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cz~c r. 

3. 

RCYlPORZ.ĄIJlENIE RADY MINIS'.rRóW 
z dnia 3 maja 1963r. 

o wykonaniu dekretu frezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie powoływania 
członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.l ust.3, art.2 ust.2, art.4 ust.2, art.13 ust.2 i ar~.J.4 ust.l 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie pov,oływania 
członków Raccy Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U .R.P.Nr.l z 1963r. ,poz.2/ zarzę.dza się 
co następuje. 

Część I. 

Kalendarz czynn~~ci wyborczych • 

.Art. 1. 

Ogłasza się poniżej kalendarz czynności wyborczych do Rady Rzeczypospolitej Polskiej: 

Termin dokonania 
czynności wyborczej. 

3-go maja 1963r. /pię.tek/ 

7-go maja 1963r. /wtorek/ 

16-go maja 1963r. /czwartek/ 

21-go maja 1963r. /wtorek/ 

Czynność wyborcza. 

Ogłoszenie zarz~dzenia przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej wyborów w strefie wielko
brytyjskiej oraz ogłoszenie przez Radę 
Ministróvr 
a/ kalendarza czynności wyborczych, 
b/ określenia dowodów wystarczaję.cych do 
stwierdzenia prawa wybierania i wybieT.el:i:i.cści, 
o/ pouczenie o trybie i sposobie głosOvl'cln:ir 
/art.4 dekretu/. 

Gló,ma Komisja Wyborcza powoła Okręgowe I~o
misje Wyborcze i ogłosi, że sama spełniać 
będzie także funkcję Okręgowej Komisji Wybor
czej w Londynie. Główna Komisja Wyborcza 
ogłosi SVIÓj adres i godziny urzędowania. 
Główna Komisja Wyborcza prześle Okręgowym 
Komisjom Wyborczym instrukcje. 

Okręgowe Komisje Wyborcze ogłoszę. .swoje adre
sy i godziny urzędowania. 

Wyłożenie w Okręgowych Komisjach Wyborczych 
list osób uprawnionych do wybierania /art.5 
ust.l dekretu/. 



31-go maja 1963r. /pię.tek/ 

d.o 31 lipca 1963r. /środa/ 

do 31 lipca 1963r. /środa/ 

do 7-go sierpnia 1963r. /środa/ 

17-go i 18-go sierpnia 1963r. 
/sobota i niedziela/ 

do 22 sierpnia 1963r. / czwartek/ 

do 5-go września 1963r. /czwartek/ 

do 7-go ·września 1963r. /sobota/ 

do 7-go Yfrześnia 1963r. /sobota/ 

dq 7-go września 1963r. /sobota/ 

do 10 września 1963r. /wtorek/ 

10-go września 1963r. /wtorek/ 

J..4.~go września 1963r. /sobota/ 

28-go września 1963r. /sobota/ 
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Końcowy termin składania zażaleri osób zainte
resowanych na pominięcie ich ,.-, listach wybor
cóvr /art.3 nin. rozporzę.dzenia/. 

Zgłaszanie list kandydatów /art.9 dekretu/. 

Wydanie orzeczeń ·w sprawia zażaler1 na pominię
cie w listach wyborców /art.3 niniejszego roz
porzę.d.zenia/. Składanie Głównemu Komisarzowi 
Wyborczerru ośw1atlczań przez osoby wymien:Lone 
w art.l ust.l lit.b,c,d oraz~ dekretu. 

Ułożenie w Komisja~.h Wyborczych z ważnie zgło
szonych list kandydatów jednej z każdej Ko
misji listy, obejmuję.cej wszystld.ch kandyda
tów w a~abetycznym porzę.dku ich nazwisk. 

Glosowanie w Okręgowych Komisjach Wyborczych, 
obliczenie głosów i przesłanie protokołu z 
kartami wyborczymi do Głównej Komisji Wybor
czej /art.10 ust.2 dekretu/. 

Powzięcie przez Głównego Komisarza Wyborczego 
decyzji co do osób wymienionych w art.l ust.l 
lit.b,c,d oraz~ dekretu i powiadomienie zain
teresowanych o tej decyzji. 

