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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 14 października 1989 roku "O UTRZYMANIU SKARBU 
NARODOWEGO". 

Na podstawie Art. 79 ust. /2/ Ustawy Konstytucyjnej 
stanowię co następuje : 

Art. 1. 

Utworzony 40 lat temu Skarb Narodowy Dekretem Prezydenta 
z dnia 14.X.1949 r. uzupełniony Dekretem z 10 sierpnia 
1972 r. i Dekretem z 12 grudnia 1981 r. jest podstawowym 
źródłem finansowym władz Rzeczypospolitej na prowadzenie 
niezależnej akcji do odzyskania niepodległości Państwa 
Polskiego. 

Art. 2. 

Skarb Narodowy ma nadto za zadanie finansowanie poczynań 
zmierzających ku zabezpieczeniu rozwoju kultury narodowej 
i narodowego wychowania młodzieży na uchodźstwie, oraz ku 
poprawie bytu polskiego uchodźstwa politycznego. 

Art. 3. 

Udział w ~wiadczeniach na rzecz Skarbu Narodowego jest 
powinnoticią wszystkich obywateli Rzeczypospolitej i obo
wiązkiem narodowym wszystkich Polaków przebywających 
w wolnym Jwiecie, pragnących wspólnym wysiłkiem przy
czynić się do zrealizowania naczelnego celu Skarbu Naro
dowego - odzyskania Polski wolnej, całej i niepodległej. 

Art. 4. 

/1/ Obszarem działania Skarbu Narodowego są wszystkie 
kraje, w których znajdują się skupienia polskie. 
/2/ Siedzibą władz naczelnych Skarbu Narodowego jest 
siedziba Rządu Rzeczypospoliej. 

Art. 5. 

/1/ Władzami naczelnymi Skarbu Narodowego są: 
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a/ Główna Komisja Skarbu Narodowego 
b/ Główna Komisja Rewizyjna ~karbu Narodowego 
c/ Sąd Honorowy 

/2/ Władzami terytorialnymiSkarbu Narodowego są: 

a/ Komisja Skarbu Narodowego 
b/ Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego 

/3/ Członkowie Władz Skarbu Narodowego nie mogą pobie~ać 
wynagrodzenia za prace na rzecz Skarbu Narodowego. 

Art. 6, 

Organami wykonawczymi Skarbu Narodowego są: 

a/ Biuro Głównej Komisji Skarbu Narodowego 
b/ Biura Komisji Skarbu Narodowego 
c/ Delegatury terytorialne i 
d/ Pełnomocnicy 

Art. 7. 

Do zakresu działania Głównej Komisji Skarbu Narodowego 
należy naczelne kierownictwo organizacją i administracją 
Skarbu Narodowego oraz zwierzchni nadzór nad wszystkimi 
jego władzami terytorialnymi i organami wykonawczymi. 

Art. 8. 

/1/ Główna Komisja Skarbu Narodowego składa sie : 

a/ z 12 członków wybranych przez Radę Narodową 
Rzeczypospolitej Polskiej, ze swego grona 
bądź spośro.d osób nie wchodzących w skład 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

b/ z 6 członków, powołanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

/2/ Ponadto w skład Głównej Komisji Skarbu Narodowego 
wchodzą z urzędu: 

a/ Prezes Rady Ministrów 
b/ Minister Skarbu _ 

/3/ Członek Głównej Komisji Skarbu Narodowego, wchodzący 
do niej z urzędu, bierze udział w jej pracach bądź 
osobiście, bądź przez swego przedstawiciela. 

/4/ Główna Komisja Skarbu Narodowego może uzupełnić swój 
skład w drodze kooptacji najwyżej 6 członków. 
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/5/ Pracami Głównej Komisji Skarbu Narodowego kieruje jej 
Prezydium, wybrane przez nią ze swego grona na dwa 
lata. 

Art. 9. 

/1/ Główna Komisja Skarbu Narodowego tworzy w miarę potrzeby 
na poszczególnych obszarach Komisje Skarbu Narodowego, albo 
delegatury terytorialne; Komisje Skarbu Narodowego mogą 
w razie potrzeby tworzyć z kolei ;_ delegatury terytorialne 
dla poszczególnych części swego obszaru działania. 

