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CZĘ~C I. 

1, 

ROZPOR7..ĄDZENIE P..AD'I MINISTRÓW 

z c'tn:i.a 10 maja 1960r. 
o kolejności n%zenia odznaki Skarbu Narodowego 

Rzgczypobpolitej Polskiej, 

.Art, 1, 

Ustanovdo~ w artykule 18 dekretu Prezydenta RzeczY,Pospolitej z dnia 4 lutego 
1959r, o S1;;3.:r.'b:le Narodowym Rzeczypo::;politej Pols.kiaj /Dz,U„R,P,l'Ir.l z 1959r. ,pqz.1/ 
odznakę za szoz1:3gólne zasługi w zakresie świadczeń i pracy na rzecz S'karbu Narodo
wego R,P,, której to odznaki wzór zostE:1.ł ustalony w regulaminie, wydanym w dn:lu 10 
kv,ietnia 1960r, przez Glównę. Komisję Skarbu Narodowego R.P, w porozumieniu z lurrl
strem Skarbu, nosi się po polskich od?.naczeniaoh p:mstwuwych, najpiel'V złoti, po 
niej srobrnę. i po niej brę.zowę., a przecl od}macz~niami zagranicznymi, 

.Art, 2. 

Wykonanie niniejszego rozporz~dzenia porucza się Ministrowi Skarbu, 

.Art„ 3, 
Rozporzę.dzon.ie niniej3ze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

MINISTER SP.łAW WŁ'WNĘTRZNYCH 
/-/ Sth.1..i.isław Ponda.nowski 

1CTNISTEn s.rn.AW z.AGR.ANICZNYCH 
/-/ Al'3ksander Zawisza 

MINISTER OBRONY Ni.RODOWEJ 
/-/ .Antoni B,Broohwicz Le,r.J.ński płk.dypl, 

MINISTER SPR.hWIEDLIWO~CI 

/-/ Stanisław Lubod::decld. 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A YIYZN.AN 
RELIGIJNYCH, OSWI.ATY I KULTURY 
/-/ Józ~ Kapica 
MINISTER Z.AGJillNJ:Elq" POI.SIUEJ 
EMIGR.AC.Jl POLITYCZ~ 
/ -/ zygnunt MuahniemJld 
MINISTER 
/-/ D.r:.Jerzy Gawenda 
MINISTER 
/-/ Tadeusz Machalski płk. dypl, 

HIBZES RADY MINISTRÓ17 
i 

MINISTER SKARBU 
/-/ .Antoni Paję.le 
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CZĘSC IL 

DZ I.Al, URZĘDOd:{. 

Z.ARZ;;DZE!\TJ:E PREZ-.Y.TIENTb RZBJZYPOSPOLITFJ 
z dnia 1 marca 1960r. 

o otvraroiu sesji Rady Rżoczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnin 9 grudnia 1939r. 
o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskioj /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1958r. 1poz.4/ zarzę.d.zam 
otwarcie sesji zwyczajnej Rady Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 mnrca 1960r. 

~ES RADY MINISTRó\l 
/-/ Antoni Paję.k 

PREZYDEifr RZ:ED?.YrOSFOLITEJ 
/ -/ .August ZOlesld 

Z.ARZ4J)'ZENIE PREZY'DENr A RZECZ1.J;USFOLI'l1FJ 
z dnia 7 l'r]µrca 196or. 

o mianovro.niu Kanclorza Xapi tuly orderu vrojcnnego 
"Virtuti :Militari". 

Na podstawie art .10, ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1933r. o orderzo ,;rojermym 
"Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ mianuj~ no. lat dwa KP.nclorzem 
Kilpituly tego orderu 

płk. dypl. Romana SZYivf.ArtSKIBGO 

PREZ1.l)El'JT RZECZrl=USR)LITEJ 
/ -/ August zaleski 

IREZES l:UiDY MINISTRÓW 

/-/ Antoni Paję.k 

MINISTER OBRONY N.ARODOVIE.J 

/-/ Antoni E.Brochvdcz Lovr.iiiski płk.dypl. 
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ZlillZJi;[Yl,ENIE PREZ'IDEHTA RZECZY;FOSPOLITEJ 
z dnia 7 marca 1960 r. 

o powołaniu członków mipitul.y orderu wojennego 
"Virtuti Militari". 

