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CZĘSC II. 

DZIAL URZĘDO';{Y. 

ZARZ.ADZENIE PREZYDENT.A RZEC2YPOSPOLITFJ 
z dnia 9 października 196lr. o ot~arciu sesji Rady 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstavu.e art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r, 
o powołan;iu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U ~R.P.Nr. 2 z 1958r. ,poz.4/ zarz{.ldzam 
ot,1arcie sesji zvzyczajnej Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej w dniu 20 października 196lr 
z wyznaczeniem pierwszego posiedzenia na 4 listopada 1961r. 

PREZES RADY MINISTRĆfif 

/-/.Antoni paję.k 

PREZYDENI' RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ .August Zaleski 

ZARZĄDZENIE PREZIDENI'.A RZECzypQSPOLITEJ 
z dnia 8 grudnia 196lr. 

o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 ust./1/ dekretu Prezydenta Rzeczypospoliteh z dnia 9 grudnia 
1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U.R.P.Nr. 2 z 1958r., poz.4/ 
zarzędzam zamknięcie sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 16 grudnia 196lr. 

PREZES RliDY MINISTRóVf 
/-/ .Antoni Paj{.lk 

PREZYDENI' RZ:t.<DZ'IPOSPOLITEJ 

/-/ .August zalesld. 
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O ś w i a d c z e n i e 
Rzę..du Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 

Rada Ministrów w dniu 5 października 1961r. uchwaliła wydanie przez Rzęd Rze
czypospolitej Polskiej w Londynie następuję..oego oświadczenia. 

W zwię..zku z obecnę. światowę. sytuację.. politycznę.. jedni politycy twierdzę.., że 
wojny powszechnej uda się uniknę..ć, inni natomiast uważaję.., że wojna nie jest wyklu
czona • . 

Ta pl.ynna sytuacja stanowi podłoże podatme dla formul.owania różnych, z...-~ykle po
litycznie nieprzemyślanych koncepcji, między innymi, iż nast~?ila już właściwa pora 
do rozpoczęcia akcji zmierzaję..cej do odtworzenia polskich si~ zbrojnych na obczyźnie, 
wśród emigracji polskiej. · 

Rzęd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza : 
1. Działalność maję.ca na celu odtworzenie obecnie polskich sil. zbrojnych mogłaby byó 
rozpoczęta przez Rzę..d Rzeczypospolitej Polskiej dopiero: 

a/ po cofnięciu przez zachodnich kontrahentów wnów zawartych z Rosję.. Sov.~eckę. 
względem Polski w Teheranie, Jałcie i Poczdamie; 

b/ po przywróceniu uznania przez te mocarstwa przebywaję..cemu na uchodźctwie 
legalnemu Rzę..dowi Rzeczypospolitej Polskiej i daniu mu udział.u w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych; 

o/ po uznaniu przez mocarstwa zachodnie granic Polski na Odrze i Nysie ma zacho-
dzie i na linii Traktatu ~skiego /1921/ na wschodzie. 

2. Osoba lub osoby wszczynaję..ce wyżej wymienionę.. akcję przy braku wyrunków wyszcze
gólnionych pod J./ niniejszego ośvdadczenia będzie lub będę.. uważane przez legaley 
Rzęd Rzeczypospolitej Polskiej za kondotierów dzial.aję..cych na wl.anę.. rękę i wl.asnę.. 
odpowiedzialność. 

Komunikat o zatwierdzenie regulaminu 
z zal.ę..cznikiem Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

na Kanadę. 

Rada :Ministrów na podstaY-1ie art.13 ust./J./ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l 
z 1959r.,poz.J./ w dniu 22 listopada 1961r. zatm.erdzil.a projekt regulaminu z zal.ę..cz
nild.em Nr.l do tego regulaminu /instrukcja vzyborcza/ Komisji Skarbu Narodowego Rze
czypospolitej Polskiej na ~d~. 
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