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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 października 1949 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezyde~ta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. 

o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. ' 

Na podstawie art. 2 dekretu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 4 października 1949 r. o zmia
nie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 
grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rze
czypospolitej Polskiej (Dz.U.RP. Nr 3, poz. 3) 

ogłaszam jednolity tekst dekretu z dnia 9 grudnia 
1939 r. z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych 
do dnia ogłoszenia załączonego jednolitego tekstu. 

Prezes Rady Ministrów: Tadeusz Tomaszewski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 5 października 1941) r. (Poz. G) 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 9 grudnia 1939 r. 
o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności wy
wołanych wojną powołuje się Radę Narodową 
Rzeczypospolitej Polskiej - jako organ opinio
dawczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 

Art. 2. 

Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje, otwiera 
i za~yka sesje Rady. 

Art. 3. 

( 1) Rada sprawuje kontrolę n,ad działalnością 

Rządu. 
(2) Kontrola nad działalnością Rządu wyraża się 

w prawie Rady: 
a) wydawania opinii w sprawach wnoszonych 

na jej sesję; 
b) ustalania swojego stanowiska w sprawie 

zasad gospodarki funduszami publicznymi. 
(3) Rząd przynajmniej dwa razy do roku przed

stawia Radzie wyniki swojej działalności oraz 
swe zamierzenia na okres następny. Rada 
przeprowadza rozprawę nad sprawozdaniem 
Rządu i wyraża opinię o tym sprawozdaniu. 

(4) Rząd wnosi na SEsję Rady: 
a) projekty dekretów Prezydenta Rzeczypos

politej, 
b) projekt budżetu państwowego, 
c) zamknięcia rachunków państwowych wraz 

z uwagami Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 4. 

(1) Rada może zwr.acać się do Rządu z wnioska
mi o wydanie aktów prawodawczych lub o 
wyjaśnienie stanowiska Rządu w sprawach, 
wiążących się z jego zadaniami oraz powoły
wać komisje, mające na celu zaznajomienie 
się z faktami, zawartymi w wyjaśnieniach 
Rządu. 

(2) Rada może również z własnej inicjatywy 
składać oświadczenia w sprawach publicznych. 
Projekt oświadczenia będzie przesłany Rządo
wi nie później niż na siedem dni przed posie
dzeniem Rady, na którym oświadczenie ma 
być uchwalone. 

Art. 5. 

Rada składa się conajmniej z 30, a najwyżej 
z 65 członków. 

Art. 6. 

(1) Członków Rady mianuje i zwalnia Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

(2) Zwolnienie następuje w przypadkach: 
a) zrzeczenia się przez członka Rady swego 

stanowiska, 
b) powołania członka Rady na jedno ze sta

nowisk przewidzianych w art. 13 dekretu 
niniejszego, 

c) orzeczenia Sądu Honorowego Rady, za
twierdzonego przez Radę, mocą którego 
członek Rady uznany został za niegodne
go piastowania tego stanowiska. 
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Art. 7. 
Siedzibą Rady jest siedziba Rządu. Rada może 

1ednak odbywać posiedzenia również w innych 
miejscowościach na podstawie zarządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej wydanego na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 8. 
Członkowie wybierają ze swego grona prze

wodniczącego , jednego lub więcej . wiceprzewod
niczących i sekretarza. Liczbę wiceprzewodniczą
cych ustali regulamin. 

Art. 9. 
Rada opracuj'e regulamin dotyczący jej czyn

ności. Regulamin teri wejdzie w życie po zatwier
dzeniu go przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 10. 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 

głosów , przy udziale conajmniei jednej trzeciej 
ogólnej liczby członków. 

Art. 11. 
Członkowie Rady składają na ręce Prezydenta 

Rzeczypospolitej przyrzeczenie zgodnego z sumie-
niem pełnienia swych obowiązków . · · 

Art. 12. 
Osobny dekret określi wynagrodzenie prze

wodniczącego i sekretarza Rady oraz zwrot kosz
tów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady. 
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Art . 13. 

(1) Nie mogą być jednocześnit członkami Rady: 
a) Ministrowie, Podsekretarze Stanu, urzęd

nicy i funkcjonariusze państwowi; 
b) Prezes Najwyżsżej Izby Kontroli, wicepre

zes ora21 inni członkowie Kolegium Naj
wyższej Izby Kontroli; 

c) Oficerowie, podoficerowie i szeregowcy w 
służbie czynnej. 

(2) Członkowie Rządu, Generalny Inspektor 
P .S .Z ., Prezes N.I.K. i Szef Sztabu Głównego 
mogą brać udział w . posiedzeniach Rady, jed
nak bez prawa głosowania . 

Art. 14 . 

(1) Kadencja Rady trwa dwa lata. 
(2) Prezydent Rzeczypospolitej może na wniosek 

Prezesa Rady Min istrów rozwiązać Radę przed 
upływem kadencji w umotywowanym zarzą
dzeniu. 

Art. 15. 

. Wykonanie dekretu niniejszego porucza się 
Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 16. 

Dekret niniejszy wchod zi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

II. 
DZIAŁ URZĘDOWY 

Zmiana Regulaminu Rady Narodowej R. P. 
Mianowanie ministra 
Powierzenie kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli 

Str. 17 
Str. 20 
Str. 21 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

I{omunikat Biura Rady Narodowej R. P, Str. 21 

DZIAŁ URZEDOWY 
C. 

ZMIANA- REGULAMINU RADY NARODOWEJ R. P. 

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
· . w Londynie 

Rada Narodowa R.P. na · posiedzeniu w dniu 20 
lipca 1949 uchwaliła następujące zmiany swego. 
Regulaminu: 

W Regulaminie Rady Narodowej Rzeczypospo
litej Polskiej (Monitor Polski z dnia 1 marca 1940 
r Nr 44-50, ze zmianami ogłoszonymi w Dz.U.R-P . 
z 1940 r. Nr 12, Cz. II i w Dz.U.RP. z 1944 r .. Nr 12, 
Cz. II) wprowadza się zmiany następujące: 


