolitej Polskiej, 

b/ z 5 członków powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
/2/ Kadencja członków wymienionych 'il poprzednim ustępie trwa trzy lata. · 
/3/ Ponadto w skład Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P.lrohodz~ z urzędu Minister 
Skarbu i Minister Sprawiedliwości, którzy biorę. udział w pracach G1órll1Elj Komisji 
Skarbu Narodowego R.P. bę.dź osobiście bę.dź przez s,zych przedstawicieli. 
/4/ Pracami Głównej Komisji Skarbu Narodo.rego R.P. kioruje jej prezydium ...-zybierane 
przez nię. ze s..-.rego grona na czas kadencji. W skład prezydium wchodzi z urzędu Minister 
Skarbu. 
/5/ Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P. może przekazać uprawnienia w spravrach za
kreślonyoh artykułami 8,9,11,13 i 16 niniejszego dekretu swemu prezydium. Przekazanie 
takie może być dokonane na całość lub część kadencji Głównej Komisji Skarbu Narodo
wego R.P. 

.Art. 8. 

/1/ W krajach i miejscoY1ościach, gdzie nie m.a Komisji, Komitetów lub Delegatóvt Skarbu 
NarodoTiego R.P., albo gdzie zaprzestali on:. działalności, Głóvma Komisja Skarbu Naro
dowego R.P. w porozumieniu z Ministr~m Skarbu pouołuje Komisję lub Komitety Skarbu 
Narodovrego R.P. 'il składzie tylu osób, ile potrzeba do spra...-mego działania Komisji lub 
Komitetu. 
/2/ Kadencja tak po'ilOłanych Komisji lub Komitetóv1 trwa dwa lata. 
/3/ Na kwartał przed upływem dwuletniej kadencji Komisji lub Komitetu Skarbu Narodo
wego R.P. Komi:::ja ta lub Komitet na walnym zebraniu swoich płatników Skarbu Narodowe
go R.P. przeprowadza wybory nowego składu Komisji lub Komitetu Skarbu Narodowego R.P. 

1/4/ Kadencja wybranych członków Komisji lub Komitetu Skarbu Narodowego R.P. trwa trzy 
lata. 
/5/ Komisje lub Komitety Skar'Lu Narodowego R.P. przybieraję. do swej naz•;1y nazwę kraju 
lub obszaru, gdzie działaję.. 

.Art. 9. 
/1/ Głóvma Komisja Skarbu Narodowego R.P. 'il porozumieniu z Ministrem Skarbu może po
woływać w poszczegóhlych krajach lub miejscmvościach Delegatów Skarbu Narodowego R.P. 
określaję.c zakres ich działania. · 
/2/ Delegat Skarbu Narodowego R.P. może być przez Głównę. Korrrlsję Skarbu Narodmvego 
R.P. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w każdym czasie odwołany. 

lirt. 10. 
/1/ Główna Komisja Rewizyjr-a Skarbu Narodowego R.~. składa się z 3 c?-łonków i 2 za
stępców wybranych przez Radę Rzeczypospolitej Polskiej bę.dź ze svrego gJ.•ona bę.dź z 
pośród osób nie wchodzę.cych w skład Rady Rzeczypospolitej Polsldej. 
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/2/ Kadencja Głównej Komisji Hev;byjnoj Skorbu Narodowego R.P. trvm trzy lata. 
/3/ Komisje Rewizyjne Skarbu Narodouego R.P. \7 składzie 3 członków i 2 zastępców dla 
krajów lub obszarÓ'w, na których dzialo.j~. Komisje lub Komitety albo Delegaci Skarbu 
N'arodowego R.P., pov;oluje Glóvma Komisja Rewfayjna Skarbu Narodowego R.P. 
/4/ Kadencja Komisji Rewizyjnych Skarbu Narodowego R.P. tnm trzy lata • 

.Art. 11. 
/1/ Główna Komisja Skarbu Narodov;ego R.P. w porozu;nieniu z Ministrom Sb.irhu rozwię.
zuje Komisję lub Komitet Skarbu Nm"odowego R.P., jeżeli uzn::i, iż Komisja lub Kond.tet 
Skarbu Narodowego R.P. pracuje niezadawulaję.co. 
/2/ Rozwię.zana Komisja lub Komitet Skarbu Narodowego R.P. przekazuje svve sprm.ry v.yzna
czonemu przez Glównę. Komisję Skarbu Narodowego R.P. w porozumieniu z Minist1em Skarbu 
- Delegatowi Skarbu No.rodowego R.P. 
/3/ W okresie czasu do trzech miesięcy ma być povrołana w trybie określonym w art.8, 
ust./3/ niniejszego dekretu nowa Komisja lub Komitet Skarbu Narodm,mgo R.P., która 
przejmie sprawy od ,;.yznaczonego Delegata Skarbu Narodowego R.P • 

.Art. 12. 

