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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, 
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Na poclstawie ert.2 dekretu Prezydenta Rzeczyp0spolitej z a;u.o 20 
sier}:i11.ia 1948r. o zmi:nri.e aekretu Prezydenta Rzeozyposp01i tej z dnia 9 
gruc~:ria 1939r. o powobniu Rac1y Noroo.o~ycj Rzcczyposp0litej Pohlkiej 
/Dz,U.R.P.Nr.3, :)OZ, l-1- / 0c;lo:3zom jcdn01ity tekst clekretu z clnio 9 
grucJ:ua 1939r. z uv1Zglę(lirieniem zmian, wprriwt1dz0n~·ch do clnie ogłoszenia 
jeannlitego tekstu. 

Dekret 

Prezes Rady Ministrów 
/-/ T. Bór-Komorowski. 

Prezyclento Rzeczypospolitej 

z dnie 9 grudnia 1939r, 
o pownlaniu Rady Narod0wej Rzeczypo3~)nli t e j Polskiej, 

l'fo podstawie ort. 79 ust. /2/ ustawy knn."ltytucy jnej stanowię 
c0 m,stępuje: 

.Art. 1. 

Na cz; e trwania wy j~tlrnwych okoliczn0 cJci wyvrol'.anych wojnę. 
:pcwolu.je się Rodę Nar('()ow0 Rzcczypospr·litej Pol3k i.oj - jako orsan cJ0ra
c1czy Prezydenta Rzeczy:;:.>os20li tej i Rz~clu • 

.Art. 2. 

Prezyclent Rzeczy9ospolitcj zw0luje, otwiera i zorey"ka sesje Rady, 

.Art. 3, 

/1/ Roda wyc1aje ·o)inie w spr,n!ach wn0sz0nych przez Rzę.ćl no jej 

/2/ 
sesje. 
Rz:yJ przynajnmiej dwn razy do roku IJr~C<Jsh1Yia Rodzic vr,Jni.ld 
:::; ;uojej clzialolności orez swe zamierzc ·, d.1-1 rui okres rwstę:;?ny. 

/3/ 

W tym przypadku Rada pcxlejmuje uchwoly w sprawach, co cJo któ
rych Rz~ zasięes jej o~inii, 
RzQ-d vrnN;i no sesje RacJy, celem uzy::ł:nnio je:; j uchvrE1ly projek
ty 13osriC'>Ćiorld. funduszom.i p0chodz~.cymi' ~ ofic,rno:,;ci publicznej • 

.Art. 4. 

/1/Rado może zwracać się c10 RzQ.clU z wnioskami o wyć10,1ie aktów prewoclowczych 
lub o wy ja~nic ·.tle stanowiska Rz{:l(lu w sprowach wi.µę.cych się z jcgn zade
nicud, 

/2/ R0da może rów.ueż z wlosnej inicjHtYW'J, 
()~wiadcze;1i.s ·n spr0woch publicznych. 

za z g cx1 ę. Rzę.e u, s k;_ocJoć 
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.Art. 5, 

Rod o skład o siQ conD jJ11nic j z 151 a na jW'Jże j. z 40 członków, 

.Art. 6. 

/1/ Członków RocJy mianuje i zvralnio Prezyc"Jent Rzeczyp_ospoli t:cj, 
/2/ Zwc,lnie,uc nN,tf;)puje w przypoclkooh: 

o/ zrzec::: enio się przez członko Rody cl'itc,e,;o stonr:w,islw, 
b/ powoł[l,LiC członka Rsc3y no jedno ?.(~ sten01vink :;,')rzewicJzionych 

w ort, 13 oekrctu ninicjszeg0, 
a/ orzec ze niv S('.Clu HonorcY,veG0 Roay, zr,tvdcrcl z one GO przez RecJę, 

moc{\, którego członek foJcJy uznon;y z0stC'l ze nie.c:;oclnezo pios
tnwonio tego stanowisko, 

a/ zn is triJ.enia okolicznn:\ci, unicm0żlhno jQ.cych członkowi Raa? 
przez cJłuższy czos udziElł w jej prvcach, Zflistnicnie tych 
0kolicz110: ;ci ze tvrierd zo RocJ o uch.vt> ł:;,t, 

/3/ W przypcdku określonym w punkcie a/ ustępu poprzccJz~j(l.cego, 
ogi..oszcnie pismo v1 gazecie rz~ owej Zflst~puje d oręczcnie g0 
zeintert)s0woncmu • 

.Art. 7. 

