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11. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 1 września 1954 r. 

o przekształceniu Skarbu Narodowego. 

Na podstawie art.79,ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następu-
je: 

Art. 1. 

Skarb Narodowy ma za zadanie: 
a/ zapewnienie władzom Rzeczypospolitej niezbędnych środków material

nych na prowadzenie niezależnej akcji,zmierzaj~cej do odzyskania niepodległo
ści Pa.~stwa Polskiego; 

b/ umożliwienie władzom Rzeczypospolitej finansowania poc~ynań zmie
rzaję..cych ku zabezpieczeniu rozv,oju kultury narodowej i narodowego v0rchowania 
m1odzieży na uchodźtwie oraz ku poprawieniu bytu polskiego uchodźtwa politycz
nego. 

Art. 2. 

Udział w świadczeniach na rzecz Skarbu Narodowego jest powinnoscię. 
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej i obowię..zkiem narodowym wszystkich Pola.
ków, przebywaję.cych w woln;ym świecie, pragnę.cych wspólnym wysiłkiem przyczynić 
się do zrealizowania naczelnego celu Skarbu Narodowego - od.zyskania Polski 
Wolnej, Całej i Niepodległej. 
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Art. 3. 

/1/ Obszarem, działania Skarbu Narodowego s~. wszystkie kraje, 'H których 
znajduję. się skupienia polskie, 

/2/ Siedzibę. władz centralnych Skarbu Narodowego jest siedziba Rzę.du Rze-
czy·pospolitej. 

Art. 4. 

/1/ ·nadzami centralnymi Skarbu Narodowego sę.: 
a/ Główna Komisja Skarbu Narodowego, 
b/ Główna Komisja Re,vizyjn2. Skarbu Narodowego, 
c/ Sę.d Honorowy. 

/2/ V.'ladzami terytorialnymi Skarbu Narodorrego sę.: 
a/ Komisje Skarbu Narodowego, 
b/ Komisje Rewizyjne Skarbu Narodowego. 

/3/ Członkowie władz Skarbu Narodowego nie mog;). ;-)obiei'af ''J}'na6rodzenia 
za pracę na rzecz Skarbu Narodowego. 

Art. 5. 

Organami wykonawczymi Skarbu Narodowego sę.: 

a/ Biuro Głównej Komisji Skarbu Narodowego, 
b/ biura Komisji Skarbu Narodowego, 
c/ delegatury terytorialne i 
a/ pełnomocniC}'. 

Art. 6. 

Do zakresu dzi3.łDnia Głównej Komisji Skarbu Narodowego no.le~, naczelne 
kierownictwo organiz3.cję. i administrację. Skarbu Narodowego, oraz zwierzchni nad
zór nad wszystkimi jego władzami terytorialnymi i ors;Maini ,·,ykonawczymi. 

,c~rt. 7. 

/J/ Główna Komisja Skarbu Narodowego składa się: 
a/ z 12 członków, wybranych przez Radę Rzeczypos9olitej Polskiej ze 

swe.go grona bę.d.ź spośród osób, nie v,chodzę.cych w skład Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

b/ z 6 członków powołanych przez :Prezydenta Rzeczypospolitej, 
c/ z 12 delegatów wybranych po jednym przez Konisje S;rnrbu Narodowego 

w krajach, gdzie jest najv1ięcej pl3.tników. 
/2/ Ponadto w skład Głównej Komisji Skarbu rfo.rod.o'irego wchodz;:t z urzędu: 
a/ Minister Slru'.lrbu, 
b/ Einister dl::i. Spro.w Oby,,1ateli Polski<Ih na Obczyźnie, 
/3/ Członek GlÓ';mej Komisji Skarbu Narodowego, wchodzę.cy do niej z urzę

du, bierze udział w jej praco.eh bę.dź osobiście, bę.dź przez s;,reg:,o przedstawiciela. 
/4/ Główna Komisja Skarbu Narodowego może uzupełnić swój skład vr drodze 

kooptacji najwyżej 6 członk:ói11. 
/5/ Pr2.cmni Głóvmej Komisji Skarbu Narodowego J:ie;_·uje jej :,·'re;,,ydium ·,q

brane przez nię. ze swego gron3. n:::i. di.o;.'.l lata, 

Art. 8. 

/1/ Glówru:i. Komisja Skarbu Narodowego tworZ}' '-'" ;,1iarę potrzeby na poszc:ze
gólnych obszarach Komisje Skarbu Narodowego, albo delegatury terytorialne. Komi
sje Skarbu Narodowego mogę. w razie potrzeby tworzyć z kolei delegatury teryto-
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rialne dla. poszczególnych części swego obszaru działania. 
/2/ Komisję Skarbu Narodowego skladaję,. się z członków wybranych ·przez 

Glównę.. Komisję Skarbu Narodowe~o spośród osób, ·przebywaję..c;17ch na danym obszarze. 
Główna Komisja Skarbu Narodowego wprowadzi stopniowo swoimi 1,l,chwalarni ·powoływa
nie J./3 składu Komisji Skarbu Narodowego w drodze ,vyborów bezpośrednich lub po
średnich przez płatników zamieszkałych na obszarze danego kraju. 

