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CZF$C I. 

1. 

DElffiEI' PREZYDENT.A RZECZ"'.i."POSPOLITEJ 
z dnia 31 stycznia 1963r. 

o zmianie w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 9 grudnia 1939r. o powołaniu Rady Rzeczy
pospolitej Pols'kiej. 

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

.Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. o pm.olaniu Rady 
Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1958r.,poz.3/ ~,tprowadza się następuj~c~ 
zmianę 

.Art.17 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "/3/ Przerwa między kadencjami Rady R.P. 
nie może trwać dJ:.użej niż 180 d.ni11 

• 

.Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucża się Prezesowi Rady Ministrów • 

.Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi vr życie z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY ł..aNISTRCW' 

/ -/ .Antoni Paję.le 
MINISTER SFRA \"!IEDLil'/'OSC I 
/-/Stanisław Lubodziecki 

-----------
2. 

PREZYDE:Nr RZI!DZYPOSPOLITEJ 
/-/August Zaleski 

DEKREr HIBZIDENr.A RZEDZYPOSPOLITEJ 
z dnia 31 stycznia 1963r. 

o sposobie powoly-.anie członków Rady 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanmvię co następuje 

.Art. 1. 
/1/ W wykonaniu postanowień art.5 ust./3/ dekretu Preżydenta Rzeczypospolitej z dnia 
9 grudnia 1953.r./Dz.U.R.P.Nr.2 z 1958r. ;poz.3/, do chwili przeprowadzenia pięcioprzy
miotnikowych wyborów czlonl<ów Rady RzeczYJ?ospolitej Polskiej w tarninie, który będzie 
ola;'eślony dekretem, ustala się tyrooza~wr,o następuję,cy tryb powolywan:i.a czlonl<ów tej 

Rady : /u 
a/ a,Jczlonl<ów będzie wybranych w drodze w;yborów bezpośrednich, równych i tajrzych 

przez czlonl<ów i plbtnil<ów Skarbu Narodm,ego Rzeczypospolitoj Polski.ej; 
b/ członkowie Rady Rzeczypospolitej Polski.ej, k:torzy w szli w jej skład z list v-zy

borczych /art.l ust~/1/ lit • .a i art.20 lit.a oraz b dekretu Prezydenta Rzeczy-· 
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pospolitej z dnia 18 grudnia·l957r. o sposobie povrolyvrania członków Rady Rze
czypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P...Nr.7 z 1957r.,poz.13/, staję.. się członkami 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej. o ils zamieszkuję.. w jednym z państw wolnego 
świata i złożę.. oświadczenie o gotowości wzięcia udziału v pracach Rady Rzeczy
pospolitej Polskiej; 
poslm-vie i senatorowie Sejuu i Senatu w· latach 1919-1939 z tytułu byłych swoich 
mandató,1 staję.. się członkami Rady Rzeczypospolitej Polskiej, o ile zamieszkuję.. 
w· jednym z państw wolnego świata i złożę.. oświadczenie. o gotowości vvzięcia udzia-. 
lu w pracach Rady Rzeczypospolitej Polskiej; , 
osoby„ które v, okresie od 11 listopada 1918r. do 31 grudnia 1962r. pełniły ob0-
vvię.zki Premierów lub Ministrów w poszczególnych rzę..dach Rzeczypospolitej,jeżeli 
złożę.. oświadczenia o gotowości wzięcia udziału vr pracach Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
2tJ członków będzie powolarzych przez Prezydenta Rzeczypospolitej;. 
osoby duchowne przebywaję..ce w siedzibie Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej i będ~ce 
prawnymi przedstavlicielami uznanych przez Państwo ,·.-yzna1'i religijnych będę.. powo
łane przez Prezydenta Rzeczypospolitej na członków Rady Rzeczypospolitej Pols
kiej, jeżeli złożę.. oswiadczenia o gotowości TI'Zięcia udziału w pracach Rady Rze
czypospolitej Polskiej; 

g/ 5 czlon.ków będzie powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród członków 
organizacji społecznych ze szczególnym u,,rzględnieniem ziem polskich okupowanych 
prze z Rosję Sovnec~ oraz ziem odzyskanych; 

b/ 30 członków będzie vv-yznaczonych przez stronnictwa i ugrupowania polit:yczne. 
/2/ Za stronnigtwa i ugrupowania polityczne w rozumieniu niniejszego dekretu uvraża się 