Na podstawie art.10,ust.l ustawy z dnia 25 marca 1933r. o orderze wojennym 
"Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ powołuję następuj~cych czl.onkóv, 
Kopituł3 tego orderu: 

płk. Jana LlCHOWIGz.A 
płk. Edwarda Rlill\7.ANA-P.B'EIFFERA 
pl.k~dypl. Bronisława GHRU~GIELA 
płk. dypl. .Antoniego Bolesława BROGB.YHGZ LEWJ:nSKTIX;O 
płk. fulzimierza GHODKIBWIGZ.il 
płk. Aleksandra IDZIK11 
płk. Kazimierza WOJ.AKO~t'SKil)'.;0 
p:pJ:k. Stanisl.avvd SKAHBKA 
ppłk. Henryka PIGIINfĘ 
ppłk. Zygmunta llliBISZ.A 
mjr. Karola D4BROVfSKIEGO 

PREZl""DE.i"'tr :RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ kugust Zaleski 

PREZES R.AIJY MINISTRÓW 
/-/ .Antoni Paj~ 

MDJISTER OBRONY NiillODOWEJ 
/-/ .Antoni B.Brochw:i.cz Lewiński płk.dypl. 

____ ,... _____ _ 

Nlilll\NIE TYTUŁU .AMB.AS.ADOM RZECZYPOSPOLITEJ 

Do Pana 
11'\inistra Pełnomocnego Mariana SZUMLAKOWSICIE;-0 
Przedstawiciela Rz~u R.P. w Hiszpanii 

w Madrycie. 

Z dniem 3 moja b.r. :nndaję Panu ad personam tytuł. .Ambasadora 
Rzeczypospolitej. 

Londyn, dnia 23 kwietnia 1959 r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ .Antoni Paj~ 

MINISTER SPRAW ZAGRANIC'ZNYGH 
/-/ .Aleksander Zawisza 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/ -/ .August Zaleski 
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MIANOWANIE CZZ.ON'ń:A KOIBGIU11'I NAJWYŻSZEJ IZBY 
KONTROLI. 

Dra Tadeusza PORĘBSKIEGO 

w/m 

Na podstawie art. 77, ust.3 Uatavzy Konstytucyjnej m;i.anuję Pana 
członki.em Kolegiwn Najwyższoj Izby KonGroli. 

Londyn, dnia JJ+ grudnia 1959 r. 

PREZES NAJWYŻSZEJ 
IZBY KONI'ROLI 

/-/ Stanisław Okoniewski 

PREZYDENT RZECZ .. Ci?OSPOLITEJ 
/-/ August Zalesld 

Ogłoszenie z dnia 6 lipca 1959r. przez 
Glówn~ Komisj~ Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
Regulaminu Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. zat.r.i.erdzo
nego przez Radę Ministrów uchwal~ z dnia 3 lipca 1959r. 

REGULAMIN 

GŁÓWNEJ KOMISJI SKARBU NARODOYIEGO RZECzrPOSPOLITF..J POLSKIEJ 

za.twierdzorzy uchwalę. Rady Ministrów w dniu 3 lipca 1959r. /art .13, 
ust.l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie 
Narodowym R.P./ 

Par. 1. 

Do zakresu działań Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
należy : 

1. opracowanie z własnej jniojatywy lub na wniosek :Ministra Skarbu zagadnień, do
tyczę.cych organizacji i działalności Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Pol
skiej w ramch przepisów dekretu Prezydonta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 
1959r. o Skarbie Narodowym R.P. /Dz. U .R.P.Nr.l z 1959r. ,poz.1/, a w szczeg6Jności 
a/ zapewnienie władzom Rzeczypospolitej niezbędnych środków materialnych na 

prowadzenie niezależnej akcji, zmierzaję.cej do odzyskania niepodległości 
Państwa Polskiego; 

b/ umożliwienie władzom Rzeczypospolitej finansowania poczynań, zmierzaję.cych 
ku zabezpieczeniu kllltury narodovroj i narodowego ,wychowania młodzieży na 

. uchodźctwie; 
2. zwierzchni nadzór nad ogniwami S.N.R.P. /art.l i 5 cyt.dekretu/. 
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Par. 2. 

Glóvma Komisja S.N.R. P. prowadzi bieżę.co wykaz YfP."l;yvvów oraz wykaz sum '<vymienio
rzych w art,6 powołanego dekretu. 