Art. 10. 

Członkowie Głównej Komisji i Komisji Skarbu Narodowego są 
wybierani bądź powołani na dwa lata. 

Art. 11. 

/1/ Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego składa się 
z 5 członków wybranych przez Radę Narodową Rzeczypospolitej 
Polskiej ze swego grona bądź spośród osób nie wchodzących 
w skład Rady Narodowej. 

/2/ Komisje Rewizyjne Skarbu Narodowego w składzie 3 do 
5 członków są wybirrane przez terenowe Walne Zebrania 
płatników Skarbu Narodowego i przedstawione do wiadomości 
Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego. 

Art. 12. 

Sąd Honorowy zostanie powołany przez Główną Komisj~ Skarbu 
Narodowego. 

Art. 13. 

Główna Komisja Skarbu Narodowego orzecze utratę mandatu 
członka władz Skarbu Narodowego, jeżeli zostanie on mocą 
orzeczenia Sądu Honorowego Skarbu Narodowego uznany za 
niegodnego zajmowanego stanowiska. 

Art. 14. 

DochodY. Skarbu Narodowego stanow~ą 

a/ stałe składki wpłacane przez wszystkich obywateli 
na obczyźnie, 

b/ świadczenia pieniężne Polaków, obywateli państw obcych 
c/ inne świadczenia, dary i zapisy testamentowe na 

rzecz Skarbu Narodowego. 
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Art. 15 

/1/ Władze Skarbu Narodowego działają na podstawie statutu, 
uchwalonego przez Główną _Komisję Skarbu Narodowego. 

/2/ W razie, gdy będzie tego wymagać ustawodawstwo poszcze
gólnego kraju, Skarb Narodowey będzie działać w tym 
kraju na podstawie odrębnego statutu, uchwalonego przez. 
właściwą Komisję Skarbu Narodowego, a zatwierdzonego 
przez Główną Komisję Skarbu Narodowego. 

Art. 16 

/1/ Do wszechstronnej kontroli gospodarki Skarbu Narodowego 
są powołane : Główna Komisja Rewizyjna i Komisje Rewi
zyjne Skarbu Narodowego oraz Najwyższa I~ba Kontroli. 

/2/ Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego i Najwyższa 
Izba Kontroli składają corocznie Radzie Narodowej Rzeczy
pospolitej Polskiej sprawozdanie z przeprowadzonej 
kontroli Skarbu Narodowego, 

/3/ Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą powziętą 
na podstawie tych sprawozdań udziela władzom Skarbu 
Narodowego absolutorium za okres roczny. 

Art. 17 

/1/ Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub Polak będący 
obywatelem innego państwa, wyrażający gotowość świadcze
nia na rzecz Skarbu Narodowego, otrzymuje legitymację 
Skarbu Narodowego. Winien on w poczuciu ważności celów, 
dla których tworzy się Skarb Narodowy, zgłosić wysokość 
opłaty, jaka przypada na niego. 

/2/ Komisja_Główna Skarbu Narodowego określi nadto inne ro
dzaje dobrowolnych świadczeń na rzecz Skarbu Narodowego 
oraz ich-normy. 

Art. 18 

/1/ Wpływy ze składek i darów na Skarb Narodowy dzieli się 
w sposób nastqpujący : 75% przekazuje się do dyspozycji 
Rządu R.P., a 25%, po potrąceniu kosztów administracyjnych 
ogniw i Głównej Komisji, będzie stanowi~ rezerwę Skarbu 
Narodowego. 
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/2/ Rezerwa Skarbu Narodowego otrzymuje nazwę "Fundusz 
Niepodległości Skarbu Narodowego". Kapitał tego 
funduszu może być użyty tylko na wniosek Rządu R.P., 
uchwalony przez Radę Narodową R.P. i zatwierdzony 
przez Prezydenta R.P., na cele wyjątkowe, związane 
bezpośrednio z przywróceniem Polsce niepodległości. 

