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.Art. 9. 
Zgromadzenie. IDrwalerÓ'w orderu wojennego Virtuti Militari tworzę·· wszyscy odznaczeni 
tym orderem i znajduję.cy się w evddencji Kiapituly • 

.Art. 10. 

Rodzaj i sposób działania powyższego Zgromadzenia określi regulamin, ułożony przez 
powołanę. przez Ministra Obrony Narodowej spooród K,awalerów komisję i zatwierdzony 
przez Ministra Obrony Narodowej. X,-

1 

------00000------

x/ Uwaga. "Przy uchwalaniu projektu Statutu Kapituł.a orderu wojenrogo Virtuti Militari 
wzięła pod uwagę co następuje : 

Wymiar sprawiedliwości, a w szczególności orzekanie kar jest su we re n
n y m pra,;vem państwa, realizmwnym na jego terytorium wylę.cznie przez to państwo 
ustanowione organy sę.dowe lub msję.ce wl-adzę sę.dmvę., posiadaję.ce niezbędnę. egzekutyw.ę. 
Dopuszczalna jest jedynie jakby namiastka wymiaru sprawiedli,v·ości z orzekaniem na
miastek kar, urzeczyrnstniana przez organizacje społeczne lub jednostki -przy zacho
waniu zasad sę.downiclwa polubownego, to jest wykonyv-ranego jedynie za zgodę. stron in
teresa.vanych i pozbar,ionego charakteru publiczno-praYmego. Sk.a.Żywanie na utratę od
znaczenia państwmvego w trybie postępowania o cbarakte~ze prulst.1owr:go postępcYil8nia 
sę.dowego, dokonywa re go przez organy polsld.e, kitóre ze względów politycznych znajduję. 
się na emigracji na terytorium innego państwa i nie mogę. posiadać tu niezbędnej egze
kutywy, jest niedopuszcZ?lne i niewykonalne. Z powyższych prawno-politycznych wzgl -
dów przepis art.15 uITT;awy z 25 marca 1933r. o orderze wojennym Virtuti Militar;i. nie 
nx>że być na terytorium W.Brytanii urzeczywistniony. 

CZĘro II. 

D'l I.AL URZĘX)\IY. 

UCff(.AL.A R.ADY MINIS'l'RC't7 

z dnia 3 stycznia 1964-r. 

w sprawie uroczystych obchodów przypadaję.cych w 1964-r. 
rocznic o charalci;erzc wojskowym. 

Rzę.d Rzeczypospolitej Polsldej ·wyraża przekonanie, że Generalny Inspektor Sil 
. Zbrojnych jest naJbardziej powołany do zainicjowania zorganizowania przez żołnierzy 
wiernych przysiędze, wespół z istnieję.cym Komitetem Obywatelsldm, uroczystych obcho
dów przypadaję.cych w 1964-r. rocznic o charakterze wojskov,ym. 

Żołnierze Polskich Sil Zbrojnych ,demi złożonej przysiędze wojskowej, nakazu
ję.cej przede wszystkim stanie na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, 
uległość pra,ru. i J?rezydento,d Rzeczypospolitej Polskiej /art.4 rozporzę.dzenia "Prezy
denta Rzeczypospolit·ej z 7 października 1932r. Dz. U.R.P.Nr.22, poz.165/, nie mogę. 
brać udziału w zamierzonych w 1~. uroczystościach i obchodach, organizo,ranych przez 
żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych, którzy przestali dochowywać tej -przysięgi. 

Udział żołnierzy P.s.z., ,liernych przysiędze, we wspomnianych uroczystościach 
i obchodach nóglby nastę.pić tylko wtedy, gdyby gen • .Anders uprzednio cofnę.l swoje 
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pisemne oświadczenie z 4 sierpnia 1954-r. o zaprzestaniu uważania Augusta Zalesld.ego 
jako Prezydenta Rzeczypospolitej i Zwierzchnika Polskich Si2. Zbrojnych. Cof'nięcie 
buntowniczego oświadczenia przez gen.Andersa ulatw:i.loby lilo7i.dację istnieję.cego 
rozbjoia politycznego wśród emigracji polskiej. 

Rad.a :Ministrów przy tej sposobności nusi stwierdzić i pod.kreślić, że decydow-a
nie o wzięciu udziału stoję.cych przy legaliźmie Polaków w uroczystosciach i obchodach, 
o których wyżej mo~a, nusi opierać się na ogólnych zasadach polityki. państ.7m.6j 1 
których ustalanie należy do Prezesa Rady Ministrów i Rzę.du /art.25 Konstytucji/. 