/3/ Ponadto w skład Komisji Skarbu Narodowego wchodzę.. przedstawiciele 
Rzę..du Rzeczypospolitej,powolani w liczbie jednego do trzech, 

/4/ Komisje Ska.rbu Narodowego mogę.. uzupełnić swój skład w drodze koopta
cji. Liczba członków z kooptacji nie może być wyższa od polowy statutowej liczby 
cŻlonków z wyboru. 

/5/ Komisje Skarbu Narodowego przybiorę.. do Si'lej nazwy nazwę kraju, w któ
rym dzialaję... 

Art. 9. 

Członkowie Głównej Komisji i Komisji Skarbu .Narodowego sę. wybierani bę..dź 
powoła.ni na dwa lata. Co rok ustępuje polowa członków z każdej grLipy z poczę..tku 
w drodze losowania, a następnie według starszeństwa, wyboru lub ·powołania, 

Art. 10. 

/1/ Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego skład.a się z 5 członków 
wybranych przez Radę Rzeczypospolitej Polskiej bid.ź ze swego . grona, bę..dź spośród 
osób, nie wchodzę.cych w skład Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

/2/ Komisje Rewizyjne Skarbu Narodowego w składzie 3 do 5 członków sę.. 
powoływane przez Glównę. Komisję Rewizyjnę. spośród osób :przebywaję..cych na danym 
obszarze. 

Art. il. 

Sę..d Honorowy zostanie ·powołany przez Glównę.. Ko,;·.isję Skarbu Ea.rodowego. 

Art. 12. 

Glóvvna Komisja Skarbu Narodowego orzecze utratę mandatu członka władz 
Skarbu Narodowego, jeżeli zostanie on mocę. o~zeczenia Sę..du Honorowego Skarbu Na
rodowego uznany za niegodnego zajmowanego stanowiska. 

Art. 13. 

/J./ Dochody Skarbu Narodowego stanowi.ę..: 
a/ stale wpłaty, składane przez wszystkich obywateli na obczyźnie, 
b/ świadczenia pieniężne Polaków, obywdeli panlitw ineych, 
c/ inne świadczenia, dary i zapisy na rzecz Skarbu Narodowego,przyjęte 

przez jego władze. 
/2/ Główna Komisja Skat-bu Narodowego jest upoważniona do przeprowadzania 

w miarę potrzeby operacji kredytowych między ineyIIli w drodze emisji Bonów Skarbu 
Narodowego. 

Art. Jl... 

/J./ ',Hadze Skarbu Narodowego dzialaję. n['. podstawie statutu, uchwalonego 
przez Glównę.. Komisję Skarbu Narodowego. 

/2/ W razie, gdy będzie tego wymagać ustawodawstwo poszczególnego kraju, 
Skarb Narodowy działać będzie w tym kraju na podstawie odrębnego statutu, uchwa
lonego przez wlaściwę. Komisję Skarbu Narodowego, a zatwierdzonego przez Glównę. 
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Komisję Skarbu Narodowego, 

Art, 15. 

/J/ Do wsze_chstronnej kontro li gospod.ą.rki Skarbu Narodowego sę. powołane: 
Główna ' Komisja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne Skarbu Narodowego oraz Najwyższa 
Izba Kontroli, 

/2/ Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego i Hajwyżsm Izba Kontroli 
sklad.aję. corocznie RaG.zie Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z przeprowadzo-
nej kontroli Skarbu Narodowego, · 
· /3/ Rad.a Rzeczypospolitej Polskiej ucbvalę. powziętę. m. pod.stawie tych 

sprawozdań udziela władzom Skarbu Narodowego absolutorium za okres roczny, 

Art, 16, 

/1/ Jako zasadniczy system poboru wpłat na rzecz Slr„.arbu Narodowego przyj
muje się system znaczkowy, 

/2/ Każdy obyvvatel Rzeczy1)()spolitej luł:i Polak będę.cy oby·.vatelero innego 
po.ństwa,a wyrn.żaję.cy gotowość śwind.czenia na rzecz Skarbu Farodowego,otrzyrnuje 
legi tyrnację narodowę.., w której za pomocę. znaczków Skarbu Narodowego U'l'iid.acznia 
się wpłaty dokonane przez właściciela legitymacji, ~ysokość zasadniczej wpłaty 
na rzecz Skarbu Narodowego określa się: na oonajmniej J/4 procentu dochodu, 
Każdy obywatel polski powinien, w poczuciu ważności celów, dla których tworzy 
się Skarb Narodowy, zgłosić wysokość wpłaty jnka przypada na niego, 

/3/ Główna Komisja Skarbu Narodowego określi nadto inne rodzaje dobrowol
nych świadczeń na rzecz Skarbu Narodowego oraz ich nonny, 