/3/ Rząd Rzeczypospolitej może czynić wydatki ze Skarbu 
Narodowego na cele uwidocznione z budżecie państwo
wym pod· nazwą "Skarb Narodowy" dopiero po uchwaleniu 
tego działu budżetu przez Radę Narodową Rzeczypospo
litej Polskiej w granicach jej zakresu działania. 

Art. 19. 

/1/ Likwidacja Skarbu Narodowego nastąpi na mocy ustawy. 

/2/ W razie przymusowej likwidacji Skarbu Narodowego prawo 
dysponowania jego majątkiem i uprawnienia jego władz 
przechodzą na Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób, 
powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 20. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady 
Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 21. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent R~eczypospolitej Polskiej /-/ Ryszard Kaczorowski 

Prezes Rady Ministrów 

Minister Skarbu 

Minister Sprawiedliwości 

/-/ w/z Stanisław Wiszniewski 

/-/ Jerzy Ostoja-Koźniewski 

/-/ Stanisław Wiszniewski 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
O BUDŻECIE RZADU R.P. NA UCHODSTWIE NA OKRES 

od 1 stycznia 1990 r. do 31 grudnia"l990 r. 

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

Art. 1. 
Kwotę wydatków zwyczajnych na okres od 1 stycznia 1990 r. 
do 31 grudnia 1990 r. ustala się na 135,920 funtów szterlingów 
zgodnie z załączonym budżetem. 

Art. 2. 
Na pokrycie ustalonych w art. 1. wydatków służą przelewy 
ze Skarbu Narodowego i inne dochody. 

Art. 3. 
/1/ W razie gdyby dochody nie wpłynęły w przewidzianej w budże
cie wysokości, upoważnia się Radę Ministrów do dokonania ope
racji finansowych, niezbędnych do pokrycia deficytu; w razie 
niemożności przeprowadzenia tych operacji, do odpowiedniego 
zmniejszenia, na wniosek Ministra Skarbu, preliminowanych wydatków 
biorąc pod uwagę stopień ważności zadań stojących przed Rządem. 

/2/ Dokonanie operacji finansowych może nastąpić po uprzednim 
zasiągnięciu opinii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz 
zgodnie z Art. 8 /1/d Statutu Rady. 

Art. 4 
/1/ Wydatki Państwowe będą dokonywane na cele wymienione w dzia
łach i paragrafach budżetu w granicach kredytów otwartych przez 
Ministra Skarbu. 

/2/ Główna Komisja Skarbu Narodowego będzie upoważniać na 
wniosek właściwego Ministra i na pisemne zlecenie Ministra 
Skarbu odpowiednie ogniwo Skarbu Narodowego do wpłat kwot 
przeznaczonych na pokrycie budżetowych wydatków placówek zagra
nicznych oraz subwencji na miejscowe cele kulturalno-03wiatowe 
przewidziane w budżecie. 

Art. 5 
/1/ Rada Ministrów może przeznaczyć uzyskane oszczędności 
w poszczególnych działach budżetu na zwiększenie kredytów, 
przewidzianych na akcję niepodległościową. 

/2/ Ponadto Minister Skarbu może w razie potrzeby na wniosek 
właśc~1eg.q, Ministra i w porozumieniu z Prezesem Rady 
Ministrów przenosić kredyty z paragrafu do paragrafu 
w poszczególnych działach .. 
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Art. 6. 
Centralne urzędy państwowe, które otrzymują kredyty na 
pokrycie wydatków swego resortu, składają Ministrowi Skarbu 
sprawozdanie z kwot wydanych według schematu ustalonego 
przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Prezesem Najwyższej 
I2by Kontroli. 

Art. 7. 
~ykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 8. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 1990 r. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Ryszard Kaczorowski 

Prezes Rady Ministrów 
/-/Prof.dr. Edward F. Szczepanik 

Minister Skarbu 
/-/ Jerzy Ostoja-Koźniewski 

BUDŻET WYDATKOWI DOCHODOW PANSTWOWYCH 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1990 r. 