/1/ Dochody Skarbu Narodowego R.P. stanowię. : 
a/ stale wpłaty, skladnne przez obywateli polskich na obczyinie, 
b/ świndczenia pieni9żne Polaków oł,ywateli pań.st-i.,· innych, 
c/ inne świadczeniu, dary i z.:.ipisy na rzecz Skarbu Narodowego R.P. przyjęte przez 

jego władze. 
/2/ Ofiarodawcy m: Skarb Narodowy R. P. mogę. składać oświadczenia co do szczególnego 
przeznaczenia ich ofiar, co ,;17ładze Sh.-o.rbu Narodowego R.P. przyjmuj~ do y;iadommfoi i 
wykonania w porozumieniu z Mini::itrem Skarbu • 

.Art. 13. 

/1/ Główna Komisja Skar·ou Narodowego H.P. i Komioje lub Komitety Sknrbu Norodowego 
R.P. w swym dzinlnniu kieruj~ się uch.-mlonymi przez siebie regulaminami zat.-;ierdzo
nymi przez Radę Ministrów. 
/2/ W razie, gdy tego będzie wymngnło ustawodaw~two poszczególnego kraju, Skarb Naro
dow-y R.P. działać będzie w tym kraju na podstav;ie odrębnego statutu, uchwalonego prze_.,,, 
Komisję lub Komitet Skarbu Narodowego R.P. tego kraju • 

.Art. 14-. 

/1/ Do wszechstronnej kontroli gospodnrki Skarbu Narodov10go R.P. sę. pa;rolane NajvJYż
sza I12iba Kontroli i Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego R.P. 
/2/ Poszczególne Komisje Rewizyjne Skarbu Narodm·1ego R.P. sę. povrołane do kontroli 
tych Komisji, Komitetów i Delegatów Skarbu Narodowego R.P., przy których s~ ustano
wione. 
/3/ Najwyższa Izba Kontroli i Główna Komisja Rovrizyjna Skarbu Narodowego R.P. sklad.aję. 
corocznie Radzie R~oczypospolitej Polskiej spravrozdania z przeprowadzonych kontroli 
Skarbu Narodmvogo R.P. 
/4/ Rada Rzeczypospolitej Polskiej uchw!)lę. pov-rziętę. na podstawie tych sprawozdań udzie
la 'vrladzom Skarbu Narodowego R.P. absolutorium za okras roczny • 

.Art. 15. 
/1/ Jako sposób zbierania stałych opłat na rzecz Skarbu Narodowego R.P. przyjmuje si~ 
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system znaczkovzy, co nie wyłę..cza możliwouci innego sposobu zbierania fund.uszóvr na 
Skarb Narodowy R.P. /ust.3/. 
/2/ Każdy oby;,atel Rzeczypospolitej Polskiej lub Polak będę.cy obywatelem innego 
państ·wa, a v,yrażaję.cy gotowość świadczenia na rzecz Skarbu Narodc,vmgo R.P. ,otrzymuje 
legitymację, w której za pomocę.. znaczkói,·r Skarbu NarodmF.Jgo R.P. uwidocznia się wpła
ty dokonane przez wlaścici8la legitymacji. Wysokość zasadniczej wpłaty na rzecz Skar
bu Narodowego R.P. określa się conajmniej jeden procent dochodu. 
/3/ Głóvma Komisja Skarbu Narodcwego R.P. vr porozcrnieniu z Ministrem Skarbu określi 
nadto iI'..ne rodzaje i sposoby dobrovmlnych :hn.adczeń na rzecz Skarbu Nar odm-re go R. P. 
i ich normy. 
/4/ Minister Skarbu może na wniosek Głóvmej Komisji Skarbu Narodowego R.P. lub z 
własnej inicjatY',vy utvmrzyć fundusz rezerwovry Skarbu Narodowego R.P. :Bundusz ten może 
być użyty na bieżę..ce potrzeby państwowe jedynie w trybie określonym roaporzę..d.zeniem 
Ministra Skarbu. Zainwestowanie funduszu i przeznaczenie je~o odsetek określi Minister 
Skarbu oddzielnym rozporzę..dzeniem. 