Art, 17, 

/I/Dochody Skarbu Narodowego dzieli się w sposób nastę·pujt3-cy: 
- 70% dochodów· przeka.zuje- się do dyspozycji Rzt3-d.u Rzeczypospolitej na 

pokrycie wydatków, uwidocznionych w osobnym dziale budżetu państwowe
go, pod nazwę. "Skarb Narodowy"; 

- pozostała kwota, po poi;;rę.ceniu kosztów administracyjnych, stanowić 
będzie stałę. rezerwę Skarbu Narodowego, -

/2/ Przy ustalaniu wydn.tków na cele ·przewidziane w art, 1-b r.iniejszego 
dekretu należy conajmniej połowę kvroty na te cele preliminowanej przeznaczyć 
na wydatki zwię.zane z potrzebami poszczególnych obszarów, Udział poszczególne
go obszaru będzie określony proporcjonalnie do wpływów zebranych na S_karb Naro
d.CJNy na danym obszarze, 

/3/ Rzę.d. Rzeczypospolitej może czynić wydatki z przekazanych mu dochodów 
Skarbu Narodowego na cele, mvid.ocznione w budżecie pa;.;_stwowym -pod naznę.. "Skarb 
Narodowy" po uchwaleniu tego działu budżetu przez Radę Rzeczypo~;-poli tej Pol-
skiej w granicach żakresu jej działania, _ · 

· _ /4/ Jeżeli w okresie przerwy pomiędzy kadencjami Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej zakończy się okres,na który budżet był ucmvnlony, - Rzę.d. Rzeczypospo
litej,do czasu uchwnlenia nowego budżetu państwowego,pobierać będzie należnę. 
mu część dochodów Skarbu Narodowego na cele uwidocznione w ostatnio uchwalonym 
przoz Radę Rzeczypospolitej Polskiej budżecie ·państwowym, 

/5/ Głó,ma Komisja Skarbu Narodowego może dys_r>onować stal?- rezerwę. Skar
bu Narodowego tylko w przy·pad.kach nadzwyczajnych, 

/6/ Za dysponow:mie stalę.. rezerwę. Skarbu Narodowego uznaje się także 
wszelkę. lokatę rezerwy gotówkowej, innę. niż przechowywanie jej v; banku, 

/7/ Ucmvaly w tym przedmiocie wymagaję. zatwierdzenia przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej, 
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Art, 18, 

/1/ Likwidacja Skarbu Narodowego nastę:pi nc.. mocy ustawy, . . 
/2/ w razie przymusowej likwidacji Skarbu Narodowego prawo dysponowania 

jego maję.tkiem i uprawnienia jego władz przechodzę. na Komi~ję _Lilovidacyjnę. 
w składzie 3 osób, powołanych przez Prezydenta RzeczypospoliteJ, 

PRZEE>ISY PRZEJ~CIOWE 

Art, 19, 

/1/ Prawo dysponowania maję.tkiem Skn.rbu No.rodowego i uprawnienia dotych
czasowej Głównej Komisji Sknrbu Narodowego przechodz~ na Komisję Reorganizacyj
nę.,złożonę. z 6 osób powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 

/2/ Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów powoła spośród 
działaczy Skarbu NaroC::.owego Tymczasowę. Głównę. Komisję Skarbu Narodowego, złożo
nę. z 20 osób, 

/3/ Komisja Reorganizacyjna wejdzie w skład Tymcz2.sowej Głównej Komisji 
Skarbu Narodowego,a członkowie Komisji Reorganizacyjnej stan~ się członkami 
Tymczasowej Głównej Komisji Skarbu Narodowego, 

/4/ Tymczasowa Główna Komisja Skarbu Narodowego działać będzie do czasu 
powstania i ukonstytuowania się Głównej Komisji Sk:l.rbu Narodowego w trybie usta

lorzym w art,7 niniejszego dekretu, 

Art, 20, 

Dotychczasowa Główna Komisja Rewizyjna Sk:l.rbu Farodowego działa nadal 
do czasu powstania Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego w trybie usta
lorzym w art,10 ust,/1/ niniejszego dekretu, 

PRZEPISY KONCO\VE 

Art, 21. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolit8j z dnia 14 października 1949 r,o utwo
rzeniu Skarbu Narodowego /Dz, U,R,P, Nr 3 z 19li.9 r,, poz,4/ uchyla się, 

Art, 22, 

V:!ykonanie ninieJszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu, 

Art, 23, 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

PREZES RADY MINISTR~W 

/-/ Stanisław Mackiewicz 

MINISTER SKARBU 
/-/ Antoni Paję.Je 

PREZYDENT RZECZ"YPOSPOLITEJ 
/-/ August Zaleski 

-~---------. ------=====================================--======================~: 
ODBITO Z POLECENIA MINISTRA SPRAWIBDLI1.'/0SCI 
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