organizacje polityczne, które uznaję.. za obowię..zuję..cę.. Ustawę Konstytucyjnę.. z dnia 
23 kwietnia 1935r., uznaję.. cię.gł.ość prawnę. naczelnych władz Paristwa Polskiego na 
uchoa.źctwie oraz opieraj~ swoję.. działalność na statucie i programie podanych do wiado
mosci publicznej, 
/3/ \1 razie stwierdzenia przez Radę Ministrów, iż w krajach poza Ylielkę.. Brytani~ za
chodzę.. pov-mżne trudności przeprowadzenia v.-yborów bezpośrednich, Prezydent Rzeczypospo
litej na wniosek Rady Ministrów powoła na członków Rady kandydatów zaproponowany~h 
przez miejscowe władze Skarbu Narodowego R.P • 

.Art. 2. 

/1/ Obszar, na którym istnieję.. Komitety, Komisje lub I)elegaci Skarbu Narodovvego R.P., 
dz~li się na -~ stref Y'lyborcz~ch.: 
/2/ Uwzględniaję..c przy podziale mandatów między stref'y liczbę ,.-yboreów, 1nieszkaję.cych 
w poszczególnych stref'ach, znaczenie polityczne stref' oraz konieczność należytej re
prezentacji, us~ala się następujice stref'J ,;.r-Jborcze pi~l mandatów 

1. stref'a Wielko-ł3rytyjskii ---·------------------- W,mandaty . ' 
2. stref'a Stari,w Zjednoczonych ------------------ 8 mandatów, 
3. stref'a Kanadyjska---~----------------------- 4 mandaty, 
4. stref'a .Australijska i NoZelandzca ~---------- 3 mandaty, 
5. stref'a Francuska~--------------------------- 1 mandat, 
6. stref'a Ben=iluxu/Belgia,Holandia i Luxemburg/--- 1 mandat, 
7. stref'a Niemiec Zachodnich _______________ ;..____ 2 mandaty, 

8. stref'a Brazylii-------------------------- 2 mandaty, 
9. stref'a Argenty:rzy -~-----------~------------- 1 mandat, 

10. stref'a 1Vloch i .Austrii------------------------ 2 mandaty, 
11. stref'a Sz.vajoarska ~----------------------- 1 mandat, 
12. stref'a pozostałych krajów ------------------ 3 mandaty, 
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Art. 3. 
Podziału stref' ·wyborczych, na które przypada więcej jak jeden mandat, na okr'.}gi wy
borcze dokona Rada Ministrów, jeżeli uzna, że da"Qa stref'a nie pavvinna stanowić jedn3-
go okręgu v,zyborczego. Rada MinistrÓ'w dokona wtedy podział.u mandatów pomiędzy poszcze
gólne o.kręgi v,zyborcze w danej stref'ie • 

.Art. 4. 

/1/ Prezydent Rzeczypospolitej na ·wniosek Rady Ministróvf zarzę.dza vzybory. 
/2/ Równocześnie z ogłoszeniem zarzę.dzenia v,zyborów Rada Ministrów ogłosi kalendarz 
czynności v,zyborczych, określi dovrody v.ystarczaję.ce dla stwierdzenia prawa vzybierania 
i wybieralności i v,zyda pouczenie o trybie i sposobie głosm;ania • 

.Art. 5. 

/1/ prawo wybierania maj~ wszyscy płatnicy i członkowie Skarbu Narodowego :ą.P., którzy 
w dniu zarzę..dzenia wyboróvf w stref'ie vzyborczej, w której zamieszkuję., będ~. mieli vlroń,
czone 21 lat życd.a. Za płatnika i zarazem członka Skarbu Narodowego R.P. uznana j 
w rozumieniu n.iniejszego dekretu każda osoba, która Yf cię.gu ostatniego roku kalenda
rzowego przed wyborami opłaciła składki na Siorb Narodo,,zy R.P. 
/2/ Prawo v,zybieralności maję. tylko obywatele polscy bez względu na miejsce zamieszka
nia, którzy w dniu ogłoszenia wyborów będę. mieli ukończone 21+ lata życia. 
/3/ Nie maję. prawa wybieralności ani nie mogę. być powoływane ani delegowana przez 
stronnictwa i ugrupov;ania polityczne ani wejść z innych tytułów do Racy Rzeczypospo
litej Pols Id.ej 

a/ osoby, które uznaję. uchwały powzięte na konf'erencji przedstawicieli mocarstw 
w J"ałcie w lutym 194-5r. albo współdziałały -.v v1ykonywaniu tych uchvmł przez 
sprawowanie stanowisk politycznych w administracji narzuconej Polsce przez 
ZW'ię.zek Sowiecki; 

b/ osoby uzależnione od obcych rzę.dów i instytucji, będę.cych organami lub narzę
dziami tych rzę.dów, przez pobieranie od nich Śv,~adczeri pieniężnych z tytułu 
swojej politycznej działalności lub pozycji. 

