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Art. 17. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 grudnia 1957r. o sposobie powoływania 
członków Rady Rze.czypospolitej Polsld.ej/Dz.U.R.P.Nr. 7 z 1957r. ,poz.13/ uchyla się. 

Art. 18. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesovd Rady Ministrów w porozumieniu 
z właściwymi Ministrami. 

Art. 19. 

D ekret niniejszy vrohodzi w życie z dniem 29 marca 1963r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 

/-/ Antoni Paję.k 

MINISTER SPEu:i"17IEDLHiOSCI 
/-/stanisław Iubodziecki 

PREZY'DENI' RZEX::Zl."POSPOLITEJ 
/ -/ August Zaleski 

CZĘSC II. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

ZARZĄDZENIE PRE7,YDEN1' A RZEC'lYPOSl-OLITEJ 
z dnia 7 marca 1962r. 

o mianowaniu Kancl erza l03pituły orderu wojenmgo
"Virtuti Militari" 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustaY-1y z dnia 25 marca 1933r. o ord.erze vrojenrzym 
"Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ mianuję na lat dwa Kanclerzem 
Kapituły tego orderu 

płk.dypl. Romana SZYM.AJq-S:KI]X;O 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ Antoni Paję.k 

MINisrER OBRONY NARODOWEJ 

PRE2YDEN1' RZEC'lYPOSPOLITEJ 
/-/ August Zaleski 

/ -/ gen.Michał Tokar zewsld. Karaszevlicz 
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ZARZĄDZENIE PREZYDENI'.A RZEC'lYPOSPOLITEJ 
z dnia 7 marca 1962r. 

o zwolnieniu członków Kapituły_ orderu wojennego 
"Virtuti MilitlU'i11 

Na podstawie art. 10 ust.6 ustawy z dnia 25 marca 1933r. o orderze wojennym 
"Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ zwalniam następuję.cych członków 
Kapituły orderu -wojennego "Virtuti Militari" : 

płk.Jana LACHOiiICZA 
płk.Edwarda R.ADVANA-PFEIFFER.A 
płk.dypl.Bronisława CHRU$CIELA 
ppłk. Stanisława SKARBKA 

PREZES RADY MilITSTRCW 
/-/ .Antoni Paję.k 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

PREZYDh'NT RZECZY:l?OSPOLITEJ 
/ -/ .August Zaleski 

/-/gen.Michał Tokarzewski Karaszewicz 

ZARZĄDZENIE PREZl.'DENI'.A RZED2YPOSPOLITF..J 
z dnia 7 marca 1962r. 

o powołaniu członków Kapituły orderu wojennego 
"Virtuti Militari" 

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 25 marca 1933r. o orderze wojennym 
"Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ powołuję następuję.cych członków 
Kapituły tego orderu: 

. płk. Edwarda R.ADW.AN.A-PFEIFFER.A 
płk.Henryka BOROYr.rKA 
ppłk.Franciszka KAR.ASSKA 
mjr.Bronisława lJJKAJ.A 

ffiEZES RADY MINISTRCW 
/-/ .Antoni Paję.k 

MINISTER OBRONY N.ARODOYłEJ 

PRE2YDEN1' RZECZYPOSPOLITEJ 
/ -/ .August Zaleski 

/ ../gen.Michał Tolrerzęwski Karasze~icz 
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ZARZĄDZENIE PRE2YDENI'.A RZEC2YPOSPOLITEJ 
z dnia 25 stycznia 1963r. 

o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 ust./]/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grud
ru,a 1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej /Dz,U.R.P.Nr.2 z 1958r. ,poz.4/ 
zarzę.dzam zamknięcie· sesji Rady Rzeczypospolitej Polsld..ej z dniem 26 st;ycznia 1963r. 

PIDZES RADY lvUNISTROW 
/-/ .Antoni Paję.Je 

PREZWENT RZECzyPOSPOLITEJ 
/-/ August Zaleski 

zwolnienie Podsekretarza Stanu. 

Do 
Pana .Antoniego Żmigrodzkiego, 
Podsekretarza Stanu w Prezydium Rady Ministrów 
w Londynie. 

Przychylaję.c się do Pańskiej prośby z dnia 14 b.m. zwalniam Pana 
z urzędu Podsekretarza Stanu w Prezydium Rady Ministrów. 

Londyn, dnia 21 sierpnia 1962r. 