Par, 3. 
Główna Komisja S.N.R.P. wybiera ze swego grona 2,wykł{l, większości~. głosów Prozycliur,1 
złożone z 3-ch osób: prezGoo, zastępcy prezesą i sekretarza, Ponadto do Prezydium 
rależy z u.rzędu Minister Skarbu, który kieruje pracomi dotyczę.cymi kasowości i 
księgovrości Glóvmej Komisj;i, Skarbu Narodowego R.P, oraz asygnuje ·w ramach budżetu 
państwcwego środki na wydatk.;L a-3.nun;Lstrocyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego 
R.P. Osoby zatrudnione tym:l :p:cacami pocllegajl?- służbowo Ministrowi Skarbu. ·· 

Par. 4, 

Posiedzenia Prezydium Głównej Komisji S.N.R.P. będę. zwolyvmne przez prezesa oonaj
mniej raz vr miesię.cu, 
Na prośbę Ministra Skarbu prezos Głównej Komisji S.N.R.P. zvroło posiedzenie Pre
zydium w najkrótszym możliw,i..e czas;Le. 

Por. 5. 
Do ważności uchwal Prezydium Głóvmej Konp_sji S.N.R.P, jest niezbędzw. ooocność 
prezesa lub zastępcy prezesa, sekretarza i Ministra Skarbu YvZględnie delegowanego 
przez niego przedstawiciela. 
Uchwały Prezydium zopad.aję. większościę. głosów. W razie równości głosów uchwala 
nie zapada. 
Jeżeli przedmiotera uc}:y.,-a:.ty ma być jedna ze sprav7, wymienionych w art. 7,ust./5/ 
powolnnego dekretu, to wśród głosów za uchwalę. niezbędny jost głos Ministra Skarbu. 

Par. 6. 

Posiedzenio. Głównej Komisji S.N.R.P. będę. zwoływane przez prezesa conajroniej raz na 
kwnrtal. Ponadto prezes zwoła posiedzenie w każdym czasie no żę.d.anie conajmniej 
6 członków Glóvmoj Komisji S.N.R.P. zgłoszono na piśmie wraz z uzcsadnieniem albo 
na żę.danie Ministra Skarbu lub Prezesa Najwyższej Izby Kontroli albo Głównej Ko
misji Rewizyjnej S.N.R.P. 

Par. 7. 
Prezes układa projekt; porzę.dku obrad, który powinien b:yć vrysłnny członkom wraz z 
zawiadomieniem o terminie posiedzenia nie później niż na 7 dni przed datę. posie
dzenia. 

Par. 8. 

Do ważności uchwal Głównej Komisji S.N.R.P. jest niezbędna ooocność conajmniej 6 
członków tojże Komisji orRz Mi.."'listra Skarbu lub jego przedstawiciela. 
Uchwały zopadaję. większościę. głosów. W razie równości głosów uch~-ala nie zapada. 
Jeżeli przedmiotem uchwały ma być jedna ze sprav1 wymieniony_ch w art~8,ust./J/, 
art.9, art.ll,ust./1/ i /2/, art.12,ust./2/, ~~-15,us~./3/, nrt.16,u~t./i/,/2(, 
/3/ i art.18,ust./2/ powołanego dekretu, to wsrod glosow za uch~ałę. niezbędny Jest 
głos Ministra Skarbu lub jego przedstawiciela. 

Par. 9. 

Prezes Głównej Komisji S.N.R.P. lub upoważniony przez niego zastępca prezesa ropre
zentuje Glównę. Komisję S.N.R.P. no zewn~trz. Listy i akty podpisuję. prezes lub 
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zastępca prezesa i sekretarz. Jeżeli korespondencja dotyczy spraw finansovzych lub 
księgowości oraz sprawozdań i wyjośnicń finanso\zych, to niezbędny jest podpis i 
Ministra Skarbu. 

Par. 10. 

Główna Komisja S.N.R.P. w porozumieniu z Ministrem Sknrbu poW<'.>1ujo Komisje, Komi
tety lub Delegatów S.N.R.P. oraz oclvvołuje tych Delegatów \1 przypadklch, przevJidzia
nych w art.8 i 9. powołanego dekretu. 

Par. 11. 

Główna Komisja S.N.R.P. w poroztw1ieniu z Ministrem Skarbu roz4zuje Komisje lub 
Komitety S.N.R.P. w przypadkach przewidzianych w art.11 powołanego dekretu. 

Par. 12. 

Główna Komisja S.N.R.P. w porozlWlieniu z Ministrem Skarbu przyjmuje do wiadomości 
i wykonania oświadczenia ofiarodawców co do szczególnego przezpnczenia ofiar skła
danych przez nich na S.N.R.P., jeżeli uzna, że nie zachodzę. povro.żne przeszkody do 
przyjęcia ofiar i wykonania woli ofiarodawców. 

