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0Bi7IESZCZENI.s PRZZESA HXDY f.IIiH3TIWI.V 
z dnia 20 c zel'"v'1c n 19 51 r. 

W sprawie ocłoszGnin jodnolitGc o tokstu 
dekretu Prezydenta Rzoczypospolitoj z dnia 9 crućnia 1939 r. 
o powołaniu RGdy Ił.'.1rocTowej Rzoczyi:ios::_)Oli tej l)ol:,kicj. 

Na podstaw iG art. 2. c.ek:rotu I?rczy~cntn. Rzec zyposp oli
t Gj z dnia 19 czerwca 1951 r. o znianio dckrGtu Prczyc.cntn 
Rzcczyposrioli tej z c1n.in 9 crudni2. 1939 r. · o· powołaniu Rr.dy 
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. Nr.2. poz.2/ 
O[(ł:aszam jad.noli ty tekst e: okro tu z tnin 9 cruc1n.i.::t 1939 r. 
z UWZGlęc1nioniem zuian, VJ~)rovmćl.zonych do c1nio. 01_; łoszcnin 
zał~czoneGO jeenolitoco tekstu. 

~r0zcs R~dy ~inistr6w 

/-/Roonn Ofzicrzyński 
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Zał~oznik do obwieszczenia Prezesa 
Rady Ministrów z dniP 20 czerwca 
1951 r. 

DEKRET PREZYDEHTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczy
pospolitej PolskieJ. 

Na podstawie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię 
oo następuje: 

Art.l. 

Na czas trwania wyj~tkowych okoliczności wywołanych wojn~ 
powoł:uje się Radę Narodow~ Rzeczypospolitej Polskiej - jako 
organ opiniodawczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rz~du. 

Art.2. 

Prezydent Rzeozypospolit0j zwoł:uje, otwiera i zamyka sesjG 
Rady. 

Art.3. 

/1/ Rada sprawuje kontrolę nad działalnośoię. Rz~du. 

/2/ Kontrola nad działalności~ Rz~du wyraża się w prawie Rady: 

a/wydawania opinii w sprawach wnoszonych na joj sesje; 
b/ustalania swojego stanowiska w sprawie zasad gospodar

ki funduszami publicznymi. 
/3/ Rz~d przynajmniej dwa razy do roku przedstawia Radzie wyni

ki swojej działalności oraz swe zamierzenia na okres następ
ny. Rada przeprowadza rozprawę nad sprawozdaniem RzijdU i wy-
raża opinję o tym sprawozdaniu. · 

/4/ Rz~d wnosi na sesję Rady: 

a/projekty dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej, 
b/projekt budżetu państwowego, 
o/zamknięcia rachunków państwowych wraz z uwagami Naj
wyższej Izby Kontroli. 

Art .4. 

/1/ Rada może zwracać się do Rz~du z wnioskami o wydanie aktów 
prawodawczych lub o wyjaśnienie stanowiska Rz~du w sprawach, 
Wiijż~cych się z jego aadaniami oraz powoływaó komisje, maję.
ce na celu zaznajomienie się z faktami, zawartymi w wyjaśnie
niach Rzijdu. 
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/2/ Rada możo równioż z własnoj inicjatyvzy składać oświadczania w sprawach 
publicznych. Projekt oświadczania będzio przosłatzy Rzę.dowi nio póź
nioj niż na siodom d~.i przod posiedzoniom Rady, na którym oświadczc~lo 
ma być uchwalono. 

Art. 5a 

/1/ Rada składa się conajmnioj z 48 a najwyzoJ z 120 członków powołatzych 
pr zo z Pro zydo nta Rzo c zypo spoli to j. 

/2/ Członkami Rady :nogę. być obywatolo Rzeczypospolitej Polskiej :nnjQ-cy 
ukończonych lat 25. 

/3/ Sposób powoływnnia członków Rndy określi osobqy dokrot, a do czasu wy
dania dokrotu - Rada Ministrów. 

Art. 6. 

Członok traci :nandnt w przypad?~nch: 

a/ zrzoczonia się przez człoiJm Rady swogo stanowiska, 
b/ powołania członka Rady na jedno zo stanowisk przowidzint\Ych w art.13 

dokrotu niniojszogo, 
c/ orzoczonia S~du Honorowogo Rady, zntwiordzonogo przoz Radę, moc~ któ

rógo członek Rady UZnDt\Y został zn n;i.ogodnogo piastawnnia togo stano
wiska. 