Siedzib,?- RncJy jest siedzibo Rzt\cJu. Roda m0żc jcdnnk oohywoć po-
siecJzenio ról'rnic:;; v1 innych rnicjscovrof.iciach ni:' pocfotcwic znrzQ.dzcnio Pre
zydenta nzc.:czy::,:>ospoli tej wyd onego ru.' wrd0sck Prezes o Redy Hitdstrów, 

.Art, 8. 

Członkowie w:ybicrej~ 7.e svrcso sronn przcvrndnicz:~ccgo, jcdnec;o lub 
wi 0,cc j wiccprzcwoa nic z r.tc~rch i nckrc ter zo, Liczb~ wiccpr z ewcx:l ni oz Qcych 
ustoli rcgulmnih, 

.Art, 9, 

Rodo oprocuje rcgulomin cJotycz0,0y JUJ czynnolci. Rer;ulmnin ten 
wcjclzie w życie po .zotwierdzeniu 30 l)I'ZCZ Prezyaento Rzeczypospolitej • 

.Art, 10. 

Uchwoly Rody zepocJaję. zwyklę.. większości~ głosów, przy udziale 
conr,jnnicj jednej trzeciej ogólnej liczby członków • 

.Art. 11. 

Czlonk0wie RncJy sklna oj~ nl' r~cc Prezyc1Emto Rzcczyp0spoli t,, j 
przyrzeczenie zgodnc,30 z stt1niciucm pclnicnio s·,·;ych obmviQ.zków. 
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.Art. 12. 

Osobey aekret określi wynrgrocJzcnie przew('(lniczę.cego i sckret8rzo 
Re a:,r or2z zwrot kosztów zrig.zonych z udziolem w po3icazenioch Rnay • 

/1/ 

.Art. 13, 

N:i..c m0.zg. być jcanoczc:jnic czlonkomi RncJy: 
o/ Ministrowie, Poasekrcterze Stvnu, urz;ęanicy i funkcjonnriusze 

pań s tvr0wi, 
b/ Prcze;s NEl jwyższe j Izby Kontroli, wiccpr-czcs orn Lm.1i człon

kowie Koleeium Najwyższej Izby Kontroli, 
o/ Oficerowie, podoficerowie i szeregowcy w służbie czynn0j, 

/2/ Członkowie Rzt;).Clu, Gener.1lny Inspoktor P~~~.z., Prezes N.I.K,P. 
i Szef S ztobu Głównego mogQ. br:16 ua ziol w posica z;c ,1i2ch Raay, 
jednak bez prawo głosownnio • 

.Art. 14. 

/1/ Koaencja RA1]y trwo awo lota. 

/2/ Prezyaent Rzcczypospoli tej może nn wniosek Prezes o Roay 
Ministrów rozwi.g.zoć Roa~ przea uply•;Icm koaencji w umotywo
wanym zerzg.d zeniu • 

.Art. 15. 

Wykcc..t,nie dd:rctu niniejszego :porucza się Prezesowi Roay Ministrów, 

.Art, 16. 

Dekret nii1iejszy wchodzi w ż;rcic z clniem og1'..Clszc,1io. 

C Z E S C II. 
Dziol Urzęa ovry. 

Do Pono Profesora 
vncaysl~wo J.i'olkierskiee;o 

Kier01rnikD Ministerstwo Proc Kongresowych 
w m i e j s o u , 

Zwalniem Pnno z urzęau Kierownika Hinistcrstwo Prcc Konr::;.rcsowych. 

Lonayn, anio 10 sierpnio 1948r. 

Prezyaent Rzeczypospolitej 

/-/ .August Zoleski, 

Prezes Rn ay Ministróvr 

/-/ T. Bór-Komorowski. 