Par. 13. 

Główna Komisja S.N.R.P. lub z jaj upoważnienia Komisje, Komitety albo Delegaci S.N. 
R.P. wystawiaj~ legitymacje osobom dokonywuj~cym wpłaty na S.N.R.P. /art.15,ust./2/ 
powołanego dekretu/. 
Druk legitymacji może być zarz~dzony na pod.stawie uchwały Prezyditw1 Gl.óvmej Komisji 
S.N.R.P. i według zawartego w tej uclmale opisu i wzoru. 

Par. J.4.. 

Gl.óvma Komisja S.N.R.P. w porozumieniu z Ministrem Skarbu ObJ11YŚla i określa inne, 
poza .systemem znaczkowym, rodzaje i sposoby dobrowoleych świadczeń na rzecz S.N.R.P. 
/art.15,ust./3/ powołanego dekretu/. 
Te rodzaje i sposoby musz~ być zgodne z postanowieniami dekretu o S.N.R.P. tudzież 
z przepisami pra";mymi kraju, w którym świadczenia s~ dokonywane. 

Par. 15. 

Główna Komisja S.N.R.P. może zł.ożyć Ministrowi Skarbu wniosek o utworzenie :t'und.uszu 
rezerwowego, jeżeli uzna i uzasadni, że zachodz~ sprzyjaj~ce po tonu okoliczności 
/art.15,ust./4/ powol.c.nego dekretu/. 

Par. 16. 

Emisja znaczków S.N.R.P. może być zarzę.dzona na podstawie uchwały Gl.óvmej Komisji 
S.N.R.P~, określaj~cej wzory znaczków, ich ilość i wartości. 
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Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 1960r. przez 

Głównę. K0rnisjg Skarbu Narodowego Rz'3czypospolitej Polskiej 
Reguland.nu oJ.znaki Skarbu Narodowego R.P. 

REGUL.AMIN 

Gr)Z!UlIT SKAI'.BU NA:::ł.ODOW-.tl;() RZE.GZYPOSPOLITEJ POLSRIEJ 

Na pod.stawie art.18,uzt./2/ dr:ikretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 
1959r. o Skarbie Narodowym Rzeczypospolitej Polsld.ej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1959r.,poz.l/ 
Głóvma Ko:d8,ja Skarbu N,9.rodowego R.P. w porozumieniu z Ministrem Skarbu uchwaliła 
w dniu 10 kwietnia 1%0r. następuję.cy regulamin odznc1ki Skarbu Narodowego R. P. : 

Par. 1. 

Odznakę Skar1::u Narodowego R.P. stanowi roodal o średnicy 38 milimetrów wykonany 
w metalu brę..zmzyl!'l, srebrnym lub pozłacanym z napisem w otoku "Skarb Narodowy" i 
w środlru medalu z powię..zanymi literami "R.P.". Poniżej liter "R.P." w miejscu wol
nym od napisu "Skarb Narodowy" mała wię..zka liści laurowych. Na stronie odwrotnej 
medalu napis umieszczony w poziomych liniach: za szczególne zasługi dla Skar1::u 
Narodowego R.P. W otoku po prawej i lewej stronie napisu po jednej gałę..zce lauro
wej, a pod nimi w otoku :" 1950 X 196011

• 

Medal jest zm7ieszoey na wstę..żce z jedwabnej mory szerokości 32 milimetry z 
paskami na przemian siudmiu ozerwonynd. i sześciu białymi szerokości - czerwone 2 
. milimetry., białe 3 1r.ilil!letr1 / załę..cznik 1/. 

Par. 2. 

Odznac~eni ot!"zymuję.. dyplom wydany i podpisaey przez Prezydium Głównej Komisji 
Skarbu Narodoweg0 R.P. według zalę..czonego wzoru /załę..cznik 2./. 

Par. 3. 
Odznaka jest nadawana za szczególne zasługi w zakresie świadczeń i pracy nn 

rzecz Skar·bu Narodo-wego R.P. płatnikom, of'iarodawcom i działaczom Skarbu Narodo
wego R.P. W ocenie zasług powiney być wzięte pod uwagę: 

a/ rozmfor świadczeń i pracy, 
b/ sto~leń poświęc6nia kandydata w zależności od jego warunków osobistych, 
c/ regularność świauczeń i pracy. 

Par. 4. 
Odznaka może być naB~wana instytucjom i stowarzyszeniom za działalność w cha

rakterze zbiorowego płatnika, of'iaroda·,my lub działacza Skarbu Narodowego R.P. 