.l\rt. 16. 

/1/ Komisje, Komitety i Delegaci Skarbu Narodowego R.P. przekazuję.. co miesitte zebra
ne kwoty na Skarb Narodowy R.P. do Ministerstwa Skarbu prowadzę..cego oentralnę.. księ
gmwść i kasowość Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. Z sum przekazyw·anych mogę.. 
być potrę..cane tylko wydatki administracyjne. 
/2/ Wydatld. administracyjne nie mogę. przewyższać dziesięciu procent zebranych kvrot 
na Skarb Narodowy R.P. 
/3/ Wydatld administracyjne G1ówrej Komisji Skarbu Narodowego R.P. i Glóvmej Komisji 
Rewizyjnej Skarbu Narodowego R.P. pokrywa Ministerstw·o Skarbu w ramach s,vego budżetu. 

Art. 17. 

Rozporzę..dzenie Rady Ministrów określi szczegóły dotyczę.ce przekazy;,ania zebra
nych kwot przez Komisje, Komitety i Delegatóvr Skarbu Narodowego R. P. do MJ..nisterstvra 
Skarbu, prowadzę..cego contralnę.. księgovrość i kasowość Głównej Komisji Skarbu Narodo
vYego, oraz przelewu tyohże kwot do Skarbu Państwa. 

Art. 18. 

/1/ Za szczególne zasługi w zakresie świadczeń i pracy na rzecz Skarbu Narodavvego 
R.P. płatnikom, ofiarodawcom i działaczom na vmiosek \-rlaściwej Komisji, Komitetu 
albo Delegata - który zatwierdzi Główna Kąmisja, - mo~e być przyznana odznaka Skarbu 
Narodowego R.P. według ustanowionego wzoru. 
/2/ Ustanowienie wzoru odznaki, wielokrotność jej nadawania, warunkóvr i szczegółów, 
dotyczę..cych nadawnnia tej odznaki, określi regulamin wydany przez Głównę.. Komisję 
Skarbu Narodowego R.P. w porozumieniu z ll'Iinisterm Skarbu. 

P r z e p i s y p r z e j ś c i o w e • 

Art. 19. 

/1/ W zvlię..zku z postanoHieniem art:;.G m.niejszogo dekretu dotychczasowa Głó,ma Komi
sja Skarbu Narodowego w cię.gu miesię..ca od daty wejścia v1 życie niniejszego dekretu 
przekaże Ministerstwu Skaruu swę.. księgowość i kasowość. 
/2/ W cię.gu następnych dwóch miesięcy będzie powołany nowy skład Głóvmej Komisji 
Skarbu Narodowego R.P. w trybie art. 7 ust./1/ niniejszego dekretu i wtedy kadenja 
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dotychczasoYvego składu Głównej Korró.sji Skarbu Narodo...-rago zakoriczy się. 
/3/ Jednocześnie z ukończeniem się kadencji Gl.ó.-mej Komisji Skarbu Narodowego zakoń
czy się kadencja dotychczasownj Gl.6rmej Komisji Rew:i.zyjr1ej Skarbu Narodowego i nastę.pi 
powołanie novrago składu tejże Komisji w trybie ai·t.10 ust./:1/ niniejszego dekretu. · 

.Ar·~. 20. 

/1/ Dotychczasowe władze Skarbu Narodowego, odpovrlad.aj~ce wymienionym w art.4 ust./1/ 
lit. coraz d niniejszego dekretu, pełnię. swe czynności do upl.Jvłtl ich kadencji, przy 
czym na kwartał. przed upływem ich kadencji maję. przeproHadzić wybory n0v-1ego J3kl.adu w 
trybie ustanowionym w art. 8 ust./3/ niniojszego dol~retu. 
/2/ Komisje Rewizyjne Sk.:.rbu Narodowego R.P. przy władzach, wymienioeych wyżej w ust ./.I/ 
m.niojszego artykuł.u, będę. powołane przez Gl.ównę. Komisję Re...-dzyjnę. Skarbu Narodowego 
R.P. w nmzym ioh składzie w takim terminie, aby mogły rozpoc".ę.Ć swoje czynności jedno
cześnie z władzami v~•branymi w myśl poprzedniego ustępu niniejszego artykuł.u. 

