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CZĘSC I. 
z. 

DE.KREr PREZYDENr.A R'lIDZl'POSPOLITEJ 
z dnia 14- czerwca 1966r. 

o zmianach vr dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie Narodowym 

Rzeczypospolitej .Polskiej. 

Na podstawie art.79 ust.2 Ustawy Konstytucyjnej stanavrię co następuje : 

.Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z ania 4 lutego 1959r. o Skarbie Narodm·iym 
Rzeczypospolitej Polski.ej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1959r. ,poz.1/ wprowadza się następuję.ce 
zmiaey : 

a/ ustęp /4/ art.7 otrzynuje następuję.ce brzmienie : 
11/4/ Pracami Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. 1'..ieruje jej prezydium, 
skladaj~ce się z prezesa Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P., obu zaetęp
ci>w prezesa G2ó,,rnej Komisji Skarbu Narodowego R.P. i sekretarza Gló...-mej Ko
misji Skarbu Narodo.rego R.P. W skl.ad prezydium ponadto wchodzi Minlster Skarh 
kt;óry występuje na zewnę.trz v, razie potrzeby jako skarbnik Głównej Komisji 
Skarbu Narodowego R.P."; . 

b/ zdanie pier,mze ustępu /5/ art. 7 otrzylID..l.je następuję.ce brzmienie : 
"Glóvma Komisja Skarbu Narod.DY7ego R.P. może przekazać uprawnienia w sprawach 
wymienionych w artykuł.ach 8,9,11,16 i 18 niniejszego d.ela-etu sYlemu prezydiu.rri1 • 

.Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów • 

.Art. 3. 

Dekret niniejszy wch~dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY MDITsrROr; 
/-/.Aleksander Zawisza 

1ITNIB.rER SKARBU 

/-/~ugustyn Gruszka 

MINISTER SHł.A~1IEDLIW000I 

/-/stanisław Lubodziecki 

PRJ.iZYDEN:r RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ .August Zaleski 
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3. 

ROZPORZ.fµ)ZENIE RADY MINIS"l'RCW 
z dnia 8 czerwca 1966r. 

o zatarciu skazania .Aleksandra Mazura prawomocnym 
wyrokiem Sę.d.u Wojennego Do~7Ództwa Jednostek Yfoj
sko,zych na Srodkowym Wschodzie z czerwca 1945r. na 
2 lata więzienia i wydalenie z korpusu oficerskiego. 

Na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1965r o 
nadaniu Radzie Ministrów prawa rozpoznawania i rozstrzygania wniosków osób, sk3za
nych przez sę.dy wojskowe, o zatarcie skazania /Dz.U.R.P.Nr.4 z 15(>5r.,poz.3/ uchvr~l~ 
się co następuje: 

.Art. 1. 

W uwzględnieniu wniosku .Aleksandra Mazura z 24 maja 1966r. zarzę.dza. się zatarcie 
skazania tegoż .Aleksandra Mazura prawomocnym wyrokiem Sę.du Wojennego Dov.6dzt,va 
Jednostek Wojskovzych na Srodkowym Wschodzie z czeruca 194-5r. za przekroczenie ,iladz~y 
z chęci zysku na karę więzionia przez 2 lata i wydalenie z korpusu oficerskiago. 
Wniosek tegoż .Aleksandra Mazura z tejże daty o przywrócenie mu stopnia kapitana po
zostawia się bez rozpoznania z braku co do tego uprawnienia • 

.Art. 2. 
Wobec nie posiadania przez Rzę.d R.P. aktów ,vojskovzych, zatrzymanych przez byłego 
Inspektora Generalnego Sil Zbrojnych w sierpniu 1954r., ściślejsze ustalenie oświad
czenia .Aleksandra Mazura co do ....zydanego na niego wyroku nie jest możliwe. Z uvmgi 
jednak na pisemne potwierdzenie powyższego oświadczenia przez kolegów .A.Mazura ze 
służby wojskowej - kBpitana .Antoniego Radziukiewicza z dnia 8 maja l966r. i major& 
Stefana Marescha z 5 maja 1Só6r. należy to oświadczenie uznać za zgodne z istotnym 
stanem rzeczy. 

.Art. 3 • 

.A.Mazur w swym podaniu vmosi o zatarcie skazania. Ponieważ z vzyżej przytoczonych da
nych wynika, że od ocThycia przez .A.Mazura kary więzienia upłynęło więcej, niż 10 lat, 
oraz iż zachowanie się skazanego po wyroku było nienaganne, przeto vmiosek o zatarcie 
skazania należało uznać za zasługuję.cy na uwzględnienie • 

.Art. 4. 

Następny wniosek .A.Mazura o przywrócenie mu stopnia kapitana należało z bralru w tym 
kierunku. upra,mienia pozostawić bez rozpoznania • 

.Art. 5. 