Dział A„ 

par.l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Dział B 

par. 1 
li 2 

li 3 
li 4 
li 5 
li 6 

URZAD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Fundusz dyspozycyjny 
Kancelaria Cywilna /szef i personel/ 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Telefony 
Podróże Prezydenta Rzeczypospolitej 
Archiwum Prezydenta 

RADA NARODOWA R.P. 

Zwrot wydatków przewodniczącego 
Częściowy zwrot wydatków c:ztonków 
zamiejscowych 
Wyn.ajęcie sali 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Sprawozdanie Rady Narodowej R.P. 
Oddziały Rady Narodowej R.P. 

rocznie 

Ł 960.00 
750.00 

2880.00 
800.00 

1200.00 
1200.00 

600.00 
Ł 8390.00 

350.00 

600.00 
600.00 
200.00 
100.00 
600.00 
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z przeniesienia 2450.00 

par. 7 Podróże 1000.00 
li 8 Nieprzewidziane 500.00 

3950.00 

Dział c. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 

par. l Wydatki NIK 50.00 

Dział D. RADA MINISTROW 

par„ l 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Dział 

par. 
li 

" 
li 

li 

li 

" 
li 

li 

li 

l 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

E„ 

Zwrot wydatków Prezesa Rady Ministrów 
i sekretarza R.M. 
Fundusz dyspozycyjny 
Zwrot wydat~ów Ministrów i 
Podsekretarzy 
Kierownik Biura Rady Ministrów 
Biuro Rady Ministrów 
Biuro Ministerstwa Skarbu 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Telefony 
Wydatki reprezentacyjne Rady Ministrów 
Nieprzewidziane 
Kontakty z ośrodkami Emigr. 
Europa-Ameryka-Australia 

ZEWNETRZNA AKCJA NIEPODLEGŁOSCIOWA 

Fundusz dyspozycyjny Min. Spraw Zagr. 
Centrala Min. Spraw Zagranicznych 
a/ Sekretarz Generalny 
b/ Biuro 

Kontakty międzynarodowe 
Placówki zagraniczne, dotacje, 
konferencje 
Wydawnictwa w języku angielskim: 
a/ Biuletyn informacyjny i inne 

wydawnictwa 
b/ Polish Affairs 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Telefon 
Prenumerata czasopism 
Podróże i łączność 
Nieprzewidziane wydatki 

960.00 

240.00 

5400.00 
1600.00 
5000.00 
2600.00 
2000.00 
2500.00 
1000.00 

200.00 

3500.00 
25000.00 

300.00 

500.00 
2000.00 

600.00 

4000.00 

2000.00 
2000.00 
1200.00 
1000.00 

200.00 
4000.00 

200.00 
Ł 18 000. 00 
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Dział F. WEWNETRZNA AKCJA NIEPODLEGŁOSCIOWA rocznie 

par„ l 

par„ 2 

li 3 
" 4 
li 5 
li 6 
li 7 

par. 8 

par. 9 

par. l O 
11 11 
" 12 

li 13 

par. 14 
li 15 

MINISTERSTWO SPRAW KRAJOWYCH 

DziałalnoJć i dotacje 

MINISTERSTWO SPRAW EMIGRACJI 

Konferencje polityczne, udział 
w zjazdach 
Podróże członków Rządu 
Zwrot wydatków delegatów Rządu i MSE 
Doraźna akcja społeczna 
Rada Pomocy Uchodźcom 
Broszura 

MINISTERSTWO INFORMACJI 

Wydawnictwa w języku polskim 
a/ PAT 
b/ Rzeczpospolita : redakcja 

administracja 
honoraria 
druk 
dystrybucja 

c/ Inne wydawnictwa 
Akcja w sprawie Skarbu Narodowego 

MINISTERSTWO KULTURY I OSWIATY 

Wydział Oświaty i Kultury 

Ł 10000.00 

2000.00 
·1500. oo 
1000.00 

200.00 
700.00 
750.00 

Ł 6150.00 

1200.00 
l ooo .. 00 
2000 „ 00 
1000 „00 

12000 „00 
7000„00 
2000 .. 00 

500„00 
Ł 26700.00 

Subwencje na cele kulturalno-o3wiatowe 
Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie 
/wydawnictwo/ 