PREZ:ES RADY MINISTROW 
/-/ .Antoni Paję.le 

PREZYDEI"l~ RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

Odwołanie Delegata Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rada Ministrów na podstavn.e art.li 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 30 marca 1955r. o Delegatach Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 
1955r.,poz.l/ oraz art. 1 rozporzę.dzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1955r. o Dele
gatach Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1955r., 
po~.2/ w dniu 11 stycznia 1963r. odv;olała Delegata Rzedu Rzeczypospolitej Polskiej w 
IpsW:i.ch Stanisława Daszkiewicza na własnę. proobę z dniem 15 stycznia. 

Komunikat o nadaniu · orderu "Odrodzenia Polski". 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 192lr. /Dz.U.R.P.Nr.24,poz.137/ ustawy 
z dnia 27 kwietnia 1922r. /Dz.U.R.P.Nr.31,poz.255/, rozporzędzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 3 grudnia 1932r. /Dz.U.R.P.Nr.109,poz.899/ oraz dekretu Prezydent~ 
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Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1935r. /Dz.U.R.P.Nr.68,poz.426/ Prezydent Rzeczy
pospolitej nadal zarz�dzeniem z dnia 21 sierpnia 1962r. 

Krzyż Komsndorski z Gwiazdę. orderu Odrodzenia Polsld. 
Antoniemu Zmigrodzlderru., Podsekretarzowi Stanu w Prezydium Rady Ministrów - za wybitne 

zasługi w długoletniej służbie państwowej. 
zarz�dzeniem z dnia 18 października 1962r. 

:Krzyż Kawalerski. orderu Odrodzenia Polski. 
ś.p.k,pt.Antonienu Mikołajczakowi - za zasługi w długoletniej ot'iarnaj służbie dla 

Polski., 
zarz�dzeniem z dnia 31 paźd.:d.e1:nika 1962r. 

Krzyż Komandorski orderu Odrodzenia Polski. 
ks.Prałatowi }'ranciszkovd Karkowskiemu - za zasługi na polu pracy duszpasterskiej i · 

niepodleglci;ciowej. 
Krzyż Kawalerski orderu Odrodzenia Polski 

.Aleksandrowi zzygramtowi GilsonoYvi - za zasługi na polu pracy OŚ\łiatowej i społecznej. 
mjr.Józef'ow:i. Bzowskiemu - za długoletnie zasługi na polu pracy artystycznej i spo

leczmj. 

za;rzędzeniem z dnia 11 listopada 1962r. 
Wielkę. Wstęgę orderu Odrodzenia Felski 

Stanisławowi Okoniewskiemu, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli - za wybitne zasługi 
położone dla Rzeczypospolitój Polskiej. 

:Krzyż Kawalerski. orderu Odrodzeni.o Eolski 
Józefowi Feli, Delegato.-d Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej w północne Walii -

za zasługi na polu pracy niepodleglościm::.ej. 

Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi. 

Prezydent Rzeczypospolitej nadal Zloty Krzyż Zasługi 

Wilq:; or owi Klimkiewic ZOYd 
Mieczysławowi Zielińskiemu; 

Elżbiecie Niew:i.adornskiej-Boguslawlewicz 
ś.p.Eenryce Bu.hardt 
Wandzie Jadwidze Dziedzic 
Sta.nislawowi Gold 
.Annie Nowakowej, z domu Stańkowsld.ej 
Jerzemu Julianowi No,liakowi 
Celinie Sadowskiej; 

Józef' oYd filub ikowi 

zarz�dzeniem z dnia 31 października 19621 

zarz�dzeniern z dnia 11 listopada 1962r. 

zarz�dzeniem z dnia 4 grudnia 1962r. 
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Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi. 
Prezes Rady Ministrów nadal Srebrny Rrzyż.Zaslugi 

Marii Król 
Stef'anii Pawła k 

Piotrowi Dyrrelowi 

zarzę.dzeniem z dnia 30 październik-a 1962r. 

zarzę.dzeniem z dnia 11 listopada 1962r. 

Komunikat o nadaniu Brę.zowego Krzyża Zasługi. 

Prezes Rady Ministrów nadal Brę.zowy Krzyż Zasługi 

Stanisławie :Kaziewicz 
Wladyslavrowi Wojtovn.czm-ń.. 

zarzę.dzeniem z dnia 30 października 1962r. 

Ogłoszenie 
regulaminu Komitetu Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej 
Polsk:i.ej na m.Ips,vich i okolice. 

RE GUL.AMI N 
KOMJ�rEru SKARBU NARODO\'!.EX}O RZE)JZYPOSPOLITEJ POLSiaEJ 

na m. IPSWICH i okolice. 

