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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: 
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1) W art. 2 skreśla się wyrazy: ,na ręce Prezy
denta Rzeczypospolitej". 

2) Art. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,Po ukonstytuowaniu się tymczasowego Pre
zydium Rada wybiera ze swego grona prze
wodniczącego, conajmniej trzech, a najwyżej 
pięciu wiceprzewodniczących i sekretarza." 

3) W art. 6 skreśla się pkt. e) i g), oraz zmienia 
odpowiednio oznaczenie pkt. f). 

4) Art. 8 otrzymuje brzmienie: 
,,Przewodniczący jest stróżem regulaminu, 
uprawnionym do jego wykładni. Od decyzji 
przewodniczącego służy odwołanie do Prezy
dium." 

5) Art. 10 końcowy dopisek : ,,(art. 15 lit. a)" za
stępuje się wyrazami: ,,wybrany przez Prezy
dium". 

6) W art. 12 skreśla się pkt. b) i c), oraz zmienia 
odpowiednio oznaczenie ostatniego punktu. 

7) W art. 14 skreśla się wyraz: ,;czterech". 

8) Art. 15 otrzymuje brzmienie: 
,,Prezydium Rady: 
a) rozstrzyga sprawy, wniesione przez prze

wodniczącego, bądź innego członka Pre
zydium, 

b) ustala porządek obrad Rady, 
c) decyduje o tajności posiedzeń Rady, 
d) wyznacza terminy Komisjom Rady do zło

żenia sprawozdań z powierzonych im prac, 
e) rozstrzyga ostatecznie odwołania od decy

zji przewodniczącego, przewidziane w re
gulaminie, 

ff zatwierdza ostatecznie skreślenia z proto
kółu i diariusza, dokonane przez przewod
niczącego, 

g) przyjmuje i zwalnia funkcjonariuszy Biu
ra Rady.". 

9) W art. 16 wyrazy: ,,trzech członków" zastę
puje się wyrazami: ,,połowy liczby członków 
Prezydium". 

10) W art. 17 skreśla się ustęp drugi. 

11) W art. 21 po wyrazach: ,,na ręce Prezydenta 
Rzeczypospolitej" dodaje się wyrazy: ,,osobi
ście lub na piśmie". 

12) Art. 26 skreśla się. 

13) Art. 29 otrzymuje brzmienie: 
,,Prezydium zwraca się do Prezesa Rady Mi
nistrów celem przedstawienia Prezydentowi 
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Rzeczypospolitej wniosku o zwolnienie człon
ka Rady N..airodowej: 

a) 'W przypadku zrzeczenia się przezeń stano
wiska, albo 

b) powołania go na urząd lub stanowisko, nie 
dające się pogodzić ze stanowiskiem człon
ka Rady, albo 

c) w wykof\8.IliU uchwały Rady, powziętej w 
granicach jej uprawnień większością trzech 
czwartych głosów". 

14) Art. 30 otrzymuje brzmienie: 
,,Przedmiotem obrad Rady mogą być: 
a) sprawy wniesione przez Rząd, 
b) wnioski członków Rady, mieszczące się w 

granicach jej uprawnień, 
c) zapytania, wniesione do Rządu, 
d) sprawy, przewidziane w regulaminie". 

15) Art. 32 skreśla się. 

16) W art.33 pierwsze ustępy otrzymują brzmienie: 
„Prawo składania wniosków oraz zapytań do 
Rządu służy każdemu członkowi Rady. 
„Wszystkie wnioski, oraz zapytania do Rządu 
sporządza się na piśmie i składa przewodniczą
cemu na posiedzeniu Rady; stają się one czę
ścią składową obrad Rady z chwilą oznajmie
nia Radzie przez przewodniczącego o ich przy
jęciu". 

17) W art. 36 skreśla cię ustęp drugi i zastępuje 
wszędzie wyraz: ,,dzienny" wyrazem: ,,obrad". 

18) W art. 37 wyraz: ,,dziennym" zastępuje się 
wyrazem „obrad". 

19) Art. 38 otrzymuje brzmienie: 
,,Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady. 
,,Członkowie Rady będą zawiadomieni o cza
sie i miejscu posiedzenia: 
a) przez przewodniczącego. który oznajmi o 

tym Radzie na poprzednim posiedzeniu, 
albo 

b) na piśmie przez Biuro Rady pod wskaza-
nymi przez nich adresami. 

„O posiedzeniu będą zawiadomieni Prezydent 
Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Ge
neralny Inspektor Sił Zbrojnych i Prezes Naj
wyższej Izby Kontroli" . 

20) Art. 39 skreśla się. 

21) Art. 40 otrzymuje brzmienie: 
,,Posiedzenia Rady są jawne. 
1,Prezydium w przypadku, gdy będzie tego 
wymagać interes Państwa, zarządzi tajne po
siedzenie z własnej inicjatywy, albo na wnio
sek Rządu lub Komisji Rady" . 
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22) Art. 41 otrzymuje brzmienie: 
,,Prawo wstępu na salę obrad podczas posie
dzenia Rady mają członkowie Rządu, Gene
ralny Inspektor Sił Zbrojnych, Prezes Naj
wyższej Izby Kontroli, oraz osoby, delegowa
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Rząd 
lub Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a także 
pracownicy Biura Rady, wyznaczeni przez 
przewodniczącego. 