Glosowanie listo~ne /art.31-33 niniejszego 
rozporzę.dzenia/. 

Rozvdę.zanie Okręgowych Komisji Wyborczych 
/art.8 ust.3 dekretu/. 

Główny Komisarz Wyborczy ogłasza ostateczne 
11zyniki glosowania i wystawia listy wierzytelne 
wybranym osobom wymienionym 'if art.l ust.l 
lit.b,c,d oraz ~ dekretu /art.15 dekretu/. 

Prezydent; Rzeczypospolitej powoła członków 
Rady R.P. /art.l ust.l lit.a,~ oraz g dekretu/.: 

Główny Komisarz Wyborczy wystawi listy wie
rzytelne członkom Rady R.P. powołanym przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej /art.15 dekretu/. 

Ogłoszenie listy czlon1ów Rads R.P. 

Pierwsze posiedzenie Rady R.P. 

Końcovzy termin zgłaszania protestów przeciwko 
czynnościom wyborczym i Y"J'nikom V"J'borów. 
/art.12 dekretu/. 
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Terminy dla stronnictw i ugrupowań politycznych. 

do 30-go maja 1963r. /czwartelv' 

do 29-go czerwca 1963r. /sobota/ 

do 20-go lipca 1963r. /sobota/ 

do 1-go ·września 1963r. /niedziela/ 

do 5-go YITześnia 1963r. /czwartek/ 

Oświadczenie stronnictw i ugrupowań politycz. 
riych Głównemu Komisarzowi Wyborczemu o goto
wości wzięcia udziału w Radzie R.P. /art.l 
ust.l lit.h oraz art.l~ ust.l dekretu/. 

Powiadomienie przez te stronnictwa i ugrupowa 
nia polityczne GłóYmego Komisarza Wyborczego 
o dokonaniu podziału ira:ndatów lub o nieuzgod
nieniu tego podziału /art.~ ust._l dekretu/. 

W razie braku uzgodnienia podziału mandatów 
powiadomienie stronnictw i ugrupowań pol:i.tycz-, 
nych przez Glóvmego Komisarza Wyborczego o 
dokonanym przez Głównę. Komisję Wyborczę. podz:j-. 
le mandatów z wezwaniem o przedstawienie nu 
listy kandydatów na członmw Rady R.P. /art.l 
ust.3 dekretu/. 

\1yznaczenie czlonl<ów Rady R.P. przez stron
nistwa i ugrupowania polityczne /art .14 ust .3 
dekretu/. 

GłóYmy Komisarz Wyborczy wystawi listy wie
rzytelne członkom Rady R.P. wyznaczorzym przez 
stronnictwa i ugrupowania polityczne /art .15 
dekretu/. 

Część II. 

Określenie dowodów wystarczaję.cych do stwierdzenia 
prawa wybieranie i wybieralności • 

.Art. 2. 

Dowodem wystarczaję.cym do stwierdzenia prawa wybierania jest obecność na liście spo
rzę.dzonej na Wielk.ę. Brytanię i wyłożonej w każdym okręgu wyborczym. 

.Art. 3. 
Osoby zainteresowane mogę. składać do Głównej Komisji Vłyborczej zażalenie na pominięci~ 
ich na liście · wyborc6v1. Zażalenia należy składać w terminie do 31-go maja 1963r. 
Dotrzymanie terminu stYńerdza data ste1T1Pla pocztowego wysłania. 
Zażalenia rozstrzyga Główna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Głównę. Komisję. Skarbu 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 31-go lipca 1963r • 

.Art. 4. 
Dowodem wystarczaję.cym do stwierd~enia prawa ...-,rybieralnooci, to jest stwierdzenia, że 
dana osoba : 

· a/ j est obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, korzy staję.cym ze status 'u uchodźcy, 
b/ że w dniu ogłoszenia wyborów, to jest YI dniu 3 maja 1963r. ,miała ukończone 

25 lat życia, 
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c/ że nie zachodzę. co do ru.eJ przeszkody, wymienione w art. 5 ust. 3 dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie powoływania 
czlonkńw Raey R.P., 

jest brytyjsld. "Cert:i.ficate of Registratiorl' i ewentualnie irme dostępne Komisji Wy
b9rczej dowody /do a oraz b/ i własnoręcznie podpisane przez kandydata do wybieral
ności oświadczenie /do c/. 