200 . 00 
2000.00 

100.00 
1000.00 
3300.00 

Nieprzewidziane subwencje 

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH 

Biuro Ministra Spraw Wojskowych 
Referenci 

Ł 

1000.00 
1200.00 

Ł 2200.00 



Dział G 

par .. 1 

par .. 2 

li 3 

li 4 
li 5 
li 6 

WPŁYWY 
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UTRZYMANIE GMACHU PRZY 43 EATON PLACE 

Wydatki osobowe : 
a/ administrator gmachu 
b/ sprzątanie 

Obciążenie stałe 
a/ podatek miejski 
b/ renta gruntowa 
c/ ubezpieczenie gmachu i windy 
d/ inspekcja i konserwacja windy 
e/ woda 

Sta.łe wydatki rzeczowe 
a/ elektryczność 
b/ gaz 
c/ mycie okien 

Ł 

d/ środki czystości i wydatki domowe 

Zakup inwentarza i naprawa 
Koszty prawne 
Remont domu 

BUDŻET PANSTWOWY NA ROK 1990 

Ł 

rocznie 

100.00 
2300.00 

7500.00 
130.00 

1800.00 
500.00 
500.00 

1200.00 
3000.00 

150.00 
1000.00 

3000.00 
1000.00 

10000 . 00 
32180.00 

1. Wpłaty Skarbu Narodowego 75000 . 00 
3000.00 

10000.00 
47920.00 

2. Wp.ływy z wydawnictw 
3. Inne wp.ływy i zwroty budi etowe 
4. Z funduszu rezerwowego 

Łl35920.00 
WYDATKI 
Dzia.ł A 

li B 
li C 
li D 
li E 
li F 

li G 

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej 
Rada Narodowa R.P. 
Najwyższa Izba Kontroli 
Rada Ministrów 
Zewnętrzna akcja niepodległościowa 
Wewnętrzna akcja niepodległościowa 

8390.00 
3950.00 

50.00 
25000 . 00 
18000.00 

a/ Ministerstwo Spraw Krajowych 10000.00 
b/ Ministerstwo Spraw Emigracji 6150.00 
c/ Ministerstwo Informacji 26700.00 
d/ Ministerstwo Kultury i Oświaty 3300.00 
e/ Ministerstwo Spraw Wojskowych 2200.00 
Utrzymanie gmachu przy 43 Eaton Place 32180.00 

Łl35920.00 
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CZESC II 

DZIAŁ URZEDOWY 

OSWIADCZĘNIE RZADU RZECZYPOSPOLITEJ NA UCHODZSTWIE 
"w sprawie uchwały Sejmu w Warszawie w dniu 

29 grudnia 1989 rokn",z dnia 8 stycznia 1990 r. 

W dniu 29 grudnia 1989 r. Sejm w Warszawie powziął 
uchwałę o powrocie nazwy naszej Ojczyzny z "Polskiej Rzecz
pospolitej Ludowej II do "Rzeczpospolitej Polskiej". w· tym 
samym dniu Sejm uchwalił przywrócenie korony naszemu godłu 
państwowemu, jakim jest orzeł biały. Uchwalono też usuniącie 
z konstytucji zdania o przewodniej roli partii komunistycznej 
i że Polska, jako państwo socjalistyczne, musi mieć socjali
styczny system gospodarczy, zmieniając to na "Polska będzie 
praworządnym państwem demokratycznym". Uchwały te muszą być 
jeszcze przyjęte przez Senat, w którym"Solidarność" dysponuje 
prawie wszystkimi głosami. 

Zmiany te byłyby godne pełnego uznania, gdyby nie to, 
że są one "czekami bez pokrycia". Same zmiany w konstytucji 
nie zmieniają jej podstawowych założeń. Struktura państwa 
nadal opiera się na komunistycznych przesłankach, które naród 
polski odrzuca w sposób zdecydowany. Obecna sytuacja Polski 
jest taka, że komuni~ti, silnie związani z Moskwą, za plecami 
"Solidarności" nadal sprawują władzę i panują w życiu gospo
darczym. Prezydent państwa jest wszechwładnym dyktatorem. 
Trzyma w swoich rękach wszystkie dziedz.:hy władzy : wojsko, 
milicję, wymiar sprawiedliwości, administrację terenową i 
służbę dyplomatyczną. Gen. Wojciech Jaruzelski, któremu od
dano ten urząd na sześć lat, ma haniebną przeszłość poli
tyczną. 