Par. 5. 
Odznaka może być nadawana płatnikom, of'iarod.awcom lub działaczom Skarbu Narodo

wego R.P. również pośmiertnie. 
W razie odznaczenia pośmiertnego dyplom doręcza się spadkobiercy lub ~~kona,vcy 

ostatniej woli odznaczonego. 
Par. 6. 

Odznakę nadaj'9 Główna. Komisja Skarbu Narodowego R.P. z własnej inicjatywy lub 
na wniosok właściwej Komisji, Komitetu lub Delegata Skarbu Narodowego R.P. 
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Par. 7. 

Odznaka jest nadawana: 
brę.zmva za v,zyróżniaję..ce się indywidualne świadczenia i pracę dla Skarbu Na
rod.O"wego R.P. 
srebrna za wyję..tkowe zasługi w zakresie śvnadczeń i organizacji Skarbu Naro
dovrego R.P. 

złota za pracę i Śvdadczenia dla Skarbu Narodowego R.P., które szczególnie 
istotnie wpłynęły na roz,1ój Skarbu Narodowego R.P. 

Par. 8. 
Posiadaczom od.znald., nadanie odznaki wyższego stopnia może nastę..pić naj'vroześniej 

po upływie jednego roku od poprzedniego nadania. 

Par. 9. 
Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P. ogłasza listy osób, instytucji i stov,a

rzyszeń od.znaczonych w biuletynie Polskiej Agencji Telegraficznej oraz w we,mętrzr\)tm 
Biuletynie Informacyjnym. 

Par. 10. 
Odznaczeni zwracaję.. Głównej Komisji Skarbu Narodovrogo R.P. koszty roodalu, dyplo

mu i przesyłld. pocztowej. 
Par. ll. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 196or. 

Ogłoszenie z dnia 23 lutego 1960r. 

przez Komisję Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na 
Wielkę.. Brytanię Regulaminu Komisji Skarbu Narodowego R.P. na 
W.Brytanię zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 18 lu
tego 196or. 

REGULAMIN 
KOMISJI SKARBU NARODO':fi!GO R. P. NA "N. BmT.ANIĘ. 

Par. 1. 
Nazwa, teren działania. 

Komisja nosi nazwę II Komisja Skarbu Narodowego R.P. na Wielkę.. Brytanię11 
/ w dal-

szym ci,J.gu tego Regulaminu nazywana Komisję/. 
Terenem działania Komisji jost Zjednoczone Królestwo Wielid.oj Brytanii. 

Par. 2. 
Zadania Komisji. 

Do zakresu działania Komisji należy współdziałanie z Głównę.. Komisję. S.N.R.P. 
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w realizacji zadań, zawartych w art.l dekretu Prezydenta R.P. z dnia 4 lutego 1959r. 
o Skarbie Narodowym R. P. 

Dla wykonania tych ze.dań Komisja : 

zbiera func'l.'J.sze na terenie W .-Brytanii przez sv,rych pełnomocnik6w oraz bezpośrednio 
od płatników i przekazuje jo do Głównej Komisji S.N.R.P. w myśl art.6 -..,/~:/ dekretu, 

!:'.;l_s_"t~ z upoważnienia Głó'NTI':.l,j Fsimisji S.N.H.P. legitymacje : płatnikom Skarbu 
Narc•L:.O,,cJgo i :, P. o:raz p0lnc;i:::;.l".::.:~kr,;,:_. zbleraj{H.:ym fundus ze na S.N.R.P., 

~I:{'2:::-2!2E'.1)~ z Gló-vmę. Komisj:;_, ~J. t·f.R.P. jak ró-vmiei z dzinłaczami S.N.R.P. nad two
rzeniem nowych ogniw organivlcyjnyr.:h - Komisji, Komitetów S.N.R.P. - na terenie 
Wielkiej BrJtanii, 

inf'orrnje płatników S.N.R.P. F W.Brytanii o stanie prac S.k.llrbu Narodowego R. P . na 
terenie H.B~::;tanii . J_~ ,,gę. dost :::!,mych sobio ś:rodkóvr, jak n.p. komunikat6w, korespon
dencji, ari:y.kuló,1 w prL-:::1ie, wyjazdów v1 teren ora z zebrań, 

provmdzi ew:i_denc,ję stanu prac ogniw organizacy jn;ych S.N.R.P. na terenie W.Brytanii. 

Pnr. 3. 
Wybór, liczba członków Komisji, olc:'es _kadencji, utrata mandatu. 