Przepisy końcowe. 

·.Art. 21. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 -~,rześnia 1954- r. o przekształceniu 
Skarbu Narodowego /Dz.U.R.P.Nr.9 z 1954-r. ,poz.Il/ uclzyla się • 

.Art. 22. 

Wykonanie niniejszego dekretu por,;.oza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministro
Yłi Skarbu. 

.Art. 23. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PfilZES RADY 10:NISTRóW 
i 

MINISTER SKARBU 

/-/ A ntonl Pejęk 

MINISTER SPRA\1IEDL...TWOSCI 

/-/ Statd.slaw Lubudzioaki 

HIBZYDENI' RZ:WZ.YPOSPOLITFJ 

/-/ .Auguot Zaleski 
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2. 

DEKREr PREZYDEN.I' A RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 4 lutego 195:)r-,. 

o zmianie ustawy :.; dnia 25 mar0a 1933r. o orderze wojennym 
11 Virtuti Militari" 

Na podatawie art. 79 ust./2/ ustavzy konstytucyjnej stanowię co :następuje : 

.Arlo ło 

W ustavde z dnia 2.5 1...,33r. o orderze wojennym 11 Virtuti Militari11 /Dz.U.R.P.Nr.33 
z 1933r. ,poz.28.5/ ze zmianami wprowadzonymi. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
:mia il czerwca 1945r. /Dz.U.R.P.Hr.8 z l94-5r.,poz.20/ wprow'ldza się następuję.cG zmians: 

/1/ .Artykuł io ustęp /1/ punkt b otrzyrruje brzmienie ; 
"b/z 8-12 kawalerów orderu wojennego "Virtuti Militari" klas niższych, po trzech 
lub &vóch z poszczególnych klas, pevrolanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
po wysłuchaniu q,inii Naczelnego Wodza, a 'v7 czeo;ls pokoju po ,zysluchaniu opinii 
Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych". 

/2/ Artykuł 10 ustęp /2/ otrzynuje brzmienie; 
11 /2/ K,apituJ.e przewodnicQY · Kan'Jlerz mianowany co dwa lata przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza, a w czasie pokoju po 
v..ysluchaniu opinii G,eneralneg•> Inzpek~ora Sil Zbrojnych z pośród kcXWaleró'<1 or
deru klasy I, II, III i IV, :bo obowię.zków Kanclerza nałoży ogóL'18 piecza nad 
sprawami orderu wojennego 11 Virtuti Militari" oraz bezpośrednie porozunri.enie się 
w tych sprawach z Prezydentem Rzeczypospolitej". 

/3/ Artykuł 10 ustęp /3/ otrzymuje brzmienie; 
"/3/Zaatępcę K;3.nclerza oraz sekretarza vzybiera K,apitula z pośród swoich czlonkói'~ 

/l~/ .Artykuł 10 ustęp /4/ otrzymujs brzmienie ; 
11 /4/ W razie braku kawalerów orderu pewej klasy należy w przypadkach przevd
fusianych w art.la ust./1/ punkt b oraz w art.10 ust./2/ brać pod uwagę kawaler6vr 
orderu klasy bezpośrednio niższej, a w razie ic..."1 braku - kawalerów kolejno niż
szych klas". 

Art. 2. 
Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do cgloszenia jednolitego tekstu ustawy z 

dnia 25 marca 1933r. o orderze wojennym "Virtuti Militari" z uwzględnieniem zmian ;.pro
wadzonych „;ryżej powołanym dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia li czerwca 1945rQ 
oraz niniejszym dekretem... · 

.Art. 3. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Min:ist.rowi Obrony Narodowej. 

Art. 4. 
Dekret niniojszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZY"DENT RZECZYPOSPOLITEJ 

PREZES RADY MINISTRóv7 
/-/ .August Zalosld. 