Wykonanie mm.eJszego rozporzę.dzenia porucza się VJ.nistrowi Obrony Narodowej w poro ... 
zumieniu z Ministrem Sprawiedliwości • 

.Art. 6. 

Rozporzę.dzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem vzydania go. 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
I-/ stefan Dembmsk:i. 
MINISI'ER SP.RA WIEDLD70$JI 
/-/ stanislaw Iubodziecki 

PREZES RADY MINISI'ROW 
/-/.Aleksander Zawisza 
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CZ~~ II. 

!Ylr.AL URZ~·rJY. 

ZARZĄDZENIE PRE2YDENl'.A RZECZYP08roLITEJ. 
z dnia 10 czerwca 1966r. 

o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 ust./1/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U .R.P.Nr. 2 z 1958r,, poz.4/ 
zarzę.d.zam zamknięcie sesji Raccy Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 18 czerwca 1966r. 

HIBZYDENI' RZECZYPOSPOLITFJ 
/ -/ .August zalewski 

PREZES RADi MINISTRó'7 
/ -/ .Aleksander Zawis za 

()Świadczenie Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie uchwal. "Zjazdu Polski Walczę..cej" • 

Rada Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 4. czerwca 1966r. uchwalił.a 
co następuje : 

I. 
Tak zwany "Zjazd Polski Walczę.cej" W · dniach 19-21 maja 1966r. porrnię..l. uch,val.ę 

pod tytuł.em "polityczna organizacja emigracji", w której uznał. zasacy "aktu zjedno
czenia11 z 1954-r. za podstawę działalności politycznej", a "organy polityczne -wyło
nione na czas do wprowadzenia w życie w pehu aktu zje droczenia: radę trze eh, radę 
jedno:foi narodowej i egzelru.tywę zjedmczenia narodowego" - za polskie kierownictwo 
polityczne i w tym charakterże reprezentuję.ce interesy narodu i państwa polskiegd'. 

Uchwalę.. tę.. zjazd us il.uje przekreślić, podobnie jak to uczynił. reżym warszawski., 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935r. i zlikwidować o~rtę.. 
na tej Konstytucji i obecnie trwaję..cę.. prawn.ę.. oięgl.ość Rzeczypospolitej Polskiej w 
Osobie Prezydenta Rzeczypospolitej i powołanego przez Niego Rzę..du. · 

Tak zwany II Zjazd Polski Walczę..cej" walczy przede wszystkim z Konstytucję.. z 193.5r. 
i naszym legalizroom. Pod tym wzgęd.em idzie ręka w rękę z naszymi wrogami, a dział.a.· 
ność jego jest zgodna z działaniem reżymu korrunistycznego w Polsce. 

Rad.a Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko terru, przeciwko usil.ovraniu 
odrzucenia Konstytucji z 1935r., uznaję.o ję.. za główny nasz oręż n vmlce o Niepod.legla:c 
Polski. 

II. 

Rada Rzeczypospolitej Po4-skiej domaga się zwolnienia wszystkich Polaków pr zeby
waję..cych dotychczas w Rosji /z.s.s.R./ w więzieniach, "lagrach", na zesłaniu lub tak 
zwanym ",·rolnym pos:i.eleniu". 
Rada Rzeczypospolitej Polskiej żę.d.a, aby Rosja /z.s.s.R./ zapłacił.a odszkodmvanie Tym 
setkom tysięcy ozy milionom Polal<I5w, którzy bez jakichkohnek podstaw prawnych byli 
zesłani do Rosji /z.s.s.R./, trzymani w obozach, więzieniach, "lagrach'' lub na "wolnym 
zesłaniu", :c;muszani· do ciężkiej niewolniczej pracy, wreszcie spadkobiercom tych z po
wyższych Polaków, którzy w Rosji /z.s.s.R./ zmarli lub byli tam zamordowani /Katyń i 
inna dotę..d nieuja,mione miejscowości kaźni/. Obo\lię..zek uiszczenia odszkodowania leży 
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obecnie na zwyciężonych Niemcach w stosunku do ofiar hitleryznu. Taki sam obowię.zek 
powinien leżeć także na II zwycięskiej" Rosji /z. S.S.R./. 
Rada Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rzę..d R.P. do poczynienia starań, aby rzeczone 
odszkodowanie było wypłacone. 

Ogłoszenie Glóm1ego Komisarza Wyborczego 
z dnia 30 kvn.etnia 1966r. 

o wyznaczeniu członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na pod.stawie art.l lit.h oraz art.16 lit.c dekretu Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1963r. ,poz.2/ na wakuję.ce miejsca członków Rady Rzeczy
pospolitej Polskiej Niezależny Ruch Społeczny wyznaczył .Aleksandra \fierzbickiego i 
ppłk.Ednunda Olszewskiego. 

Loruzyn, dnia 30 kvlietnia 1966r. 
Główny Komisarz \fyborczy 

/-/ Jan Zygnunt Eisler 

-·---00000-----

Odbito z polecenia Ministra Spravliedli...-rości. 


