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Na ?odstawie art, 25 ust, /5/ ustawy konstytucyjnej stanowię co 
nastę,uje: 

art, 1. 

Z:1osi cię urzQ,.d Ministra Prac Kcmgenowych, a zakres azia
lalności tego Mini sterstwa przekazuje się i:inistr..C"twi Spraw Zegr:"e
nicznych, 

art, 2, 

"!iykononie dcl'.retu niniejszegn porucza się frezesnwi Redy 
Ministrów. 

art, 3, 

J)c:-:ret niniejszy wchodzi w życie z dniem o;;'loszenia, 
Ró•.·r.1rczc :>i.ic troci m0c ob0wię.zuj~0 dekret Pre zyd ~nto Rzeczy:::,o::; )C'li tej 
z ,Jnia 6 li~?Ca 1942r. o ut1•rorzeniu urzQllu 1-.!inintro ?roo Kn,1,:re-
snv,-ych /I.>z,U.R.P, !~r.6 poz, 12 /, 

Pre7,es Rafy 1,ti. nis tr6w 

4, 

Dekret 

Pre zy,1 e:1t :łzec.;y~:>os poli tej 

/-/ .August Zol-::~ki, 

PrezyrJ enta Rzeczy1JN1poli tej 

z cnia 20 sierp7'lia 1948r, 
O zii.irmie ackretu Prezydenta Rzeczy~'Jospolitej z 0;·1:ta 9 grud ·,1ia 1939r, 
o pr .. _·('laniu RacJy NercxJowej Rzeczy,('~l'.l("llitej Pohkiej, 

Ne j:)<'~istc•Hie art, TJ ust, /2/ uste'l,Y k0r1.1tytucyjw.j str~nrwię er> 

art, l, 

W <Jekrecic Prezydenta Rzeczy·)osp('litej z c1 ·-:.ia 9 gruanio 1939r, 
<' !:r·.v0le'.!iu Rody ~l'ar·ooC'·::ej RzeczypnsI)nlitej :)C'l:=-.1':iej /Dz.U.R,?.:rr,8, :~oz,22/ 
zmi:: ,,}.ncym dekretami Prez,ya~nta R?.eczyp0spnli tej i c'."ir. 12 nierJnio 19lc0r, 
/Dz. r. r:, ::\ :'fr .12. ')C'Z. 33/, z c1·0.ia 20 "rr'Z0'.·:,''.1..i. [l 194lr. /)z,;,:. n.!.'. Nr i' 6 Y'Z. n/, 
z ,Jnia 15 stycznia 191~2r, /DZ,U,R,:..',;łr,2,;,:inz,3/ i z ,Jnia 6 morco l9l,5r, 
/Dz,;,;. H, l?, :{r, 2, poz, 3/ wprowf)d ze si~ zminny nf)s tę:,ujQ,ce: 
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1,- Art, 3 otrzymuje brzmienie: 
"Art, 3, /1/ Radf.· wydD je opinie w sprawaoh wnosz0f'\ych przez 

Rz0(1 na jej sesje, 

/2/ 

/3/ 

RzQil przyrn,jrnniej dwa raz"/ do roku pr4 ccJstowia Radzie 
wyniki. svr0j:--,j dzialE,lno(:ci 0raz :w'e zamierzenia na o}-.res 
nest~pny~ W tym ?rzypadku Rada :podejmuje uchwały w s-prowach 
c0 u0 których Rz~d zasięGo jej opinii, 
RzQ-a wn0si na sesje Rady, celem uzyskania jej uchwały projek
ty ['./'S:)C"'darki funduszami poch0dzQ.cymi z ofiarności publicznej, 

2,- Art, 4- l"trzyrnuje brzmienie: 

3,-

4-. -

"Art.4- /1/ Rad a może zwracE-Ć r;ir; do RŻQc'!u z Wi1ioskomi o wydo ,,ie 
aktów prawodawczych, lub o wy jo:~nicnie stanowisko 

Rzęrlu w sprawoch vri,)zę.cych sjJ..; z je[:p zodani.llmi. 

/2/ Rada może rów:.1.ież z własnej ini cjaty1vy, zo z[:;C"'d.Q. Rz,?f)u, 
skłarJać OLlwiBdczcniv w sprawach pliblicz;wch. 

Art, 5 otrzymuje brz;,tlcnie: 
11.Art,5 Rada :;1k::tacla .się cnnojnmiej z 15, o n[l.iwy·~ej z Ił.O członków, 

Art,6 ust/1/ otrzymuje brzmienie: 
"Art, 6 /1 Członków Rody mi emu je i zwolnia Prezydent Rzeczy:pospoli tej, 

5,- Art. 8 otrzymuje brzmienie: 
".Art.8 Członknvrie Rody w:ybiernj~ zi~ swego u·ona przewccJnicz<]-cego, 

jednee;o lub więcej wiceprzewooniczę.cych i sekretarza. Licz
bę wiccprzownclnicz.,~cych ustali rogulamin", 

6 ,- Art, 10 otrzymuje brzmie,.1ie: 
"Art.10 Uchwały Rady zapada jft. zwykłę. wi~kszościę. głosów przy 
uazialc conajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków, 

7,- Art, 12 otrzymuje brzmienie: 
11Art, 12 Os0bny dekret okre::'.li wynagrodzenie przewcxlnicz~.cego 

i nekretarza Rady or::i z zwrot kosztów, z•yi1.znnych z 
ud zbłem w posied ze.i.inch Rad.'\', 
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8,- V{ art,13 ust, /1/ lit, a/ shei,la się wyrazy "sędziowie i prokuratorzy 11 

9.- 12a i 12b skre~;la się, 

lOr;i- Art, 14 otra,'finuje brzmienie: 
"Art, 14 /1/ Kac1encja Rady trwa clwa lato, 

/2/ Prezydent Rzeczypospolitej może no wniosek Prezesa 
Rady· Ministrów r0zi:1iQ.zać RcJdę :przed upływem kadencji 
umotyvrnvranym zarz0(1 zeniem," 

art, 2, 

Upoważnia sie Prezesa Radv Ministrów do ogłoszenia jednolitego t.ekstu 
dekretu Prezydent Rzeczypospolitej z dnir, 9 e,rudnia 1939r, o powołaniu 
Racly No rooc:wicj Rzeczypospolitej Pobkiej /Dz,U,R,P,Nr,8 poz,22 z 19/+0r./ 
z uvrzelr,dnieniem zmiun wprowocJ zorzyoh do clnio o0łoszenia jecJn0li tego teks tu, 

art, 3, 

Wykonanie n::m,:jszego -rlekrctu porucza się Pr(,·zus<w1i Rady Ministróvr, 

art, 4, 

Dekret ni nie js zy wchodzi 1v życiu z dni em 0c;l os zenia. 

Prezes Rally Ministrów . 
/-/ T, Dór-KC'!nnrowski 

Minister ST)rawiedliwof:ci 
/-/ Dr, Br~nisław Kuśnierz, 

5, 

Prezydent Rzeczypospolitej 
/-/ August Zaleski, 

Obwieszczenie Prezeso Rady 11inistrów 

z dnia 12 wrześnio 19L1-8r, 

w ::;J:rovrie osłoszenia jednolitego tekst.u dekretu Prer.ydenta Ezcczypos
pnli tej o powoloniu Roay Narodowej Rz -::ozyponpoli toj Polokicj, 