Siodzib~ Raczy jost siedziba Rzędu. Rada możo jednak odbywać posiedze
nia równioż w inqych miojscowoścfach na podstawia zarzę.dzonia Prezydontn 
Rzoczypospolitoj wydanego na wniosok Prezesa Rady Ministróv4 

Ar''tt. 8, 

1/ Rada będzio zwołana na pierwsza posiodzonio w nowoj kadencji nio póź
niej niż 30-go dnia po powołaniu przoz Prozydonta Rzoczypospolitcj 
pierwszych joj 48 c::;łonków. 

2/ Rada wybiorzo na pierwszym posiodzoniu zo swogo grona Prozosa, jedne
go lub więcej Wicoprozosów oraz Sokrotarza, którz;y tworz~ Prozyd.iu:n 
Rady. 

Art. 9. 

Rada opracujo regulamin dotycz~cy JOJ czynności. Rogulnmin ton wejdzie 
w życia po zatwierdzaniu go przoz Prozydenta Rzoczypospolitoj. 
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Uchwały Raczy zapadaj~ zw;ykl~ większości~ głosów, przy udziale co
naj:nnJ.eJ jednej trzeciej ogólnej l:i:czby czlor-.ków stało przebywa,ię.cych 
w kraju, w którym Racla !Ila swoj~ si0dzibę • 

.Art. n. 

Członkowie Rady sklada:j~ na ręce Prozydonta Rzoczypospolitoj przy
rzoczonio zgodnego z sU!Ilionio:n polnionia S\aiych obowi~zków • 

.Art. 12. 

1/~ Czlonkowio Raa;y polni~ bozplatnio swoja czynności Zvvi~zano z udzia
łom w posiodzoniac.11 Rndy i joj komisyj. 

2/. Mog~ oni w gran:i.caoh surey przoznaczomj nn ton col w budżocio pań
stwowym otrz.y=nać zwrot kosztów wydatków wyl~cznio za czynności 
członka Prozydium Raczy bę..dź za inna czynności członka Racly złocono 
i:n indywidual11io przoz Radę lub joj Prozydill!ll • 

.Art. 13. 

1/. Nio :nog~ być jodnoczośnio czlonka:ni Raćl;Y: 

a/ Ministrowio, Podsokrotarzo Stan)1, urzędnicy i f'unkcjonariu
sżo państwowl; 

b/ Prozcs Naj"zyższoj Izby Kontroli, wiccprozcs oraz inni czlon
kowio kologill!Il Naj'wyższoj Izby Kontroli; 

a/ Of'icorowio, podof'icorowio i szorogowcy w slużbio czynnoj. 

2/ Czlonkowio RzQdu, Goncralrzy Inspolctor P. So Z., Prozos N. I.K. i Szaf' 
Sztabu Glównogo oraz Prozo si Glóvmoj Komisji i Gl.ównoj Ko:n.i.sji Ro
wizyj noj Skarbu Naroclowogo, o takżo ich zastępcy' oraz osoby zapro
szono przoz Radę, :nogę. brać udział w posiodzoniach Rady, jodnak boz 
prawa glosowania. 

1/. Kadoncja Rady trwa dwa lata licz~c od dnia otwarcia Rady. 

2/. Prozydont Rzoczypospolitoj :nożo na vmiosck Prozosa Rady Ministrów 
rozwi~zać Radę przod uplywo:n kadoncji w umotywowan;y:n zarzę.dzonlu. 

3/. Przorwa między kadoncja:ni Raczy nio możo truać dlużoj niż 90 dni. 
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4/Prezydium rozwię.zanej Rudy o.ż do ulconstytuowania sig 113.s
tępnej Rady zachowuje prawo: 

a/ reprezentowaniu Rady na zewnę.trz i wykonywnni .'1 jej 
budżetu. 

b/kontro11 nad pracę, Biura Rl"ldy • 

.Art.15 

Wykonanie dekretu niniejsze(~O porucza sig :Prezesowi Rac:1.y 
Ministrów. 

.Art.16 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dnien OGłoszeni~. 
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