/4/ Rada Ministrów wyda oddzielne przepisy ustalaję.ce orzekanie w '\'Ypadkach spornych • 

.Art. 6. 

/1/ Do przeprowadzenia wyborów będę. ustanowione 
a/ Główna Komisja Wyborcza, 
b/ Stref'owe Komisje Wyborcze, 
c/ Okręsowe Komisje Wyborcze /art.3 ninieJszego dekretu/. 

/2/ Uchwały Komisji Wyborczych zapadaję. większościę. głosów, Yf razie równości głosów 
rozstrzyga głos przewodniczę.cego. 

.Art. 7. 
/1/ Najpóźniej w cię.gu 30 dni po zakończeniu kadencji Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej 
Prezydent Rzeczypospolitej na ,miosek Rady Ministrów mianuje Głównę. Komisję Wyborczę. 
w następuję.cym składzie : 

Główny Komisarz Wyborczy, jego zastępca i trzech członl.mw. 
/2/ Kadencja Głównej Komisji Wyborczej kończy się wraz z kadencję. Rady Rzeczypospoli
tej Polskiej, przy której tworzeniu Komisja została powołana.. 
/3/ \i razie ustę.pienia lub śmierci Głównego Komisarza Wyborczego lub jego zastępcy 
albo członka Głównej Komisji Wyborczej Prezydent Rzeczypospolitej na vmiosek Racy 
Ministrów mianuje następcę. 
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/4/ Wszelki.a obwieszczenia i pisma GJ:óvmej Komisji Wyborczej podpisuje Gl:ówn.? Komisarz 
Wyborczy, który ponadto sprawuje nadzór nad czynnościami strefowych i okręgowych Ko
misji Wyborczych. 

.Art. 8. 

/1/ Strefowe i okręgowe Korrdsje Wyborcze skladaję. się z przewodniczę.cego i przynaj
nmiej d~ eh członków. 
/2/ Strefowe i okręgowe Korrdsje Wyborcze pm.oluje Główna Komisja Wyborcza. G&:óvma 
Komisja Wyborcza może także sama spełniać funkcje strefowej lub okręgowej Komisji Wy
borczej. 
/3/ Strefowe i okręgowe Komisje Wyborcze rozwi~uję. się po dokonaniu svzych czynn~ci • 

.Art. 9. 

/1/ Kandydata lub listę kandydatów może zgłosić pisemnie co najmniej 10-oiu vzyborców 
w terminie 16 ~ prze~ wy~na~zoeym dniem vzyborów. 
/2/ Lista nie moze zaWJ.erac więcej kandydatów niż dvru..krotnie liczba mandatów przewi
dziaeych na da~ strefę lub okręg. 
/3/ Ee.rrlydatura może być zgłoszona tylko za zgodę. kandydata ,zyrażonę. pisemnie. 
/4/ Kandydatem może być osoba zamieszkała poza okręgiem wyborczym, w którym została 
zgłoszona jej kandydatura. 
/5/ K.9.ndydatów w okręgach zgłasza się do właściwej okręgowej Komisji Wybprczej, zaś 
kandydatów na całę. strefę - do strefowej Komisji ~yborczej • 

.Art. 10. 

/.1/ Glosowanie może się odbywać na zebraniu płatników i członków Skarbu Narodowego 
R.P., które zwołuje strefowa lub okręgovra Komisja Wyborcza. Glosuje się za pomocę. 
karty wyborczej, składanej w czasie zebrania. 
/2/ Karty wyborcze dolę.cza się do protokołu, podpisanego przez Komisję Wyborczę. i 
przesyła się do Głównej Komisji Wyborczej • 

.Art. li. 

/1/ Wybrany na członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej jest ten kandydat, na którego 
oddano w okręgu v1yborczym największę. liczbę głosów. W razie róvmości glos6w rozstrzy
ga losmvanie. 
/2/ W razie wybrania kandydata w d·wóch lub więcej okręgach vrybrarry powinien oswiadczyć 
w terminie ])i. dni od zawiadomienia go o wynilru wyborów, który mandat przyjmuje. 
/3/ W razie braku takiego oświadczenia Główna Komisja Wyborcza przyzna mandat v1 okręgu, 
w którym kandydat otrzymał największę. ilość głosów. 
/4/ Gló,vny Komisarz Wyborczy ogłasza wyniki v,yborów • 

.Art. 12. 