ÓSWI.AOOZENIE RZĄDU RZEC'l,YPOSPOLl'rEJ POLSKIEJ 

z dnia 3 marca 1964-r. 
w sprawie obyw·atelstwa. 

W. "Dziennilru Polskim i Dz:1.onniku ~olnierza" z dnia 10 lutego 1964-r. podano, że 
w dniu 8 lutego 1%4-r. na posiedzeniu tak zYranej Rady Jedności Narodowej II po wysłu
chaniu ref'eratu sprawozdawcy prof' .B.Helczyńskiego, Rada przyjęła ,mu.oski komisji 
wewnętrzne-politycznej i prawno-regulaminoYfej w spra,1ach obywatelstwa. Uch,;1ala Yf tej 
sprawie przyjrruje zasadę, że nabycie oby...-ratelstwa. obcego po r.1939 nie zwalnia z obo
wi~ków i nie pozbawia praw, wynikaję.cych z obyv-ratelstwa polskiego". 

Wydrukowane w tymże "Dziennilru. Polskim i .Dziennilru Zolnierza" w dniu 20 lutego 
1964-r. sprawozdanie z obrad Rady Jedności Narodowej z dnia 8 lutego, przynoszę.o uzu
pelniaję.ce wyjaśnienia do. omawianej uchwal.y, już ję. nazy.1a "ostatecznym zalatvdeniem 
sprawy podwójnego obywatelst.-1a11 • Jednakże Rada Jedności, widocznie zdaję.o sobie po 
niffiiczaise sprawę, że posunęła się za daleko na tej f'alszywej drodze i chcę.c swtSj 
blę.d złagodzić, wyjaśnia w tymże sprawozdaniu, iż uważa, że chociaż "Polacy, którzy 
nab,yli obywatelstwo la'aju osiedlenia nie tracę. polskiego obywatelstwa, nie tracę. 
róYmież praw w społeczności emigracyjnej", to jednak - 11 z uwagi na mo91iwość kon
f'liktów - nie powinni w społeczeństwie emigracyjnym zajmować stanowisk n:, czeleych w 
polskiej reprezentacji politycznej". Nie powinni, ale widocznie w pojęciu Zjedno
czenia ~ mogę.. 

W zwię.zlru. z poVJ:,1 ższym Rzęd Rzeczypospolitej FOlsld.ej oow·iadcza co następuje : 

Po~yższa uchwala Rady Jedności Narodowej pretenduje do charakteru norrrr,r usta
wodawczej, a w:i.<;?c powzięcie jej jest uzurpouaniem sobie funkcji ustawodawczej. 

· W reyśl art.31,46,49,63 i 79 Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935r. funkcje 
Ustawodawcze należę. do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej, obecnie zaś, 
skoro dotę.d, pokój pom~51'Q Rzeczpospolitę. Polskę. a Niemcami nie został zawarty, a 
Polska w rzeczywistości nadal pozostaje pod olrupację. sowieckę., f'unlroje ustavroq.aY1Cze 
sprm-mje -wyl.ę.cznie Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiana Konstytucji z 1935r. ,r trybie 
art.BO tejże Konstytucji przez organ;y ustawodawcze złożone z posłów' i senatorów, po
wol.aeych do Izb ust awod.awczych w drodze wolnych ·wyborów, dotę.d ·nie nastę.pila, a 
przeto f'unkcje ustawodawcze należę. do Prez(Ydenta Rzeczypospolitej. 

Wobec tego v,ymieniona 11 UchHala" t. z,1. Rady Jedności Narodo...-rej jest s-cw:i.erdze
niem prywatnym, całkowicie po.zba.-donym charakteru noriflY ustawodawczej i przez to 
samo nie oboili.~uje nikogo. 

Ponadto merytorycznie to prywatne stwoerdzenie : 
1. - stoi w sprzoczności z nieuchylonę. ani nie zmienionę. ustawę. z 20 stycznia 

1920r. o obywatelstwie polskim, stwierdzaję.~, że obyvratel polsld. nie może być jedno
cześnie obywatelem państwa innego /art .1/ i że utrata obywatelstwa polsldego następ..ljO 
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przez nabycie obcego obywatelstwa /art.11/; 
2. - stoi w sprzeczności z obowię..zkiem wierności Państ,JU PolskieDll o,ra:z; rzetehJego 

spełniania nakładanych przez nie obowię..zkó~ /art.6 Konstytucj:i/, a wśród nic~ - słu.źl:y 
wojskowej i świadczeń na rzecz obrony Państwa Polskiego /art.61 Konstytucjj/; 

