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C Z E S C I 

DEKHZJ? PR3ZYDEITTA RZ:'.!:CZYPOSPOLIT:J:J 

poz.2 - z dnia 19 czerwca 1951 r., o zmianie dekretu Pre~ 
zydenta R:rncz,ypospolitej ::~ dn.ia 9 grudnia 1939 r. 
o powołaniu ~ad;y narodowej uzeczypospoli tej Polskiej. 

str. 9 

ROZPOTIZ.i\DZJ:IHE RADY i!II?ISTHO:'"l 

po z. 3 - z dnia 2 maj a 1950 r. , v, spraw ie zmiany r0 zp orzQ,d zo
nia Rady J\Hnistró,.•, z dnia 8 listopada 19i..:9 r~, o z::i
kł:adach naulrn....-1ych i e[!;zamirn:1.ch szkolnych wysturczaj.0,
cych do osię.gnigcia stanowiska urz1Jdnic zer,o 'fi p(;.11st·0Jo·-

po z .4 -

wej służbie cywilnej str~ 11 

OBWIESZC Z3NI~ PREZ:!1:Sj, :cADY l·UNIS TrtO'l 

z dnia 20 czerwca 1951 r. VJ sprawie ogłoszenia jedno
.li tego teks tu dekretu Prezydenta azecz;;'p9spol i to j z 
clnia, ~ grudni.a 1939 r. ; o powoł:an iu Ra dy Naród owo j Rz c-
czy~o~polit oj PolskieJ. 

str. 12. 
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Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 19 czerwca, 1951 r. 

O zmianie dekretu Prozy dent a Rzeczypo spo 11 to j z dnia 9 tSrud
nia 1939 r • ., -0 powołaniu Rndy Narodowej Rzcczypospoli tej Pols
kiej„ 

Na podstawie art.79 ust./2/ ustawy konstytucyjnej sta
nowię, co następujo: 

Art.l. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grud
nia 1939· r. o powołaniu R.'tdy Narodowo j Rzcczypospoli tej Pols
kiej /Dz.U.R.P. z 1949 r. Nr.3. poz.5/ wprowndzo. się zmiany 
nas tępu,j g,c o: 

1/ Art~5 otrzymuje brzmienia: 

11 /1/ Rada skł:a.da. się c onaj rriliio j z 4-8 a na jv1yżc j z 120 
członków powoł.:J.nyc-h przez Prczydcnt::1 Rzcczypospo
li tej. 

/2/ Członkami Rndy mogę.. być obyw8-tolc Rzeczypospolitej 
Polskiej maj~cy ukończonych l~t 25. 

/3/ Sposób powoływania. członków R~dy określi osobny 
dekret, o. do czb.su wydania dokrotu - Rc1.dn I.1inistróv1. 11 

2/ IT art.6 skreśla się ust./1/.i oznaczenie ust. 11 /2/ oraz zas
tępuje si~ pierwsza wyrazy ·dotychczn.sowego ust ./2/: 11 zwol
nicn1.G następuje" wyrnzami "Czł:onek Rndy traci m!".!nC:,':.t". 

3/ Art.8 otrzymuje brzmienie: 

/1/ 

/2/ 

Rada będzie zwołana na pio~wszc posiedzenie w no
wej kadencji nie później niż 30-go dnia po powoła
niu przez Prezydenta Rzeczypospolitej pierwszych 
jej 48 c zł:onków. 

Rada wybierze na pierwszym posiedzeniu ze swego 
grona Prezesa, jednec30 lub wiQCCj 1:.'iccprczcsó1r1 
oraz Sekretarza, którzy tworzę. Prezydium Rndy. 
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4/ V! art .10 dodaje się w k01:icu wyrazy: "stnlo przebJw2jQCY 
w krn ju, w którym RadQ mn swo ję. si ocfz ibę. 11 

5/ Art.12 otrzymuje brzemienie: 

n /1/ Czł:onk:ow ie Rnc1y pełnię, bezpłritn ie swo jo c '.\/ n
nośc i zwiijzanc z udzia~e~ w posiećzeniach Rndy 
i jej komisyj. 