Część III. 

Powołanie członków Rady R.P. z krajów poza Wiel~ Brytanię. • 

.Art. 5. 
Wobec stwierdzenia, iż zach0dzę. poważne trudności przeprowadzenia wyborów bezpośrednich 
w .krajach poza Wielkę.Brytanię. władze Skarbu Narodowego R.P. w strefach poza Wielkę. 
Brytanię. przedstawię. Radzie Ministrów listy kandydatów na członków Rady R.P. /art.l 
..st.3 dekretu/. 

Art. 6. 

Listy z pmzyższych stref maję. obejmować najwyżej trzykrotnę. liczbę kandydatów w sto
sunkll do liczby mandatów ustalonych dla tych stref /art.2 ust.2 dekretu/. 

Art. 7. 

Powyższe listy maję. być wysłane w takich terminach, aby Rada Ministrów otrzymała je 
nąjpóźniej w dniu 15 sierpnia 1963r. 

Część "Dl. 

Pouczenie o trybie i sposobie glosowania. 

Art. 8. 
Ustanawia się w Wielkiej Brytanii 3 okręgi wyborcze: Londyn, Manchester i Eccynb.ll'g. 

Art. 9. 

Funkcje Okręgowej Komisji Wyborczej w Londynie spełniać będzie Glóvma Komisja Wybor
cza /art.8 ust.2 dekretu/. 

.Art. 10. 

Na okręg wyborczy w Londynie przypada 17 mandatów, a na Manchester 3 mandaty i na 
Edynburg 2 mandaty. 

.Art. il. 

Prawo vzybierania w strefie wielkobrytyjskiej członków Rady R.P. maję. zamieszkali w tej 
strefie płatnicy i członkowie Skarbu Narodowego R.P., którzy w dniu 3 maja 1963r. 
będę. mieli ukończone 21 lat życia i którzy w cię.gu ostatniego roku kalednarzowego 
przed wyborami opłacili składki na Skarb Narodo.:zy R.P. /art.5 ust.l dekretu/ • 

.Art. 12. 

Listę platn:iMw i członków Skarbu Narodowego R.P., wymienionych w poprzednim artykule, 
dostarczy GlóYł!l;łj Komisji Wyborczej Główna Komisja Skarbu Narodovrego R.P. 
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.Art. 13. 

Prawo wybieralności maję. tylko obywatele Rzeczy.pospolitej Polsldej bez względu na 
miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, którzy w dniu 3-go ID':lja 1963r. bę~ mieli 
ukończone 25 lat życia /art.5 ust.2 dekretu/ • 

.Art. 14. 

Nie maję. prawa wybieralności, to jest nie sę. zdolne do piastowania mandatów członków 
Rady R.P. : 

osoby, które uznaję. uchwały powzięte na kon:Cerencji przedstawicieli mocarstw w 
Jałcie w lutym 194-5r. albo wspóJ:dzial.aly w wykonywaniu tych uchwal przez sprawo. 
wanie stanowisk politycznych w administracji narzuconej Polsce prze z Zvn.ę.zek 
Sowiecki; 
osoby uzależnione od obcych rzę.dów i instytucji, będę.cych organami lub narzędzi 
mi tych rzę.dów, przez pobieranie od nich świadczeń pieniężnych z tytułu poli
tycznej działalności lub pozycji/art.5 ust.3 dekretu/ • 

.Art. 15. 

Stwierdzenie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkanie w Wielkiej Brytan.il 
i brak przeszkńd co do wybieralności, Yi)'mienionych w poprzednim artykule, wykazuje 
wielkobrytyjski dowód osobisty /'; Certif'icate of Registration'1 

/, ewentualnie inne do
wody 1 oraz pisemne oświadczenie kandydata na członka Rady R.P. według wzoru zalę.czo
nego do niniejszego rozporzę.dzenia /załę.cznik/ • 

.Art. 16. 