3. - może w obecrzyoh warunkach narażać obywatela brytyjskiego polskiego pochodze
nia na kolizję sumienia w vzypadlm.ch, obowię.zkll zachowania wierności i prawdziwego 
posłuszeńst.m. w stosunkll do królowej angielskiej /tekst przysięgi przy przyjmowaniu 
obywatelstwa brytyjskiego/ oraz w wypadku narodowoj służby w wojskll brytyjskim; 

4. - nasuwa podejrzenie 1 że Polacy 1 którzy przyjęli obywatelstwo obce mogę. nie być 
należycie wierni i lojalni względem obmt:i.ę.zków w stosunkll do państwa, którego ol:zywa
telstwo nabyli,; 

5. - niewę.tpliwie stanowię.o dla Polaków ułatwienie psychiczne w nabywaniu obcego 
obywatelstwa i przez to w istocie rzeczy jakby zachętę do tego, staje się środkiem 
odrywania ich od polskości, od Kraju i od cię.glości pra\7nej Rzeczypospolitej Polski.ej, 
której to cię.głoś ci żywym wyrazem jest Prezydent R.P. i Rzę.d przez niego powoła~,. 

Oms,1iane prywatne stwierdzenie Racy Zjednoczenia stanoi.-ri zatem nowy jaskra~ 
dov.ód bezprawnej i szkodliwej 1 a przeto ,,iymagaję.cej napiętnowania 1 działalności t. zw. 
"Zjednoczenia Narodowego" 1 na któr~ Rzę.d R.P. niejednokrotnie zwracał mva.gę spole
czeńst.va polskiego i przed k:tórę. stale je przestrzega. 

Ogłoszenie regulaminu 
Komitetu Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

na miasto L3icester i okolice. 

REGULAMIN 
KOMTI'E'l'U SKARBU NARODOWEGO R.ZEDZ.t1'0SPOLITEJ POLSII&J 

na m.LĘIOESTER i okolice. 

Par. 1. 

Komitet ma nazwę "KOMITEI' SKARBU NARODOWEGO RZEC'lYPOsPOLITEJ POLSKIEJ na m.LEICJiST'".t:R 
i okolice:~ w dalszym cię.gu tego regulaminu nazywany "Komitet". 

Par. 2. 

Siedzibę. Komitetu jest m.L3icester, a terenem działania jest L3icester i okoiice. 

Par. 3. 
Zadaniem Komitetu jest zapewnienie władzom Rzeczypospolitej Polsldej środków rrate
riawch do provmdzenia niezależnej akcji, zmierzaję.cej do odzysll1łnia niepodległości 
Państ.-m Polskiego. 
Komitet ur zeczyw'istnia to zadanie : 
a/ przez organizację i utrzymanie złożonej ze s-,vych pełnomocników terenov1ej sieci 
zbiórki na S.N.R.P. 1 opartej na dobrowolnym sta2:.ym opodatkowaniu się Polaków, zamie
szkałych w m.,L3icester i okolicy; 
b/ przez organizację zbiórek specjalnych oraz imprez dochodowych; 
c/ prsoz prowadzenie ewidencji płatników zw.1czajnych i członków RJ.ubu Tysię.ca; 
d/ przez przekazyvmnie zebranych sum do Ministerstwa Skarbu; 
e/ przez utrzymanie stałego kontaktu z Glóvl!11ł- Komisję. S.N.R.P.; 
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przez propagowanie akcji i ww dawnictw S.N.R.P.; 
przez in:f'ormo~anie płatników S.N.R.P. w Leicester i okolicy 
drogę. dostępnych soebie środków, jak naprzyklad konunikatów 
przez nadzorowanie działalności terenowej sieci zbiórki. 

Par. 4. 

o stanie prac S.N.k.P. 
i zebraii; 

Komitet składa się z ~ranych przez walne zebranie swoich płatników S.N.R.P ..... 
siedmiu członków, a mianowicie prezesa, dw6ch wiceprezesów, serkretarza,skarbnika 
i dwóch c;;,.lonków zarzę.duo 
Kadencja Komitetu trwa dyra lata. 
W razie zdekompletowania się składu Komitetu, reszta jego członków dokooptuje nie 
więcej niż dwóch członków na pozostaję.cy czas kadencji. 

Par. 5. 

Członek Komitetu traci swój mandat 'il cię.gu kadencji na slaltek: pisemnej rezygnacJJ., 
opuszczenia terenu działania Komitetu na stale, nieusprard.edliwionej nieobecności 
na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu. 