Par. 1. 

Komitet fi'.:\ nazwę II Komitet Skarbu Narodov.rego Rzeczypospolitej Polskie � in.Ipswich 
i okolice /w dalszym cię.gu tego regulaminu. nazywany II Komitet:,., 

Par. 2. 

Siedzibę. Komitetu jest m. Ipsvdch, a terenem działania- jest m. Ipswich i Suf'f'olk. 

Par. 3. 

�daniem Komitetu jest zapewnienie władzom Rzeczypospolitej Pols·kiej środków mate
rialnych do prowadzenia niezależnej akcji, zmierzaję.cej do odzyskania niepodległości 
Państvra Polskiego. 
Komitet Urzeczywistnia to zadanie : 
a/ przez organizacj·ę i utrzyreywanie złożonej ze swych pelnomocnikóv, terenowej sieci 

zbiórki na S.N.R.P., opartej na dobrowolnym stałym opodatkovraniu się Polaków, za
mieszkałych w m.Ipswich i okolicach; 

b/ przez organizację zbiórek specjalnych oraz imprez dochodo....ych; 
c/ prze z prowadzenie ewidencji płatników zwyczajnych i członków Klubu Ty się.ca; 
a/ prze z przekazywanie zebranych sum do Ministers-b.-ra Skarbu; 
e/ przez utreymywan:t,.e stałego kontaktu z Glównę. Komis� S.N.R.P.; 
f'/ przez propagowanie akcji i wydawnictw S.N.R.P.; 
g/ przez inf'ormovmnie płatników S.N.R.P. w Ipswich i okolicach o stanie prac S.N.R.P. 

w Ipswich i okolicach drogę. dostępnych sobie środków, jak na przykład konunikatów, 
. zebrań; 
b/ przez nadzorowanie działalności terenowej sieci zbiórki. 



Par. 4. 

Kqmitet składa się z wybranych przez walne zebranie sviOich platnikóvr S.N.R.P. pięciu 
członków, a mianowicie prezesa, ·w'iceprezesa, sekretarza, Skarbnika i ref'erenta do 
sprawa specjalnych. 
Kądencja Komitetu trwa jeden rok. 
W razie zdekompletowania się składu Komitetu reszta jego członków dokooptuje nie wię
cej niż 2-ch członków na pozostajicy czas kadencji. 

Par c , .5. 

Członek Komitetu traci sv.6j mandat w cię.gu kadencji na skutek: pisemnej rezygnacJJ., 
opuszczenia terenu dzialaltlo. Komitetu na stale, nieusprawiedliwionej nieobecności na 
trzech kolej:n:Jch posiedzeniach Komitetu. 

Par. 6.

Posiedzenia Komitetu zwołuje prezes co najmniej raz na miesi�c.
Uchwały Komitetu zapadaj� zwskl� większości� g osów. Yl razie róvmości głosów decyqował 
głos przewodnicz�cego na posiedzeniu. 
Do ważności uchwal jest niezbędna obecność trzech członków Komitetu i wśród ro.eh pre
zesa lub wiceprezesa. 

Par. 7. 
Zwyczajne walne zebranie swoich płatników S.N.R.P. zwołuje prezes Komitetu raz na rok. 
Nadzwyczajne walne zebranie swoich płatników S.N.R.P. zwołuje prezes Komitetu 

a/ z własnej inicjaty.�Ji 
b/ na żę.danie co najmniej jednej pi�tej liczby swoich płatników S.N.R.P., 

złożone na pi.śmie z uzasadnieniem; 
c/ na żę.danie Glóvmej Komisji S.N.R.P. 

Par. 8. 

Do prawomocności walnego zebrania jest konieczne 
a/ zawiadomienie pl,atników o terminie zebrania przez prezesa Komitetu co 

najmniej na tydzień przed tym terminem; 
b/ obecność przynajmniej jednej pi�tej platniMw. 

Vl �azie nieodbycia się walnego zebrania z powodu braku quorum Halne zebranie zwołane 
w nowym terminie jest ważm bez względu na liczbę obecnych. 

Par. 9. 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Rady Ministróvr 
/art.13 ust.l dekretµ Prezydenta Rzeczypospolitej Ż dnia 4 lutego 1959r. o SkBrbie 
Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.R.P.Nr.l z 1959r. ,poz.1/. 

Za�wierdzorzy uchwal� Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1962r. 

-----------���-----·���-------------- ·------------------------------------------

Od.bito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 
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