Osoby wymienione w art.l ust.l lit.b,c,d oraz ;:f dekretu mogę. składać oś,u.adczenia z 
oznaczeniem miejsca zamieszkania i gotowości wzięcia udziału w pracach Rady R.P. w 
t~rminie oznaczonym w kalendarzu wyborczym/art.13 dekretu/ • 

. .Art. 17. 

Główny Komisarz Wyborczy sprawdza podsta,·zy do stania się oświadczaję.cego członkiem 
Rady R.P. i pobiera decyzję, o której pow;i.adamia oświadczaję.cego w terminie oznaczo
rzym w kalendarzu wyborczym. 

.Art. 18. 

Co najmniej 10-ciu wyborców może zgłosić pisemnie kandydata lub listę kanicydatów na 
członlmw Rady R.P. na jeden z okręgów wyborczych /art.9 ust.l dekretu/ • 

.Art. 19. 

Zgłoszenia kandydatów mogę. być złożone w Londynie, Manchesterze i Edynburgu w termi
nie 16 dni przed dniem głoso,vania, to jest najpóźniej w dniu 2-go sierpnia 1963r. 
/art.9 ust.l dekretu/. 

.Art. 20. 

Dowodem zachowania terminu jest data stempla pocztowego na kopercie, w której przesła, 
no zgłoszenie lub w razie osobistego zgłoszenia w Komisji Wyborczej, data wystawio
nego przez tę Komisję pokwitowania • 

.Art. 21. 

Lista kand;ydatów może zawierać ich najvzyżej dwa razy więcej, niż liczba mandatów prze
widzianych na dany okręg /art.9 ust.2 dekretu/. 
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.Art • . 22. 

Zgłoszenie kandydata lub listy kanccydatów oraz zgoda kandydata /art. 9 ust. 3 dekretu/ 
maj~ być podane według załę.cżonego do niniejszego rozporzędzonia wzoru /załę.cznil</ • 

.Art. 23. 

Komisje Wyborcze zwołuję. na dzień 17-go i 18-go sierpnia 1963r., będź na jeden z tych 
dni zebrania płatników· i członkó,7 Skarbu. Narodowego R.P. i przeprowadzaję. na tych 
zebraniach v,zybory członków Rady R.P. · 

.Art. 24. 
Na zebraniach jest ,,zyłożona lista kandydatów na członków Rady R.P • 

.Art. 25. 

Głosowanie odbywa się za pomocę. karty wyborczej wypełnionej tajnie /art.l ust.1 lit.a 
~raz art.10 dekretu/. 

.Art. 26. 

Głosuję.cy wymieniaję. na karcie wyborczej nie więcej karu:zydatów, niż dl.a danego okręgu 
jest przyznane mandatów. 

.Art. 27. 

Uskutecznienie głosmvania przez wyborcę Komisja Wyborcza zaznacza na liście wyboroow 
/art.12 nieniejszego rozporzę.dzenia/• 

.Art. 28. 

Na karcie ·wyborczej nic nie można pisać oprócz imion i nazwisk kandydatów • 

.Art. 29. 

Wypelnionę. kartę wyborczę. wyborca wkłada do koperty i doręcza tę zaklejonę. przez sia .... 
bie kopertę przewodniczę.cemu Komisji Wyborczej • 

.Art. 30. 

Z przebiegu zebrania, na którym odbyło się głosowanie, sporzę.dza się protokół, który 
po podpisaniu go przez Komisję Wyborczę. z dołę.czeniem kopert z kartami wyborczymi i 
listę. v,zyboroow przesyła się niezwłocznie do GJ:óvmej Komisji Wyborczej /art.10 ust.2 
~kretu/. 

.Art. 31. 