„Jawnym obradom Rady może przysłuchiwać 
się publiczność, dopuszczona na posiedzenia 
za kartami wstępu, wydanymi przez Biuro 
Rady. W razie zakłócenia porządku przewod
niczący może zarządzić usunięcie publicz
ności". 

23) W art. 42 wyraz: ,,stenogram" zastępuje się 
wszędzie wyrazem: ,,diariusz". 

24) Art. 44 otrzymuje brzmienie: 
,,Rada rozpatruje w dwóch czytaniach projek
ty dekretów i rozporządzeń, wniesione przez 
Rząd". 

25) W art. 45 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie
nie: 
,,Pierwsze czytanie polega na rozdaniu człon
kom Rady projektu i na odesłaniu go do Ko
misji bez rozprawy". 

26) Art. 47 otrzymuje brzmienie: 
,,Przewodniczący Komisji zwołuje jej posie
dzenia . 
„O terminie posiedzenia i przedmiocie obrad 
będą zawiadomieni - poza przewodniczącym 
Rady i członkami Komisji, oraz ich zastęp
cami - Prezes Rady Ministrów i zaintereso
wane osoby urzędowe". 

27) W art. 48 ustęp drugi otrzymuje brzmienie: 
,,Komisja może uchwalić wyłączenie z posie
dzenia osób, nie wchodzących w skład Komi
sji, z wyjątkiem osób, uprawnionych do bra
nia udziału w jej obradach". 

28) W art. 51 ustęp drugi otrzymuje brzmienie: 
,,W rozprawie mogą brać udział - poza człon
kami Komisji i ich zastępcami - członkowie 

Prezydium Rady, przedstawiciele Rządu oraz 
osoby urzędowe, zaproszone przez Komisję". 

29) W art. 53 dodaje się w ustępie drugim po wy
razie: ,,połowy" wyraz: ,,,liczby". 

30) W tymże art. 53 dodaje się w końcu ustęp tre
ści następującej : 

,,Zastępcy członka Komisji służy prawo gło
sowania, gdy na posiedzeniu nie ma ustalonej 
liczby członków Komisji". 
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31) W art. 56 w ustępie drugim zastępuje się wy
razy: ,,trzech dni" wyrazem: ,,tygodnia". 

32) W art. 57 w ustępie drugim zastępuje się wy
raz: ,,rozyvażania'' wyrazem: ,,rozważenia'·. 

33) W art.59 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: 
„Drugie czytanie odbywa się po rozdaniu 
członkom Rady sprawozdania Komisji". 

34) W tymże art. 59 ust. 2 lit. b) wyraz: ,,zapoz
naniu" zastępuje się wyrazem: ,,zaznajomie
niu". 

35) W art. 60 ustęp drugi otrzymuje brzmienie: 
,,Wnioski mniejszości zreferuje Radzie spra
wozdawca, chyba, że wnioskodawca chce sam 
zreferować swój wniosek". 

36) W art. 61 skreśla się wyraz: ,,z miejsca". 

37) W art. 62 skreśla się w ustępie drugim wyra
zy: ,,gdy uzna ten sposób prowadzenia obrad 
za bardziej celowy". 

38) W art. 63 ustęp trzeci otrzymuje brzmienie: 
,.,Przewodniczący poza kolejnością mówców 
udziela głosu przedstawicielowi Rządu". 

39) W art. 64 skreśla się w ust. 1 lit. b) końcowe 
wyrazy: ,,dołączając uzasadnienie na piśmie". 

40) Art. 66 otrzymuje brzmienie: 
,,Przedmiotem wniosku o skrócenie postępo
wania może być: 
a) uwolnienie projektu aktu prawodawczego 

lub sprawozdania Komisji od drukowania 
bądź powielania, 

b) przystąpienie do natychmiastowej rozpra
wy bez odsybania do Komisji". 

41) W art. 72 zastępuje się w ustępie pierwszym 
wyrazy: ,,w art. 58 Regulaminu Rady" wyra
zami: ,,przez Prezydium". 

42) W art. 77 końcowy wyraz: ,,stenogramie" za
stępuje się wyrazem: ,,diariuszu". 

43) Tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie: 
,,Wnioski członków Rady". 

44) W art.80 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: 
,,Wnioski członków Rady, zawierające projek
ty uchwał Rady, będą - po ich przyj~ciu 
przez przewodniczącego - odesłane do Komi
sji bez rozprawy". 

45) W art.81 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: 
,,Rada może uchwalić nagłość wniosku" 

46) W tymże art. 81 ust. 4 wyraz: ,,dziennym" za
stępuje się wyrazem: ,,obrad". 
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47) Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: 
,,Zapytania do Rządu". 