Jedynym wyjściem do przyjęcia przez naród polski jest 
usunięcie sowiecko-polskiego aparatu zastraszania i zapewnie
nie, że wojsko polskie nigdy nie wystąpi przeciwko własnemu 
narodowi; przeprowadzenie wolnych wyborów do władz ustawo
dawczych; wybór Prezydenta Rzeczypospolitej i powołanie no
wego rządu. Zadaniem Rządu R.P. na Uchodźstwie jest pomoc 
rodakom w Kraju w osiągnięciu tych celów.i' poza ich istotną, 
lecz odrębną stroną konstytucyjną. 

Londyn, 8 stycznia 1990 r. RZĄD R.P. NA UCHODZSTWIE 
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DZIAŁ NIEURZEDOWr 

Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej 
Ryszarda Kaczorowskiego podaje do wiadomości 
tekst przemówienia wygłoszonego na spotkaniu 
noworocznym w siedzibie Prezydenta Rzeczypospo
litej w Londynie w dniu l stycznia 1990 roku. 

Panie Prezesie Rady Ministrów, Panie przewodniczący Rady 
Narodowej R.P. Panie Generale : 

Dziękuję za życzenia złożone Rzeczypospolitej Polskiej 
na moje ręce. Dziękuję również za życzenia osobiste. Po raz 
pierwszy występuję na noworocznej uroczystości po objęciu 
przez mnie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na
stąpiło ono w okolicznościach dramatycznych, spowodowanych 
nagłym zgonem mego nieodżałowanego Poprzednika, ś.P. Kazimierza 
Sabbata, 19 lipca 1989 roku. 

W roku ubiegłym wydarzenia, jak je przedstawił Pan 
Premier oraz Pan Przewodniczący Rady Narodowej R.P., zarówno 
w naszej ojczyźnie jak i sąsiadujących krajach pozostających 
dotychczas pod hegemonią sowiecką, po raz pierwszy od czter
dziestu pięciu lat wywołały nadzieje na lepszą przyszłość. 

W drugiej połowie 1989 roku, koła historii obracały 
się znacznie szybciej i wypadki w Europie Srodkowej zaskaki
wały opinię publiczną świata zachodniego zarówno swoim na
tężeniem, jak też rozmiarami i masowo3cią protestów. 

Po czterdziesta-pięcioletniej dyktaturze komunistycznej, 
narody z Polską na czele upomniały się o swoje naturalne 
prawo do życia w wolności i poszanowania godności ludzkiej. 

Patrzymy na pokojową przebudowę życia politycznego 
w naszym kraju ze zrozumiałym zniecierpliwieniem, bo chcie
libyśmy aby cel, dla którego pozostaliśmy i pracowaliśmy poza 
krajem został osiągnięty jak najszybciej. 

Bierzemy też pod uwagę, że proces sowietyzacji naszej 
ojczyzny trwał przez prawie pół wieku, że państwo komunistyczne, 
które nosiło nazwę PRL, używało do tego całej swej administracji, 
skarbu, szkolnictwa, służby wojskowej i organizacJi społecznych. 
Kierowało wszystkimi przejawami życia kulturalnego. 
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Znakomita część narodu jak to podkreślił Pan Premier 
oczekuje od rządu Tadeusza Mazowieckiego zmian i poprawy wa
runków bytowania, a w dalszej kolejno1ci wolnych wyborów. 
Kilkumiesięczny okres jego rządów nie dał jeszcze odpowiedzi 
na te oczekiwania, ale nastąpiła poprawa wolności obywatelskich 
i stopniowe usuwanie przepisów, które dławiły normalny rozwój 
społeczeństwa. Wierzymy, że proces odbudowy życia demokratycz
nego zakończy się pełnym powodzeniem. 

