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pospolitej Polskiej do lvlinisterstwa Skarbu oraz przelewu tychże kwot do Skarbu 
Państwa /Dz.U.R.P.Nr.4 z 1959r. ,poz. 7/ wyrazy 11 podpisuj{l. wazysoy ozlonkowie" 
zmienia się na 11 podpisuje trzech członków''. 

Par. 2. 

Wykonanie niniejszego rozporzę..dzenia porucza się M.inistrowi Skarbu. 

Par. 3. 
Rozporz{l.dzenie niniejsze obowię.zuje od dnia 4 lipca 1962r., jako daty zatwierdzen: 
przez Radę Ministrów zmian regulaminu Głównej Komisji Skarbu :Narod:ovrego RzeczyposJ 
liitej Polsldej, a vr szczególności powiększenia składu Prezydium G.K.S.J:T.R.P. do 
pięciu osób /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1962r.,str.7/. 

PREZES RADY lvffi/ISTRóW 
i 

MINISTER SKARBU 

/-/ .Antoni Paję.le 
MINISTER SPRAW WEYINF,TRZNYCH 

/ -/ Stanisław Pomianowski 

MINISTER SPRlfff Z.AGRANIC'lN.fCH 
/-/ Aleksander zawisza 

ML""ITSTER SP.RA ~7IEDLIW'OSC I 

/ -/ Stanisław Lubodz iecki 

MINISTER ZJIG.ADNIEJq' POI.Sia:E.J EMIGRACJI POLITYC'ZNEJ 

/ -/ ~vgrrmrt Muchniews ld 

MINIST"BR 
/-/ płk.,cypl.Tadeusz Machalski 

CZĘSC II. 

IE I.AL URZĘDO\f.[. 

Ogłoszenie 

regulaminu Komitetu Skarbu Nl:lrodowego Rzeczypospolitej 
Polsldej na I.Pndyn, zatwierdzony uchwalę. Rady lvliniatróvf 
z dnia 2 sierpnia 1962r. 

REGULAMIN 

l((]v[ITEI'U SKARBU N.ARODCKo'IDO RZEC'".6:fPOSPOLITE.J POI.SIGJ!;J 

N.A I.ONJJiN. 

Far. 1. 
Komitet nosi nazvłę Komitet ~-?karbu Narodowsgo Rzeczypospolitej Polskiej na I.Pndyn 
/ w dalszym cię.gu tego regulaminu nazywany II Komitet"/. 
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Par. 2. 

Siedz1.bę. Komitetu jest Londyn, a terenem działania administracyjny obszar Wieliego 
Londynu. 

Par. 3. 

Zadaniem Komitetu jest zapewnienie władzom Rzeczypospolitej niezbędnych środków mate
rialnych do prowadzenia niezależnej akcji, zmierzaję.cej do odzyskania niepodległości 
Państwa Polskiego. 

Komitet realizuje to zadanie : 
a/ przez organizację i utrzynzy',vanie złożonej ze swych pełnomocników terenowej 

sieci zbiórki na S.N.R.P., opartej na dobrowolnym stalym opodatkowaniu się 
Polaków, zamieszkałych w Londynie; 

b/ prze z organizację zbiórek specjalnych oraz imprez dochodowych; 
c/ przez propagowanie akcji i wydawnictw S.N.B..P.; 
d/ przez inf'ormowanie płatników S.N.R.P. w Londynie o stanie prac Skarbu Naro

dowego R.P. w Londynie drogę. dostępnych sobie środków, jak naprzyklad komu
nikatów, korespondecji, artykulóv1 v1 prasie oraz zebrań; 

e/ przez nadzorowanie działalności terenowej sieci zbiórki. 

Par. 4. 
Komitet składa się z wybranych przez Yfalne zebranie Stioich platnik6w S.N.R.P. człon
ków w liczbie do 20 i zastępcóvl członków w liczbie do 15. 
Kadencja wybranych członków i zastępców trwa 3 lata. 

Par. 5. 
Członek traci swój m9.ndat w cię.gu kadencji na skutek: pisemnej rezygnacji~ opuszcze
nia terenu Londynu na stale, nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejrzych 
zebraniach plenum Komitetu. 
Zastępca członka traci swój mam.at w cię.gu kadencji wskutek pisemnej rezygnacji lub 
opuszczenia Londynu na stale. 

Par. 6. 

Kor;iitet wybiera spośród swego grona zwyklę. -rń.ększościę głosów przewodniczę.cego, 
zastępcę przevmdniczę.cego, sekretarza i 2-ch członków. Osoby te stanowię. Prezydium 
Komitetu. 

Par. 7. 
Posiedzenie Prezydium zwołuje przewodniczę.cy co najmniej raz w miesię.cu. 
Uchwały Prezydium zapadaję. zwykłę. większościę. głosów. H razie róvmości głosów decydu
je głos przewodniczę.cego. 
Do ważności uchwal jest niezbędna obecność trzech członków Prezydium i ,/Śród nich 
przewodniczę.cego lub zastępcy przewodniczę.cego. 

Par. 8. 

Przewodniczę.cy zwołuje posiedzenie Plenum Komitetu co najmniej raz na 3 miesię.ce. 
Ponadto przewodniczę.cy zwoła posiedzenie w każdym czasie : 

a/ na żę.danie co najmniej 6-ciu członków Komitetu, złożone na piśmie wraz z 
uzasadnieniem; 

b/ na żę.danie Głównej Komisji S.N.n.P. 
W posiedzeniu Plerrum Komitetu biorę. udział także zastępcy członków oraz pełnomocnicy 
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Skarbu Narodowego R.P. na Londyn i mog~ zabierać głos w dyskusji, lecz nie maj~ 
prawa głosowanie. 
Przewodniczę.cy układa projekt porz~dku obrad, który powinien być wysła:rzy członkom 
zastępcom członków wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia nie później niż na 
siedem dni przed dat~ posiedzenia. 
Przewodniczę.cy Komitetu lub jego zastępca albo inny upoważniony przez przewodniczę.. 
cego członek Prezydiwn albo członek Komitetu reprezentuje Komitet na zew~trz. 
Listy i akta podpisuje przewodnicz~cy lub jego zastępca i sekretarz. 

Par. 9. 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatvderdzenia go prze z Radę M:i,nistrów 
/art.13, ust.I dekretu Prezydent~ Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o SkarbiE 
Narodowym Rzeczy-pospolitej Polskiej, Dz.U.R.P.Nr.J./59, poz.1/. 

-~----00000----~-

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

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


