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CZĘSC I. 

1. 

ROZPORZĄDZENIE RADY ł.ITi\!"ISTROW 

z dnia 13 stycznia 1967r. 
o sposobie przekazywania zebranych kwot przez Komisje, 
Komitety i Delegatów Skarbu Narodovrego R.P. do Głównej 
Komisji Skarbu Narodowego R.P. oraz przelewu tychże ~-wat 
do Skarbu Państ,va. 

Na podstawie art.17 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o 
Skarbie Narodo...-,zym Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.H.P.Nr.6 z 1966r.,poz.7/ zarzę.dza 
się co następuje : 

.Art. 1. 
/1/ Komisje, Komitety i Delegaci Skarbu Narodowego R.P. w każdym miesię.cu przekazU;_ 
zebrane na Skarb Narodowy R.P. kwoty do Głóvmej Komisji Skarbu Narodowego R.P., 43, 
Eaton Place, London, s.w.1. 
/2/ Pe ł.nomocnicy Skarbu Narodowego R.P. na miasto Londyn mogę. być dla uproszczenia 
wpłat kierm.ani przez Komitet Skarbu Narodowego R.P. na miasto Londyn z ich ·wpłatami 
bez,P,oŚrednio do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. 
/3;o/Zebrane kwoty maję. być przekazywane do Głównej Komisji Slairbu Narodowego R.P. 
przy pomocy czeków bankowych lub przekazów pocztowych /Postał Orders lub Money Orders./. 
Czeld i przekazy pocztowe powinny być wystawiane w języku angielskim na "Polish Natio-
nal Fund,R.P." lub "Polish Government in Exile" i przekreślone. Tak zabezpieczone 
czeki i przekazy pocżtowe mogę. być przesyłane zwyk'łę. pocztę. bez względu na wielkość 
wpłaty. 

b/ Wplata zebranych kwot może być dokonywana transf'erem banko...-,zym po uzgodnieniu 
między Komisję., Komitetem lub Delegatem Skarbu Narodo-wego R.P. a Ministrem Skarbu 
co do nazwy i adresu konta bankowego. 

c/ Yfplaty gotówkowe powinny być dokonywane w zasadzie na miejscu w biurze Głó,mej 
Komisji Skarbu Narodowego R.P.; jeśli sę. dokonywane pocztę., powinny być przesłane 
listem poleconym. · · 
/4/ Z zebranych sum mogę. być potr~cone tylko f'aktyczne wydatki administracyjne w vryso .. , 
kości i trybie wskazanym w art.16 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o Skarbie Na: 
dowym R.P. /powołany wyżej Dz.U.R.P.Nr.6 z 1966r.,poz.7/. 
/5/ Odcinki czeków i przekazó,1 pocztowych, za pomocę. których dokonano wpłaty, nadawca 
ma przechowywać w teczce dowodów ~asovvych do dyspozycji Hlaściwej Komisji Rewizyjnej 
Skarbu Narodowego R.P. 

.Art. 2. 

/1/ Biuro Głóvmej Komisji Skarbu Narodowego R.P. inkasuje wp"l:ywy, wpisuję.o je jedno
stkowo do księ.żek bankowych, osobnej dla vm.luty szterlingovrej i osobnej dla innych 
walut, oraz wystawia pokwitowania wpłaty z bloczku w trzech kopiach przez lailkę.Jedei1. 
egzemplarz przesyła się wplacaję.cemu, drugi przeznacza się do księgowości rachunkovve,j 
Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. /ustęp 3 poniżej/; trzeci jako grzbiet pozo~to.
je w bloczku dla ewidencji. 
/2/ Biuro Głównej Komisji Skarbu Narodov,rego R.P. przelewa zebrane k\,roty w miarę ich 
uzyskania, a oo najmniej raz w tygodniu, do Skarbu Państwa, po podliczeniu ,-,pisów do 
księ.żek bankowych oraz przeliczeniu walorów i gotówki z wpływów. Wpłyv-ry te przekazujo 
się w cal.ości do banku. 
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/3/ Na dokonane przelewy · do Skarbu Państwa wy 9tawia się -·ff dv.óch egzenwlarza.oh asygna
ty przelm1owe, które podpisuję. dwaj czlonko~ie Prezydium Głównej Komisji Skarbu Naro
dowego R.P., jako zdaję.cy, oraz Minister Skarbu jako odbieraję..cy. Jeden egzemplarz 
asygnaty przelewowej wraz.z właściwym eg~emplarzem dowodów wpłaty /ust.l pcvyżej / 
prżeznacza się dla Jmięgowości Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P., drugi dla 
ks,ięgowości htinisterstvm Skarbu. 

.Art. 3. 

Księgowość Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. i evddencje pomocnicze prowadzi si~ 
we9-ług osobnej instrukcji wydanej przez Ministra Skarbu ...-1 porozumieniu z Najwyższę. 
Izbę. Kontroli, Głównę. Komisję. Re·,vizyjnę. Skarbu Narodowego R.P, i Głó·~mę. Komisję. Skarbti. 
Narodowego R.P., po zasięgnięciu i,vię.żę.cej opinii Ministra Spravviedliwości • 

.Art. 1+. 

PeJ;"sonel Biura Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. podlega slużbo-,m Ministrowi 
SkBrbu. 

.Art. 5. 

Wykonanie :tlniejszego rozporzę.dzenia porucza się Ninistro.,i Skarbu, 

.Art. 6. 

Rozparz 0-dzenie m.m.eJ sze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tę. datę. tra cę. moc 
obowię.zuję.cę. rozporzę.dzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1959r. /Dz.U.R.P.Nl1.1+ 
z 1959r. ,poz. 7/ oraz z dnia 2 sierpnia 1962r. /Dz.U.R.P.Nr.3 z 1962r. ,poz.2/, oba 
w przedmiocie uregulowanym niniejszym rozporzę.dzeniem • 

MINIS'rER SKARBU 
/-/Augustyn Gruszka 

MINISTER SPRA·.fIEDLr:10$CI 
/-/Stanisław lll.bodzieclci 

2. 

.FREZES RADY l1iINISTg_ó1,V 
/-/.Aleksander Zawisza 

ROZPOR7,.ADZENIE RADY MIN.IS'fRÓ\·/ 
z dnia 31 stycznia 1967r, 

o powołaniu Delegata Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej w Afryce 
Południowej. 

Na podstavde art.3 ust.2 dekretu Prezydenta Rze~zypospolitej z dnia 30 rrarca 1955r, 
o Delegatach Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1955r.,poz,l/ zarzę.dza 
się co następuje : 

.Art. 1. 

Povmluje się Dalegata Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej ,7 .Afryce P 0 ludniowej • 

.Art. 2. 

Miejscem pobytu Delegata Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej w Afryce Południowej jest 
Cape Tovm. 