Par. 6. 
Posiedzenia Komitetu z,701uje prezes co najmniej raz na uri.esię.c. 

Uch'iffl.ly Komitetu zapadaję. zwyklę. większościę. głosów. W razie równości głosów decy
duje głos przeuodniczę.cego na posiedzeniu. 
Do ważności uch\1al jest niezbędna obecność czterech członków Komitetu i wśród nich 
prezesa lub wiceprezesa. 

Par. 7. 
Zwyczajne walne zebranie swoich płatnikó.-1 S.N.R.P. zwal.uje prezes Komitetu raz na 
rok. 
Nadzi,vyczajne walne zebranie swoich płatników: s. N.R.P. zwołuje prezes Komitetui 

a/ z własnej inicjatywy; · 
b/ na żę.d.anie co najmniej jednej pię.tej liczby swoich płatników S.N.R.P., złożo

ne na pi.Brnie z uzasadnieniem; 
c/ na żędanie Głównej Komisji S.N.R.P. 

Par. 8. 

Do pra.-mmocności walnego zebrania jest konieczne : 
A./ zawiadomienie pł.atników o terminie zebrania przez prezesa Komitetu, co naj

mniej na tydzień przed tym terminem; 
b/ obecność przynajmniej jednej pię.tej płatników. 

W razie nieodbycia się walnego zebrania z powodu braku g_uorum, zebranie zwołane w 
nowym terminie jest .-rożne bez względu na liczbę obecrzych. 

Par. 9. 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Ministrów 
/art.13 ust.l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Slro.rbie 
Harodowym RzeczYPospolitej FOlskiej, Dz. U.R.P.Nr. l z 1959r. ,poz.1/. 

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

Regulamin powyższy zatW:,.erdzony został uchwalę. Rady Ministrów w dniu 3 stycznia 
1964r. 
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MIANOW.ANIE MINISI'RA. 

Do Pana 
Józef'a Wnuka 
Ministra 

w Londynie. 

Mianuję Pana Ministrem Spraw Krajo'1.'ych. 

Londyn, dnia 2 stycznia 1964-r. 

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

PREZlDENl' RZ~'CZYPOSPOLITEJ. 
/-/ .August Zaleski 

Mianowanie przewodniozę.cego i członkó\"I Wydziału 

Oświaty i 1'7ychowania u W.Brytanii. 

Minister Wyznań Religijnych, Oświaty i Kultury na podstawie art.3 rozporzędzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1953r. /Dz.U.R.P.Nr.2,poz.5/ o utworzeniu Wydziału 
Oświaty i Wychm7ania w W.Brytanii, art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 kwietnia 1957r. /Dz.U.R.P.Nr.2,poz.4/ o utworzeniu Ministerstwa Wyznań Religijnych, 
()Światy i Kultury i rozporzę..dzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 1957r. /Dz.U.R~P. 
Nr.4,poz.5/ o Statucie Organizacyjnym Ministerstwa W;yznań Religijnych, Oświaty~ Kul
tury mianował z dniem 18 grudnia 1963r. na okres trzyletni: 

J;)rzewodniczę.cym Wydziału OśWiaty i Wychoffiinia w W.Brytanii: 
dyr. Feliksa J .A WORSKIEGO 

ou~ tego Wydziału: 
mgr. Lud~1ika BOJCZUKA w Londynie, 
mgr.Stanisława MAJ.A w Szkocji, 
Józef'a FLORC'ZYKOWSK[ID.0 w Londynie, 
Bronisława 1./JKAJ.A w Londynie, 

zastępcami członków: 
mgr.Jadwigę arwrnowsKĄ w Londynie, 
B3nedyld;a DYTRYCHA u Loncynie, 
stanisJ:awa POIĘ u Londynie. 

Ogłoszenie z dnia 5 lutego l~. 
Głównego Komisarza Wyborczego o wyznaczeniu członka 

Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.l lit.h dekretu Prezydenta Rzecz~ypospolitej z dnia 31 stycznia 
1963r. o sposobie powol:Y',łania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l 
z 1963r. ,poz.2/ Konwent Walki o Niepodległość i.iyznaczył na członka Rady Rzeczypospoli
tej Polsld..ej msjora Eugeniusza TURS:raBJ.O. 

'li!' ... -

Glóvmy Komisarz Wyborczy 
/-/Jan Zygmunt Eisler ----- -------- ----------------------------------· 

Odbito z polecenia Ministra S,pravriedliv,ooci. 