/-/ .A1r.tcr.i Faj~ 

MINISTER OBRON"! NARODOWEJ 

/-/ Am:oni B.Brcchwioz Lowiń~ki plkodyp~ 
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DEfilili---:r PREZYDENT A RZECZYroSPOLI'.rEJ 
z dnia 7 kwietnia 19591' 

o zmianach w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 
sie~~pnia 195/+r. o wznovdeni.u Krzyża i Medalu Niepodległości 
p~tl nazw~ Krzyż i Medal Niepodległości Polski Podziemnej. 

Na pcJ.sta,rl0 art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje 

.Art. 1. 

W dekrecie Prtizydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 195/+r. o ~nowieniu 
Krzyża i l.iodalu Niepodległości pod nazwę. Krzyż i NiedaLNiepodległości Polsld. Podtl:m
nej /Dz.U.R.P. Nr 8 z 195/+r., poz.IO/ wprowadza się naatępuj~ce zmiany: 

/1/ W t:,ttll.e dekretu i w art.I /1/ skreśla się wyrazy "pod nazwę. Krzyż i Medal 
Niepodległości Polski Podziemnej". 

/2/ W art.I /1/ przed słowami II niepo'ileglości Ojczyzny" dodaje się słowo 
11 odzyskania" • 

/3/ W art.I /1/ dodaje się punkt c o następuję.cym brzmieniu : 11 c/ '1,7 okresie 
od 1 lipca 194-5r. do czasu odzyskania niepodległości Ojczyzny działaniarrd. 
z . polo ceni a władz Rze czypospOli tej Pols Jd.ej, lub z v7łasne j inicjatywy, z 
narażeniom życia lub utraty wolności osobistej." 

/4/ W artykułach 1/2/, 2/1/, 2/4/, 2/5/, 3/1/, 3/2/, 4., 5/1/, 5/2/, 6/1/ i 7 
skreśla się wyrazy II Polski Podziemnej" • 

/5/ W art. 2 /3/ skreśla się zdanie : 11 Na dolnej części czołowej strony dol
nego ramienia Krzyża nałożona oznak.a Polsld. Podziemnej /monogram złożony 
z liter II P' i "W11

/
1

• 

/6/ W art. 2 /4/ skreśla się zdanie : "Na dolnej części czołowej strony Meda
lu jest nałożona oznaka, określona w poprzed..-u.m ustępie11 • 

/7/ Art. 2 /5/ otr~;muje brzmienio : IIKrzyż i Medal Niepodległości noszony jest; 
na wstę.żce m.:ornonej szerokości 3, 7 cm., o d'W'Óch pionowych paskach czar
nych szerokości O ,3 cm. na bokach vrstę..żld.11 • 

/8/ .Art. 7 otrzymuje brzmienie : 11 Krzyż Niepodległości nadany na podstawie ni
niejszego dekretu zajmuje w kolejności odznaczeń polsld.ch miejsce po Krzy
żu Niepodległości nadanym na podstawie rozporz~,j.zenia Prezydentu Rzeczy
pospolitej z dnia 29 października 1930r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości 
/Dz, U.R.P. Nr 28 z 1937r~, poz. '.214./, zaś Medal Niepodległości nadany na 
podstawie niniejszego dekretu zajmuje w kolejnoóci odznaczeń polskich mi.eia
oo po Medalu Niepodległości nadtmym na podstawie wymienionego wyże3j roz
por z ę.dzenia" • 

/9/ .Artykuł 8 otrzymuje brzruienie : 
1·/1/ Termin ropoczęcia nadawania Krzyża i Mod.olu Niepodległości na podsta
wie niniejszego dekretu poś:riertnie i osobom żyj~cym będzie ustanowiony 
rozporzę.dzoniem lub rozporz~dzeniand Rady Ministrów. 
/2/ Rozporzę..dzenie Rady Ministrów powoła Komisję z trzech osób do pełnie

nia czyn.."lości w zakresie ustalonym w art. 5 niniejszego dekretu dla Komi-
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tetu Krzyża i Medalu Niepodległości. Rada Ministrów może 'il razie potrzeby 
powołać nadto dwóch zastępców członków. Praca Komisji bęc.z.ie trwała do cza
su powstania r zoczonogo Komitetu Krzyża i Medalu Niepoclleglości". 

/10/Wpro,1adza się art. 9 o brzmieniu dotychczasouego nrtylculu 8 i art. 10 o brzmie-
niu dotychczasowogo artylc.ilu 9. 

Art. 2. 