/1/ Ewentualne protesty przeciwko czynnościom jak i wynikom vi:yborów v1yborcy lub zain
teresowane osoby mogę. zgłaszać w terminie 21 dni oa dnia ogłoszenia wyborów do Głównej 
Komisji Wyborczej. . 
/2/ Protesty będę. skierowana do Rady Rzeczypospolitej Polskiej, która rozstrzyga 
ostatecznie o ważnościach zaprotestowarrych mandatów • 

.Art. 13. 

/1/ Osoby wymieniona w art.l ust./1/ lit.b,c,d oraz h niniejszego dekretu sklad.aję. 
właściwe oświadczenie Gl:ówrnrrru. Komisarzowi Wyborczemu. 
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/2/ Rozporzę.dzenie Rady Ministrów ustali termin składania powyższych oświadczeń i 
tryb postępowania z nimi Głównego Komisarza Wybo;rczego. 
/3/ Przeciwko nieuwzględnieniu przez Głó,-mego Komisarza Wyborczego oświadczenia, 
osoba, która je złożyła, może zal.ożyć umotywowany protest do Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej w terminie 21 dni od dnia_ zawiadomienia jej o nieuwzględnieniu oświadczenia. 
/4/ Protest będzie rozpoznany i roztrzygnięty w trybie ustalocym Yr art.12 ust./2/ 
niniejszego dekretu. 

Arto 14-. 

/1/ Stronnictvra i ugrupowania polityczne slcladaję.. GlÓ'wnerru Komisarzowi Wyborczeuu 
oświadczenia o gotowości wzięcia udziału w Rad.zie Rzeczypospolitej Polsldej w cię.gu 
30 dni po mianowaniu Glóvmej Komisji Wyborczej i w cię.gu następnych od daty zgłosze
nia gotowości 30 dni powiadamiaję.. GłóYmego Komisarza Wyborczego o dokonanym podz:i,aJ.e 
przypadaję.cych na nie mandatów lub o nieuzgodnieniu tego podziału. 
/2/ W razie dokonania podziału mandatów Gló,;my Komisarz Wyborczy wzy,;ra stronnict.ra 
i ugrupowania polityczne do przedstawienia mu listy kandydatów na członków Rady 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
/3/ W razie povtladomienia, iż uzgodnienie nie nastę..pilo, Główna Komisja Wyborcza sama 
dokona podziału mandatów, o czym Główny Komisarz Wyborczy zawiadamia stronnict'Vro. i 
ugrupowania polityczne z wezvroniem o przedstawienie nu listy kanccydatów na czlonmw 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 
/4/ Stronnictvra i ugrupowania polityczne mogę.. zgłosić protesty przeciwko decyzji 
Głównej Komisji ·;,ryborczej. Zgłoszenia takie maję.. być skierowane do Glóvmego Komisarza 
Wyborczego, który przedstawia je Rad.zie Rzeczypospolitej Polskiej do ostatecznego 
rozstrzygnięcia. 

.Art. 15. 

Glóvmy Komisarz Wyborczy ·,-;ystawia każdemu członkowi Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej 
list wierzytelny, zawieraję..cy stwierdzenie tytułu, na podstawie którego został 
członkiem Rady Rzeczypospolitej Polskiej • 

.Art. 16. 

W razie ustraty mandatu lub śmierci członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej nastę.pi 
obsadzenie opróżnionego miejsca w zależności od trybu, w jakim został powołany czło
nek Rady Rzeczypospolitej Polskiej, który z niej ubył. W sposób następuję.cy: 

a/ w miejsce wybranego z listy stref'owej lub okręgm;ej czlonko Rady Rzeczy
pospolitej Polskiej, który z niej ubył, wejdzie n.astępey z listy; 

b/ w miejsce powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej ad personam lub 
powołanego w myśl art.l ust./1/ lit.~ niniejszego dekretu nowego członka 
powoła Prezydent Rzeczypospolitej; . 

c/ w miejsce wyznaczonego przez stronnictwa i ugrupovrania politypzne nowego 
ozlonka Rady Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszę.. Glóvmemu Komisarz.cmi Wybor
czemu te saroo stronnictwa lub ugrupovrania polityczne, które wy znaczyły 
członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej, który z niej ubył. 
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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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