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ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 
279 - z dnia 11 . listopada 1964 f. , W sprawie określenia . przypadków, w k tórych kobie ty przeniesione do rezerwy 

nie mogą być powołane do czynnej służby wojskowej 4ł5 
280 - z dnia 18 listo'pada 1964 r: o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowego określ enia przedmiotów 

opłaty skarbowej" stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty 416 

276, 

USTAWA 

z dnia 16 listopada 1964 r. 

o Polskim Czerwonym Krzyżu. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją spo
łeczną działającą na zasadzie dobrowolności. 

2. Polski Czerwony Krzyż ma na celu organizowanie 
i prowadzenie działalnośCi humanitarnej i wychowawczej, 

. zmierzaj,ącej do utrwalenia pokoju między narooami, poprzez 
szerzenie zasad humanitaryzmu, rozwijanie poszarrowania czci 
i godności ludzkiej, ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz 
niesienie pomocy we wszystkich okolicznościach, gdy dobra 
te są zagrożone. 

Art. 2. Polski ,Czerwony Krzyż ..działa na podstawie ni
niej szej usta wy jilko or,ganizacja służąca dobrowolnie pomo
cą społecznej służbie zdrowia i służbie zdrowia Sił Zbroj
nych. ' 

Art. 3. Do zadań Polskiego Czerwonego l(rzyża nale ży 

w s zczególności: 

1) prowadzenie dz iałalności w zakresie szkolenia sanitar
nego, podnosze.nia kultury sanitarnej i zdrowia społe
czpństwa oraz pom ocy społecznej, a zwłaszcza organi
zowanie i prowadzenie s połecznych akcji pomocy dla 

' ludności w przypadkach epidemii i klęsk o charakterze 
rn,asowym; 

2) prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz , osób 
chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szcze
golriości konwencjami ' genewskimi o ochronie ofiat 
wojny; 

3) prowadzenie Krajowego Biura Informa cji, przewidzia
nego w konwencjach międzyn~rodowych o traktowaniu 
j eńców wojennych oraz o ochremie osób cywilnych pod
czas wojny. 

Art. 4. Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie 
uznanym polskim stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża d żia 
łającym na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , 

i uprawnionym do prowadzenia w tym charakterze działal
ności w ,stosunkach z zagranicą. 

Art. 5. 1. Przy wykonywaniu swych zadań Polski Czer
wony Krzyż współdziała z organami państwowymi oraz or
ganizacjami społecznymi, przestrzegając; podstawowych za-
sad Czerwonego Krzyża. . 

2. Organy i organizacje określone w ust. 1 oraz . insty
tucje i zakłady pracy są obowiąza. n-e udziela<: Polskif'mu 
Czerwonemu Krzyżowi pomocy w wykonywaniu j€go zadań. 

Art. 6. Polski Czerwony Krzyż u prawni(my / jest de;) 
świadczenia 'pomocy na obszarze kraju; a ' także poza jego 
granicami" w 'ramach dział alno ści określon'ej w umowach 
międzynarodowych i w ramach innych akcji objętych dzia- . 
łalnośc ią Czerwonego Krzyża, jak również do przyjmowania 
takiej pomocy z zagranicy. 

Art. 7. 1. Polski Czerwony Krzyż ko rzysta w swej dzia
łalności w łączności pocztowej, telegraficznej i telefonicznej, 
jak również w tr;ansporcie i przy opprawach celnych ze zwol
nień od opłat, z przywilejów i z ułatwiell na zasadach okre
śloRych w lllTIowach międzynarodowych lub w odrębnych 

przep isach. 
2. Naczelne organy Polskiego Cze rwonego Krzyża 

upra wnione są do bezpośredni e'go komunikowa n'ia się w spra
wach jego d ziałalności z Centra lnym Biurem Informac ji, or
ganizacjami wchodzącymi w skład międzynarodowego Czer- ' 
wonego Krzyża oraz z przedstawicielami i delegatami .prze
widzianymi w konwencjach międzynarodowych dotyczących ' 
ochrony ofiar wojny. 

R o z d z i a ł 2. 

Przepisy organizacyjne. 

Art. 8. Polski Czerwony Krzyż posiada osobowość 
prawn ą· 

Art. 9. 1. Najwyższym , organem Polskiego Czerwonego 
Krzyża jest Krajowy Zjazd. 
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2. Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd 
, Cłówny, Polskiego Czerwonego Krzyża i wyłonione przezeń 

Prezydium. 
3: Siedzibą naczelnych organów Polskiego Czerwonego 

Krzyża jest m. st. Warszawa. 
! J Art. 10. 1. , Statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz· 

zmiany statutu uchwala Krajowy Zjazd, a zatwierdza Rada 
Ministrów w drod ze rozporządzenia. 