Celem umożliwienia oo.dania głosu tym wyborcom:, którzy w dniach 17-go i 18-go sierpni.a 
1%3r. nie mogli zgłosić się osobiście na zebranie, o którym mowa w art. 23 niniejszeg:, 
rozporzędzenia, dopuszcza się glosonanie listowne w dniach od 19-go sierpnia do 5-go 
września 1963r. 

.Art. 32. 

Głosuję.cy listownie wypełnia kartę wyborczę. z zachmvaniem przepisów art.25 i 26 m.m.eJ· 
szego rozporzę.dzeni.a i wkłada ję. do koperty, którę. zakleja. Kopertę tę wyborca wkłada 
do drugiej koperty, w której przesyła kartę wyborczę. do Głównej Komisji Wyborczej, 
wymieniaję.c na tej zewnętrznej kopercie swoje jako nadawcy imię, nazwisko i adres. Co 
do zachowania terminu ma zastosowanie przepis art.20 niniejszego rozporzę.dzenia • 

.Art. 33. · 
Główna Komisja wyborcza po sprawdzeniu, ze fzyborca nie glosował na zebraniu w dniach 
17-go lub 18-go sierpnia 1963r.,niszczy zevmętrznę. kopertę, a kopertę z kartę. wybor
czę. dolę.cza do imzych otrzymaeych kopert z kartami wyborczymi. 
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.Art • .34. 

Po uplyi,ie terminu na glosowanie listowne GlóYil1a Komisja Wyborcza ot-w.i.era nadesl.ane 
ko:perty z glosowaniem listownym i sporzę.dza protokół. tej czynności • 

.Art. 35. 

Na podstawie wszystkich kart wyborczych Główna Komisja Wyborcza dokona obliczAiua glo 
sów i ustali ostateczne wyniki v,zyboró,1. 

Ąrt. 36. 

Wykonanie niniejszego rozporzę..dzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrciw ..,., porozwnie, 
niu z właściwymi Ministrami. 

Art. 37. 

Rozporzę..dzenie niniejsze wchodzi ...-, życie z dniem ogłoszenia. 

MINISTER SPRAYfIEDLIWOSCI 

/-/Stanisław Lubodziecki 

PREZES RADY Mil\JISTRóW 

/-/ Antoni Paję.le 

Y/zór zgłoszenia kandydata/ów/ na członka/ów/ 
Rady Rzeczypospolite.i Polskiej. 

Zalę.cznik. 

Zgłaszamy następuję.cę/a/ kancydaturę/y/ na członka/ów·/ Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej w okręgu /nazwa okręgu/ wielkobrytyjskiej stref'y: 

Itnię •••••••••• Naz-r1isko •••••••••••••••• A<J.I'es •••••••••••• Data u.rodzen,ia ••••••••••• 

Nr ••••••• Certii'icate of' Registration albo dokładne ...-zymienienie innego dowodu 
osobistego. 

OŚ,ńadczaf'r\Y, że podany/i/ przez nas kandydat/ci/ nie jest /sę/ pozbawiony 
/pozbawieni/ prawa .,ybieralności w reyśl art.5 ust.3 dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospoli
tej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1963r.,poz.2/. 

Zglaszarrzy pisemnę.. zgodę kancydata/ów/ i jego /ich/ oświadczenie/a/. 

/Podpisy zglaszaję..cych. Obok każdego podpisu ma być podane imię, nazwisko i adres 
literami drukovranyrrd/. 

Data•••••• 
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Wzór ośuiadczenia kandydata. 

Niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady 
Rzeczypospolitej Polsld.ej i stwierdzam, iż jestem obywatelem Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz, iż nie zachodzę. co do mojej wybieralności przeszkody wymienione 
w art.5 ust.3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1963r. o 
sposobie poooływania członków Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej /oi.U.R.P.Nr.l z 1963r., 
poz.2/. 

Data ••••• Podpis •••••••• /obok pod,Pisu imię i nazwisko literami drukov.an;ymi 
/Nr ••••••••• Certif'icate of Registration /lub dokładne wymienienie innego dowodu 
osobistego/. 

CZĘSC II. 

DZI.AL UR7,ĘDOWY. 