Zapowiedziane na wiosnę wybory samorządowe usprawnią 
zapewne działanie demokratycznych struktur na najniższym 
szczeblu i pozwolą na przygotowanie się do wyborów parlamen
tarnych w terminie wcześniejszym niż zapowiadano. Od sposobu 
ich przeprowadzenia, powszechności i wolności wyborów zależna 
jest przyszłość Polski. 

Emigracja polityczna, której powstanie wiąże się z od
rzuceniem przez Rząd Rzeczypospolitej dyktatu jałtańskiego, 
w wypowiedziach moich popr~edników, poczynając od Prezydenta 
Władysława Raczkiewicza, wyraźnie mówiła o obowiązku konsty
tucyjnym nałożonym na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prezydent Raczkiewicz w orędziu z dnia 29 czerwca, 1945 roku 
oświadczył : 

"Prawo Rzeczypospolitej włożyło na mnie obowiązek 
przekazania po zawarciu pokoju urzędu Prezydenta Rzeczypospo
litej w ręce następcy powołanego przez Naród w wolnych od 
wszelkiego przymusu i wszelkiej groźby, demokratycznych 
wyborach. Uczynię to niezwłocznie, gdy Naród będzie w stanie 
wyboru takiego dokonać". 

W oczekiwaniu na zaistnienie takich warunków nastąpił 
podział ról między kraj i emigrację. Ruchy wolnościowe w 
kraju wywalczały swobody obywatelskie i poszerzały margines 
wolności środkami tam dostępnymi. 

Ze swej strony emigracja niepodległo1ciowa nie tylko 
organizowała pomoc materialną, która pozwalała przetrwać 
trudne warunki bytowania, ale była głosem zniewolonego kraju, 
upominając się między innymi o zwolnienie więźniów poli
tycznych z Księdzem Stefanem Kardynałem Wyszyńskim na czele. 
Spieszyliśmy z pomocą w czasie klęsk żywiołowych i byliśmy 
zawsze gotowi przyjść z pomocą na cele ogólna-społeczne, 
charytatywne, idrowotne, wychowawcze i kulturalne. Nie pozwo
liliśmy, aby krzywdy wyrządzone narodowi polskiemu, z hasłem 
"Katyń" na czele, zostały zapomniane. 

Stworzyliśmy poza krajem szereg domów wydawniczych , 
skąd płynęły ćą kraju tysiące tomów mówiących prawd~ o naszej 
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przeszłości. Wśród obcych prowadzili~my działalno~ć zmie
rzającą do przywrócenia Polsce prawa do wolności i decydo
wania o własnym losie. 

Możliwości wejścia na drogę do pełnej wolno~ci są 
teraz większe niż kiedykolwiek w ostatnim półwieczu. Wola 
zwycięstwa i determinacja narodu w doprowadzeniu kraju do 
suwerennego bytu o tym zadecydują. 

Ruchy wolnościowe i partie polityczne mają szczególną 
rolę do spełnienia. Do nich należy zorganizowanie społeczeń
stwa i przygotowanie go do udziału w przyszłym rządzeniu pań
stwem poprzez wolne wybory i demokratyczną kontrolę admini
stracji. Mają one za zadanie opracowanie swoich programów 
i przygotowanie swoich zespołów kierowniczych do nadchodzących 
wyborów. Wszystkie ugrupowania opozycjne do systemu so
wieckiego, a specjalnie te, które głoszą hasła pełnej nie
podległości, mają nasze poparcie. 

Mamy jedną wspólną ojczyznę. Jej dobro, rozwój i 
szczęście wszystkich obywateli jest naszym celem naczelnym. 

W tym pierwszym dniu Nowego Roku kieruję tradycyjne 
życzenia do wszystkich Polaków w kraju i na wszystkich kon
tynentach świata, by w służbie dla Polski nie ustawali z na
dzieją, że niezadługo będziemy mogli przy pomocy Bożej bez 
przeszkód połączyć nasze wysiłki w pracy dla dobra Rzeczy
pospolitej. 

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwo1ci 

--------------------------·--------------------------------------