/2/1fogę. oni w granicach sUr.J.y prz oznaczono j 113 ten 
cel '.'J buc.żec ie :pnńs twonym otrzyr.i.ać zwrot ko szt ów 
wyc1.a tk Ór1 wył:ę,c znio zn czynności c zł:onkEl PrezydiUr.J. 
Rady bę.,di za inne czynności członka Rnty zlecono 
in inr.yw ic:ualnie przez Radę lub jej Prez~rć'. ium. 

6/ W nrt.13 dotaje si0 w ust./2/ po wyrnzaoh: "Szef Sztabu 
Głównego" w~rrnzy: "oraz Prezesi Gł:Ównoj Kosisji nowizyjnej 
Skarbu Narotowogo a tnkżo ich zastępcy oraz osoby zaproszo
he przez Rnt ę. 

7/ r/ art.14 c1o(~aje się w ko:ńcu ust./1/ wyrazy: 

"liczgc ot C.nia otwarcia fU:c:yrr 

8/ W tymże art.14 dodaje się ewa nowe ust./3/ i /4/ 
11/3/?rzcrwa [1i,;:_;(1.zy kaćlenc jar.ii Rady nie 1:1oże trvvać 

cłużej niż 90 ćni. 
/4/Prozyr..ium rozwię.zanoj RaC.y aż c~o ukonutytuowr-:-

ni8. si~ nn.stęrnej Ilr\c"cy z2chovmje prawo: 
:1/reprezentowanin Rnc1.y na zownę.trz i wykony
vr:nin je ,i bud że.tu. 
b/kontro li nar. pre.cę. Biurci. Rn(y. !, 

.Art.2. 

Upoważnia si~ Prezesa Roć'.y Hinistrów c:o ogł:oszeain je(1.no-
li tego tekstu c.ekrctu Prezyc1.ento. Rzeczypospolitej z c":nia 9 c;ruc1-
nia 1939 r~ o powołaniu Ra~y I.faro(owej' Rzeczypospolitej Pols
kiej /Dz.U.R.P. z 1948 r.Nr.3. poz.5. 
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.Art.3. 

Czgść I poz.2. 
poz.3 

\'/ykonanie niniejszego c1.ekretu porucza si~ Prazes0,11Ji 
Rac:y Ministrów. 

Art.4. 

Niniejszy dekret wchodzi w życic z dniom ogłoszeni:,.. 

Prezes Rady Ministrów 
/-/RoCTan oezierzy~ski 
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Prezydent Rzeczypospolitej 
/-/August Znleski 

HOZPORZADZI!:NIE R..'i.DY }HNISTRÓW 
z dnia 2 maja 1950 r. 

W sprawie zmiany rozporzę..ć';zenia Rady Hinis trów 
z dnia 8 listopadn 1929 r. o zakłac~ri.ch naukowych i ogz8.1:1im1.oh 
szkolnych wy stare za ję..cych eto osi ę.gni<2>c in. stanowiska urz g c.nicz e
go w pRństwaiwej 8łużbie cywilnej.· 

Ifa podstawie art .11 i 119 ustawy z ·flnin. 18 lutG{~O 
1·922 r. o pruistwowej służbie cywilnej /Dz.u.R.P. Nr.21, ~rnz. 

164/ zarzę..dza się co następuje: 

Par.l. W par.l. lit.n/ Rozporzę..ctzenia Rar:y 1Iinistrów z ć';nia 
8 lis tol)ada 1929 r. 1 o zakłac1ac h naukowych i egzrwinach 
szkolnych, wystarczaję..cych d.o osfę..gnięcia stanowisk'.:\· 
urz~dniczego w państwowej służbie cywilnej /Dz.U.R.P. 
No.88, poz.663/, znienionogo rozporzę..dzeniem Rnćy Mi
nistrów z dnia 17 paidziernika 1932 r. /Dz.U.R.r. No.92 
poz.791/ dodaje si~ na końcu wyrazy: 

nszkoła Wauk Politycznych i Społecznych przy Insty
tucie Bac.ani8.. Spraw Ui,i::ć'.zynnror,owych w Londynie n 

Par.2. Roz,orzę..dzenie niniejsze wchodzi w życie z (nieCT ogło
szenia, z oocę.. obowię..zuję..cę od dnia 3 oaja 1950 r. 

Prezes Rady J.Unistrów 
Kierownik Ministerstwu Skarbu 

i 
Kierownik Ministerstwn Sprawiefliwości /-/T.TOCTRSZewski 