ZARZĄIYlENIB PREZYDENT.A RZ:EDZYPOOPOLITFJ 
z dnia 25 k\rietnia 1963r. 

o mianowaniu Glóvmej Komisji Wyborczej. 

Na podstawie art.7 ust.l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 
1963r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej /Dz.U.R.P.Nr.l 
z 1963r. ,poz.2/ nd.anuję Gló'Wil.ę- Komisję Wyborczę. w następuję.cym składzie : 

Jan Zygmunt EISLER Główny Komisarz :Wyborczy 
Dr.I.J.ldwik :a)DAR-ROUSSE.AU Zastępca Głównego Komisarza Wyborczego 
Płk.au.d.Ste~an G.ALYJ.<l"SKI: 
Płk. int. Augustyn GRUSZKA: członkowie 
Pplk.Ronuald BORYCKI 

IfilZE3 RADY MINisrRCW 

/-/ Antoni Paję.k 

MINISTER SP.R.AWIEDLIWOSCI 

/-/ Stanisław I.ubodziecki 

PR:EZYDENI' RZECZYPOSPOLTIEJ 

/-/ .August Zaleski 
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Z.AR'lĄDZENIE PREZYDENT.A RlEGlYPOSPOLITEJ 
z dnia 3 maja 1963r. 

o wyborach do Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.4 ust.1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycz
nia 1963r. o sposobie powoływania czl.onl<ów Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. 
Nr.1 z 1963r.,poz.2/ na wniosek Rady Ministrów zarz~dzam wybory do RaCJ3 Rzeczypospo
litej Polskiej 'ii strefie ,nelkobrytyjskiej i ·wyznaczam glosowania w Okręgowych Ko· 
misjach na dnie 17 i 18 sierpnia 1963r. oraz gl.osO'iranie listowne od 19-go sierpnia 
do 5-go września 1963r. 

PIDZES RADY MINISTRÓW 

/-/ .Antoni Paję.k 

lvOJ'f.[S'rER SPRAWIEDLIWOSCI 

/-/ Stanisław· I.ubodziecki 

PR.EZl'DENT RL.mZYPOSPOLITEJ 

/-/ .August Zaleski 

Powołanie Delegata Rzę.du Rzeczypospolitej 
Polskiej ,1 Wielkiej Brytanii. 

Rada Ministrów w dniu 13 marca 1963r. na vwniosek Ministra Zagadnień Polskiej 
Emigracji Politycznej na podstawie art.li 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 30 marca 1955r. o Delegatach Rz~du Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 
1955r. ,poz.1/ oraz art.l rozporz~dzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1955r. o Dele
gatach Rz~du Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1955r., 
poz.2/ powołała na stanowisko Delegata Rz~u Rzeczypospolitej Polskiej w Ips,dch 

Ppłk.pilota Teofila POŻYCZKĘ, 

Komunik.at o nadaniu orderu Odrodzenia Polski. 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921r. /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 Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1935r. /Dz.U.R.P.Nr.68 poz.426/ Prezydent Rzeczy
pospolitej nadal. zarzędzeniem z dnia 28 lutego 1963r. 

Krzyż Komandorski z Gwiazd~ orderu Odrodzenia Polski 

ś.p.General.owi Bryga~ stanisl.aW"owi MILLEROWI - za vzybitne zasługi położone dla 

Rzeczypospolitej Polskiej w długoletniej wiernej służbie. 
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Sprostovranie omyłek pisarskich. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie 
powołY"vania członkSw Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1963r.,poz.2/ 

w nrtykule 1 ust;l lit. d po słovmćh "rzędach Rzeczypospolitej" OntYłkmvo opuszczono 
"staję. się członkami Rady Rzeczypospolitej Polskiej", w artykule 5 ust. 2 OntYłkowo 
podano "24 lata życia" zamiast "25 lat życia". W tymże dekrecie w artykule 12.ust.l 
po słowach" od dnia ogłoszenia" OntYłkowo opuszczono słowo "wyników'. 

----ooOoo---

___ .,....,....__ 

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości .• 

---~--~-----------------------------------------------------------------~ 