Upoważnia się Prezesa Rady Minist:::·ów do ogloszen:i.a j~dnolitego tekstu dekretu 
Prozydenta Rzeczypospolitej z dm.a 12 sierpnia 19.54r. o y:znoYJieniu Krzyża i Mo
clulu Niepodległości pod nazw~ Y..rzyż i M0dal Niepodległości Polslci. Podziemnej z 
uwzględnieniem zmian wJ.Jrovmdzonych niniejszym dekretem • 

. Art. 3. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesm·,'i Rady Ministrów • 

.Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi Y/ życie z dniem ogloszenio.. 

PREZF~S Rl.JJY MINIS'.l'RÓW 
MIHIS'.l'ER SKARBU i KIEROWNIK 

MINISTERST'if.A ZAG/illlillJ~ FOI.SiaEJ El'.HGRe'iCJI 
POLTI.'YCZNEJ 

/r./ .Ant~ni Pfljęk 

KI@OW:NIK MINISTERSTWA SPRJ,W WESINI%'rRZNYCH 

/-/ Stanisław Pomianowsld 

/-/ .Aleksander Zawisza 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

E-REZY:Dł:NT RZECZYPOSPOLITEJ 

/··/ .August Zalesld 

/-/ .Antoni B.Brochvr.i.cz Lewińsld. płk. dypl., 

MINISTER SP.R.A",ITEDLIWOŚCI 

/-/ Stanisław Lubodziecki 

KIEROWNIK MilITSTERSTWA v.'YZNLrł 
REL::'.:G IJNYCH, OŚ\iI.ATY i KJLTliRY 

/ ... / w/z Zygrmmt Muchr_i.ev:ski 
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cz~C II. 

Zl..RZĄDZFNIE PREZYDENT.i. RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 30 grudr.i.a 1958r. o powołani.u członków Rady Rzeczypos
politej Polsld.ej ze strefy Stanów Zjednoczonych. 

}Ta podstawie .3rt.2 ust./2/ pkt.3 dekretu. Frezyderrba Rzeczypospolitej z dnia 
18 grudnia 1957r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej 
/Dz.U.R.P.Nr.7 z 1957r.,poz.13/, art.l ust./3/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 26 marca 1958r. o zmianach w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 
grudnia 1957r. o sposobie powol.yvmn;i.a członków Rady Rzec~ypospolitej Pol~~lej /Dz.U. 
R.P.Nr.3 z 1958r. ,poz~5 oraz spros·townnie oreyłld. pisarsldej - DzoU.R.P.Nr.5 z 1958r. 
str.32/ oraz art.1-6 dekeretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 ma.ja 1958r. o 
przeprowadzeniu w stref'ach Stanów Zjednoczony_ch i Kanad,yjsló.ej dwustopr.iow,Ych wybo
rów członków Rady Rzeczypospolitej Polski.ej /Dz~U.R.P.Nr.4 z 1958r. ,poz.6/ z przeds'i;a
wionej mi przez Prezesa Rady Ministrów listy osób wybranych przez polskie organizacje 
społeczne w stref'ie Stanów Zjednoczonych na kandydatów nn czlcnków Rady Rzeczypospc.
litej Polski.ej z terenu Stanów Zjednoczol'\Ych wybieram i pO\'l'ołuję na członków tejże 
Rady obywateli polsld.ch z 

inż.Jana MICHEJDĘ 
EdJrllnda SlMCZYl~SIC[filó 
kpt.Bolesława J.G~WRO~S:K:Ur-rO 
Bronisława RUTKOWSKIEGO 
Jana KLIMKIE1rICZ.A 
płk.Lucjana PRUSZY}q"SKIEGQ 
płk~ .hndJ.· ze ja J .1~'1CZlw', 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/ -/ .Ant oni Paj ęk 

- zam:i.eszkałego w Chicago 
- zand.eszk:;ilego Yf Chlcago 
- zamieszkałego w Obice.go 
- zam:i.eszk.nłegtJ vr Chicago 
-· zamieszkałngo w Chicago 
- zam:i.eszkalego w Detroit 
- zamieszkałego w Hollywood, 

PREZYDENT R'lECZYPOSPOLll'EJ 
/-/ .August Zalesld. 