2. Nadzór nad działalnością Polskiego Czerwonego Krzy
ża sprawuje Prezes Rady Ministrów, który może swoje 
uprawnienia w tym zakresie pr.zekazaćw całości lub w czę
ści wła ściwym . ministrom. 

Art. 11. 1. Polski Czerwony Krzyż .posiada prawo do 
nadawania honorowych odznak za zasługi położone na polu 
urzeczywistnienia jego zadań. . 

2. Zasady nadawania ' odznak ustala statut. 
Art. 12. 1. Godłem Polskieg'o Czerwonego Krzyża jest ' 

równoramienny czerwony krzyż mi białym pslu (Krzyż Ge
newski) występujący samodzi1'!lnie lub w połączeniu z nazwą 
"Polski Czerwony Krzyż". 

2. . Godło i nazwa Polskiego Cze~wonego Krzyża pozo
' st?ją pod ochroną prawną. 

R o z d z i a ł 3. 
. . 

Ochrona znaJ,m i nazwy Czerwonego Krzyża. 

Art. 13. Prawo do używania znaku lub nazwy Czerwo
nego Krzyża jakó godła lub znaku rozpoznawczego i ochrono' 
negoprzysługuje W przypadkach ,i na , zasadach określonych 
w konwe,ncjach międzynarodowych. 
, Art. 14. 1. Zabronione jest używanie z naruszeniem 
art. 13 znaku lub nazwy "Czerwony Krzyż" lub "Krzyż Ge-

newski", jak rówlllez wszelkich znaków lub nazw stanowią
,eych kh naśladownictwo. 

2. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy -również używania 
znaków i nazw "Czerwonego Półksiężyca" oraz "Czerwonego 
Lwa i Słońca" . . 

3. Zabronione jest używanie godła Związku SzwaJcar
skiego (biały krzyż na czerwonym tle) albo znaku stanowią
cego jego naśladownictwo wbrew postanow}eniom konwen
cji międzynarodowych. 

Art. 15. 1. Kto wbrew przepisom ustawy używa g,orleł, 

:nnaków lub nazw określonych. wart. 12, 13 i ' i4, podlega 
karz'e grzywny do 4.500 zł. 

2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone, 

w ust. 1 następuje w trybie przepisów o orzecznictwie kar
no-administracy jnym. 

Rozdział A. 

Przepisy końcowe. 

Art. 16. Tracą moc: 
1) przepisy z dnia 1 wrz,eśnia 1921 r. o stowarzyszeniu 

"Polski Czerwony Krzyż" (Dz. li. Nr 19, poz. 688), 
2) art. 60 Prawa o stowarzysz~niach z dnia 27 pażdziernika 

1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808), 
3) ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o Ochronie znaku j nazwy 

Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego 
(Dz. U. Nr 3, poz. 12). . 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodnkzący Rady Państwa: E .. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa: J. ,Horodecki 

277 
USTA WA 

z dnia 16 listopada 1964 r. 

o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. 

Art. 1. W ustawie z dnia ,13 grudnia 1957 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. , tJ. z 1958 r. Nr l, poz. 1) wprowadza się na'
st,ępujące zmiany: 

1) .w art. 1 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) od przedmiotów opłaty określonych w ust. 1 pkt 5 

- 300 zł, a przy 'stawkach procentowych: 
a) od rachunków , 10010, 
hl w pozostałych przypadkach 1010"; 

,,4) nabywca od rachunków lub innych dokumentów 
stwierdza jących należność za zakupione ' rzeczy 
ruchome.", 

b) w ust. 3 dodaje się zdanie "W przypadkach wymie;, 
nionych w ust. 1 pkt 4 płatnicy pobierają należną 

opłatę skarbową przy wypłacie należności."~ , 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2) wart. 6: Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 
a) w ust. 1 dodaje się nowy punkt oznaczony jako 4 ' Sekretarz Rady Państwil: J. HOIodec;ki 
w ,--'br~mientu: 

278 
USTAWA 

z dnia 16 listopada 1964 r. 
/ 

o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąfJ wieczystych. 

Art. 1.1. Prowarll:enIe ksiąg wi.eczystych przekazuje się 
państwowym biurom notarialnym. -

. '2. Pa,ństwowe biura notarialne prowadzące księgi wie
czystę są właściwe do zakładania takich ksiąg oraz d~ pro
wadzenia .zbiorów dokumentów dotyczących ńieruchomości, 

które nie mają urządz,onych ksiąg wieczystych albo których 
księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu. 

3. Minister Spra wiedliwości określi w drodze rozporzą
dzenia państwowe biura notarialne przejmujące prowadzenie 
ksiąg - wieczystych oraz obszary ich właściwości miejscoweJ. 