48) W art.83 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: 
„Zapytania do Rządu, po przyjęciu ich przez 
przewodniczącego, będą odesłane do Prezesa 
Rady Ministrów lub właściwego Ministra bez 
rozprawy" 

49) W tymże art. 83 dodaje się w końcu nowy 
ustęp treści następującej: 

,,Rada może przeprowadzić rozprawę nad od
powiedzią Rządu". 

50) Art. 91 skreśla się. 

51) W art. 93 dodaje się w końcu nowy ustęp tre
ści następującej: 

,,Przedmiotem postępowania przed Sądem Ho
norowym nie może być działalność polityczna 
członka Rady, jeżeli nie narusza przepisów 
prawa". 

52) W art.95 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: 
„Rada wybiera rzecznika Sądu Honorowego 
i jego zastępcę". 

53) W art. 96 po wyrazach .,,Sądu Honorowego" 
dodaje się wyrazy: ,,oraz rzecznika i jego za
stępcę". 

54) W art. 97 wyraz: ,,przewodniczący" zastępuje 
się wyrazem: ,,prezes". 

55) W art. 98 zastępuje się w ustępie trzecim wy
raz: ,,przewodniczącego" wyrazem: ,,prezesa", 
zaś w ustępie czwartym wyraz: ,,przewodni
czący" wyrazem: ,,prezes". 
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56) W art. 102 skreśla się w ustępie 1 lit. c) koń
cowe wyrazy, począwszy od słów: ,,co powo
duje utratę wynagrodzenia ... ", oraz zastępuje 
w ust. 1 lit. d) wyraz: ,,funkcji" wyrazem: 
,,stanowiskla,". 

57) W tymże art. 102 ustęp drugi otrzymuje 
brzmienie: 
„Rada uchwałą, powziętą większością trzech 
czwartych głosów, zatwierdza orzeczenie, mo
cą którego członek Rady został uznany za nie
godnego piastowania tego stanowiska". 

58) Zmienia się odpowiednio numerację poszcze
gólnych artykułów, od art. 7. 

* * * 
Na podstawie art. 9 dekretu Prezydenta Rze

czypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U.R.P. z 1948 r. Nr 3, poz. 5) mam zaszczyt prosić 
Pana Prezydenta o zatwierdzenie powyższych 

zmian. 

Londyn, dnia 1 sierpnia 1949 r. 

Prezes Rady Ministrów : Tadeusz Tomaszewski 

Powyższe zmiany Regulaminu Rady Narodo
wej R.P. z at wie rdza m. 

Londyn, dnia 3 sierpnia 1949 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: August Zaleski 

Prezes Rady Ministrów : Tadeusz Tomaszewski 

MIANOWANIE MINISTRA 

Do Pana 
Zygmunta Rusinka 

Ministra 
w Londynie 

Mianuję Pana Ministrem dla Spraw Obywateli 
Polskich na Obczyźnie. 

Londyn, dnia 20 lipca 1949 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: August Zaleski 

Prezes Rady Ministrów : Tadeusz Tomaszewski 
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POWIERZENIE KIEROWNICTWA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

Do Pana 
Stanisława Okoniewskiego 

Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli 

w Londynie 

Powierzam Panu kierownictwo N aj wyższej 
Izby Kontroli. 

Londyn, dnia 1 maja 1949 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: August Zaleski 

DZIAŁ NIEURZEDOWY 
' 

KOMUNIKAT BIURA RADY NARODOWEJ R.P. 

Inauguracia pierwszej sesji III Rady Narodo
wej R.P. - skład której ogłoszony został w Dzien
niku Ustaw R.P.., Nr 2 w cz. II z dnia 31 maja 
1949 r . - odbyła się w Londynie dnia 6 czerwca 
1949 r. 

Otwarcia sesji dokonał Prezydent R.P. August 
Za1eski i wygłosił przemówienie do członków Ra
dy Narodowej. 

N.a tym samym posiedzeniu wygłosił przemó
wienie Przewodniczący Rady Narodowej R.P. p. 
Tytus Filipowic~ a Prezes Rady Ministrów p. Ta
deusz Tomaszewski wygłosił expose. 

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia Rady 
Narodowej w dniu 6 czerwca 1949 r. oraz teksty 
przemówień zawiera DIARIUSZ RADY NARO-

DOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr 1 
z dnia 6.VI.1949 r. 

DIARIUSZ jest wydawnictwem Rady Narodo
wej R.P. i zawiera w poszczególnych zeszytach 
wychodzących po każdym posiedzenia Rady treść 
przemówień i przebieg dyskusji. Dotąd ukazało 
się 12 numerów tego wydawnictwa (do 1 września 
1949 r . włącznie). 

Prenumerata Diariusza w okresie sesji Rady 
Narodowej wynosi 3 szylingi miesięcznie łącznie 
z opłatą pocztową. 

Diariusz zamawiać można: 74, Cornwall Gar
dens, London, S.W.7. (Tel.: WES 8324) w Biurze 
Rady Narodowej. 