Zjazd płatników S.N.R.P. z te:!:'enu Wielkiej Brytanii wybiera przowodniczę.cego 

i człoDków Komisji w liczbie 6 do 15 osób z terenu W. Brytanii na okres trzech lat. 
Członek Komisji tra.ci swój mnndat w cię.gu kadencji nn skutek : a/ pisenmej re

zygnacji, b/ opuszczenia terenu Wielkiej Brytanii na stało, c/ nieusprav,iedliwionoj 
nieobecności na trzech kolejnych zebraniach pleIU1m Komisji. 

Par. 4. 

Plenum Komisji. 

Komisja wybiera spośród sweg o grona zwyklę.. .-tlększościę. głosów 4-ch członków 
Prezydiur:i.. Do ważncści uchwal Kom.i_[:ji jest Yiiezbgdna obecnosć conajmnioj 6-ciu 
czło1Llmw t L' jże K~'misji> Uchwnły zapada ,ję.. zwyklę. większościę. głosów. W razie rów
ności głc::;6'.-1, głos pr:::::modnicz{lcego decyduje. 

Człone;." Koiili3ji, który z ,mżnych powodów nie może wzię.ć udziału v1 posiedzeniu 
plenum Kcrlli c:ji może glosować, doję.c upovrażnienie jednemu z członków Komisji. Upełno
mocniony może reprezentować tylko j eden głos, przy tym połnor,1ocnictwo ID-'1 być dane 
na piśrrd.e " ~losownnio zas adnicz o odbywa się j a-..·lnie. Na ż~danie choćby j ednego z 
człcr.ków F·~T1;i.sji glos'),ronie ,j0st tajne. 

Posiecl:::;onie Komis,-Ji zwolujo pl'zcwodnicZQ.-CY raz na dwa micsię.ce. 
Ponadto przowodniczę.cy zwoła posiedzenie w knżdym czasie 

a/ na żędanie conajmn:inj 6-ciu członków Kor:usji, złożone na piśmie 
wraz z uza;:,adnieni8.:!'., 

b/ na ż2-ianie Głóvme j Konisji Skarbu Na rod owego R. P . 

Przewcx:lniczę.cy układa projekt porz~dk:u obrnd, który powinien być wysłany człon
kom wraz z zawiaaomieniem o terminie posiedzenia, nio później niż na 7 dni przed 
dat~ posiedzenia-

Przew0Jnicz~~y KQmisji lub upoważniony prze z niego członek Prezydium lub Komisji 
reprezentuje Korridj ę na zewn~trz. Listy i akta podpisuje przewodniczę.cy i s e kreta rz 
Komisji, lub j eQen z członków Prezydium upo~ażnion;y przez przewodniczę.cogo. 
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Par. 5. 
Prez:ydiwn Komisji. 

Prezydiwn składa się z przewodniczę.cego i 4-ch członków wybranych przez plenum 
Komisji. 

Prezydiwn na swym pienvszym posiedzeniu konstytuuje się : 
Wiceprzewodniczę.cy 
Selcretarz 
2-ch członków Prezydiwn. 

Posiedzenie Prezydiwn zwołuje przewodniczę.cy conajmniej raz w r.d.esię.cu. 
Uchwały Prezydium zapadaję. zwykl.ę. większościę. głosów. W razie równości głosów 

decyduje gł.os przewodniczęcego. 
Do ważności uchwal jest niezbędna obecność trzech członków Prezydium. 

Par. 6. 
Zjazdy Pl.atnihSw Skarbu Narodowego R.P. 

Przed upływem 3-ch lat Komisja może w razie potrzeby - dla dobra pracy S~rbu 
Narodowego R.P. - zwołać Zjazd Pl.atnikńw S.N.R.P. w dowolnym czasie, uzgodnionym 
z Gl.ównę. Komisję. S.N.R.P. 

Par. 7. 
Wejście w życie Regulaminu. 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Ministrów 
R.P. /w myśl art.13 w/w delcretu/. 

DZIAL NIEURZĘDOWY. 

Ogłoszenie o zmianie nazwiska. 

Helena WINOGRODZKA i Stanisława WINOGRODZKA, obie zamieszkałe w .Anmanie 
/Jordania/, uzyskały zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych Rzę.du Rzeczypospo
litej Polskiej na zmianę nnzwiska rodovrego WINOGRODZKA na nazwisko \1IlfOGRODZKA
KAL:rnsKA. 

~------------------------------------------------------------------------------
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 

-------------------------------------------------------------------------------