ZARZ4I)ZENIE PIDZYDENTJ. R'lEC'lYF'OSPOLITEJ 

z dnia 25 lutego 1959:r. 
o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie arta2 Lat./J/ d1:1kretu Prezycionta Rzeczypospolitej z dnia 9 grud
nia 1939r. o powcłaniu Rady Rzeczypor,politej Polski.ej /Dz.U •. R.P.Nr.2 z 1958r. ,poz.4/ 
zarzę,dzam 7-amknięcie sesji Rady Rz13czypospol.itsj Polskiej z dniem 28 lutego 1959r. 

IBEZES RAUi MINISTRCY/ 
/-/ J.ntoni Paj{!.k 

PREZYDEiW R'ZECZYPOSPOLTI,'TJ 
/ -/ J.ugust Zalesld. 

-----------
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Z.l.RZJ,DZENIE FRSl-YDENT.A RZECZ:fPOSPOLITFJ 

z dnia 25 lutego 19;-9r. 
o mianowaniu Gł.óvmego Komisarza Wyborczego. 

W zwię.zlru ze śmieroię. Głóvmego Komisarza 'iiyborczego majora ayplomowanego 
Kazimierza R)UJDNIOWSKIEGO na podstawie art.7 uRt./1/ dekretu Prezydenta Rzeczy
pospoliteJ z dnia 18 grudnia 1957r. o sposobie powoły,,vania .członków Rady Rzeczy
pospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.7 z 1957r.,poz.13/, na vmiosek Rad;y Ministrów, 
mianuję : 

Zastępcę Głównego Komisarza Wyborczego Jana Zygnunta EISLSRA - Gl.ównym 
. Korrd.sarzem \Vybo.a/czym. 

PREZES R1illY MINISTRÓW 
/-/ Antoni Paję.k 

.PREZYDENT RZIDZ:.TOSPOLITEJ 
/-/ August Zaleski 

Z.ARZ-41-EENIE PREZYDENT.A RZECZYR:>SR:>LITEJ 
z dnia 2 k:vdetnia 1959!'. 

o otwarciu sesji Rady RzeczyPospolitej Polskiej. 

Na podstavde art.2 delcretu Prezydenta Rzeczy_pospolitej z dnia 9 grudnia 
1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polsldej /Dz.U.R.P~Nr.2 z 19.58r.,poz.4/ 
zarzę.dzam otwarcie sesji zwyczajnej Rady RzeczyPospolitej Polskiej w dniu 18 kwiet
r.da 1959r. 

PREZES RlillY MINISTRÓYi 
/-/ Antoni Paję.le 

PRElYDENI' RZECZ'YPOSPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

Przedl.użonie mandatu Rzecznika sę.au 
Obywatelskiego w Londynie. 

Na podstawie art. 7 uat./l/ i art.9 ust./J/ dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 8 :września 1950r. o Sę.d.ach Obywatelskich na Obczyźni~ /Dz.U.R.P.Nr.4 
z 1957r. ,poź„9/ Prezydent Rzeczypospolitej w dniu 28 grudnia 1958r. przedłużył 
Rzecznikowi Sę.du Obywatelski.ego w Lon~ynie ćl.r.Janow:i. KRUPin-SKIEMU mandat na okres 
dalszych dw6ch lat, liczę.o od dnia 16 g:i.•udrri.a 1958r. 
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Korrunikat o nadaniu orderu 
Od.!'odzenia Polsld. 

N:a podstawie ustawy z dnia 4 lutego 192lr. /Dz.U.R.P.Nr.24 z 192lr. ,poz.137/, 
ustawy z dnia 27 bdet:hia 19'22r./Dz.U.R.P„Nr.31 z 19'22r. ,poz.255/, rozporzę.dzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932r. /Dz.U.R.P.Nr.109 z 1932r. ,poz. 
899/ oraz dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej ż dnia 7 września 1935.r. /Dz.U.R.P. 
Nr.68 z 193.5.r. ,poz.426/ Prezydent Rzeczypospolitej zarzę.dzeniem z dnia 23 grudnia 
1958r. nadal : · 

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polsld 

ś.p. dr;w1odzimierzow:i. .ADAMKIBWICZOWI za wybitne zasługi w długoletniej s1użbio 
państwowej. 

------ooOoo----·-

===================-============~====;========================================= 
Odrrlto z polecenia Minis·r.ra Sprawiedliwości 

. . . 
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