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stycznia 1921 r. w p~edmiocie prowadzenia rejestru 
statków handlowych morskich (Dzy.RP . N~ 10, 
poz. 58) ze zmianami zawartymi w przep1SaCh 
następujących. 

§ 2. 

Rejestr prowadzi funkcjonariusz wyznaczony przez 
Ministra S_pra wiedliwości. 

W przypadkach, w których rozpo:zą.dzeni~ z 
dnia 18 stycznia 1921 r. wymaga _pod_p1Su sędziego 
lub sekretarza albo sędziego i sekretarza, wystarcza 
podpis wyznaczonegó przez Ministra Sprawiedli
wości funkcjonariusza. 
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§ 3. 

Ogłoszeń o wpisach w rejestrze pne~idzi~nych 
w § 17 rozpor-ią.dzenia z dnia 1~ stycznia 1~2~, r. 
dokonywa się wyłą,cznie w „Monitorze Polskun . 

§ 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : Sikorski 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 10 KWIETNIA 1940 R. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypolłp olitej o Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 3 dekretu Prezydent:3-~zec~y
pospolitej z dnia 27 marca 1940 r . o zmianie me
których postanowień dekretu Prezydenta ~zeczy
pospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powoła.mu Rady 
Narodowej (Dz.U.RP. Nr 7, Jł:OZ. 18) . ogł~szam w 
brzmieniu obowiązują.cym od drua 17 kw1etrua 1940 r. 
jednolity tekst dekretu Prezydenta Rz.eczypospolite~ 
z dnia 9 grudnia 1939 r. o Radzie NarodoweJ 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.RP. Nr 104, poz. 
1008) z uwzględnieniem zmian wynikają,cyoh z : 

1) Art. 1 dekretu Prezydenta Rze~zy~ospolitej 
z dnia 21 grudnia 1939 r. o z1111ame nazwy 
Rada Narodowa" na nazwę „Rada Narodowa 

Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U.R.P. Nr 106, 
poz. 1009); 

2) Art. l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 22 stycznia 1940 r . o zmianie dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 21 g7udnia L939 r: ~ 
powołaniu Rady NarodoweJ R zeczypospohteJ 
Polskiej (Dz. U. RP. Nr I, poz. 1) ; 

3) Obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania 
omyłki w tekście dekretu .Prezydenta R zeczf· 
pospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o Radzie 
Narodowej (Dz.U.RP . Nr 104, poz. 1008) 

(Dz.U.RP. Nr 3, poz. 5); 

4) Obwieszczenia Prezydenta Rze~zypospolitej . z 
dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie. sprostowama 
omyłki w tekście dekretu Prezydenta Rz~cz~
pospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r . o zmianie 
nazwy „Ra.da Na.rodowa" na nazwę „Rada 
Na.rodowa Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. 
U.R.P. Nr 105, poz . 1009) (Dz.U.RP. Nr 3, 
poz. 6); 

5) Obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania 
omyłki w tekście dekretu Prezydenta Rz~cz:r
pospolitej z dnia 22 stycznia 1940 r. o zm1a.me 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 
grudnia 1939 r. w brzmieniu dekretu Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 
1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz.U.R.P. Nr l, poz. 1) 
(Dz. U.R.P. Nr 3, poz. 7); 

6) Art. 1 i 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolirej 
z dnia 27 marca 1940 r. o zmianie niektórych 
postanowień dekretu Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U.R.P . Nr 7, poz. 18). 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 
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Zaląo·lJ'li k tło obwiostczoaia. Frei.es& Rady Ministrów z dnia. 10 kwi&tnia 1940 r. poz. 22. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZY'POSPOLIT&l 

Z DNIA 9 GRUDNIA 1939 R. 

o powołaniu Rady Narodowej RzecQ'POspoliłej Polskiej. 

Na podstawie art. 79 ust.(2) nstawy konsty
tucyjnej stanowię, co następnje : 

Art. l. 

Na ozas trwania wyjątkowych okoliczności wywo
łanych wojną powołuję Radę Narodową, Rzeczy
pospolitej Polskiej jako organ doradczy Prezydenta 
Rzeozypospolitej i rządu. 

Art. 2. 

l>rezydent lt~eczypospolitej zwoluje, otwiera i 
zamyka sesję Rady. 

Art. 3. 

(l) Rada wydawać będzie opinie we wszystkich 
wniesionych pnez rząd na jej sesję sprawach. 

(2) Ru\d wnosić będzie w szczególności na sesję 
Rady bndżet państwowy . Opinie swe wyrażać może 
Rada również w postaci wniosków dotyczą.cych 
potrzeby wydania. odpowiednich dekretów i roz· 
ponądzeó. 

Art. 4. 

Rada może za.równo na wniosek Rządu, jak z 
wła.snej inicjatywy, opracowywać zagadnienia. przy
szłego ustroju państwa., zwłaszcza. ordynacji wybor
czej do fab Ustawodawczych. 

Art. 5. 

Rada składa się z najmniej 12, najwyżej z 24 
członków. 

Art. 6. 

(1) Członków Rady Narodowej mianuje Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Mini
strów. 

(2) Prezydent Rzeczypospolitej zwalnia członków 
Rady w przypadkn : 

a) zrzeczenia. się przez członka Rady swego stano
wiska.; 

b) powołania członka Rady na. jedno ze stanowisk 
przewidzianych w art. 13 niniejszego dekretu; 

c) orzeczenia. Są.du Honorowego Rady zatwier
dzonego przez Radę, mocą. którego członek 
Rady uznany został za niegodnego piastowania 
tego stanowiska.. 

Art. 7. 

Siedzibą. Rady jest siedziba rzą.du . Rada może 
jednak odbywać posiedzerria również w innych 
miejscowościach na podstawie za.rządzenia. Prezy
denta. Rzeczypospolitej wydanego na wojosę}c Pre
zesa Rady Ministrów. 

Art. 8. 

Członkowie Rady wybiera.ją, ze swego grono, 
przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących 
oraz sekretarza.. 

Art. 9. 

Rada opracuje rogulamin dotycz&cy jej czynnOtici. 
Regulamin ten· wejdzie w życie po za.twierdzeniu go 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 10. 

Uchwały Rady zapadają. zwykłą. większością 
głosów przy nd.ziale conajmniej dwóch trzecich 
ogólnej liczby członków . 

Art. 11. 

Członkowie Rady składają na ręce Prezydenta 
Rzeczypospolitej przyrzeczenie zgodnego z sumie
niem pełnienia swych o bowią.zków. 

Art. 12. 

W yda.tki zwią.zane ze sprawowa.ruem funkcji 
członków Rady zostaną. na wniosek rządu określone 
dekretem Prezydenta R,zeczypospolitej. 

Art. 13. 

(1) Nie mogą. być jednocześnie członka.mi Rady: 

a) Ministrowie, Podsekretarze Stanu, urzędni
cy i funkcjonariusze państwowi, sędziowie i 
prokuratorzy ; 

b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Wicepre
zes oraz inni członkowie Kolegium Naj
wyższej Izby Kontroli ; 

c) oficerowie, podoficerowie i szeregowcy w 
służbie czynnej . 
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Art. 16. (2) Członkowie rzą.du mogą brać udział w posie
dzema.ob Rady, jednak bez prawa głosowania. Wykona.nie niniejszego dekretu powierza. się Pre· 

zesowi Rady Ministrów. 
Art. 14. 

Art. 16. 
Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym 

czasie na wniosek Prezesa Ra.dy Ministrów roz
wiązać Radę w umotywowanym zarządzeniu. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Pola.ka we Francji" w Paryżu. 
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