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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 9 grudnia 1953 r, 

b zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady 
Narodowej RzeczypospoHlej Polskiej 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konstytucyj" 
nej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej 'Z dnia 9 
grutlitia 1939 r. o .po~olaniu Rady Nafódowt!j Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dż.U.RP. Nr. 2 t 1951 r. poz. 4) 
wprowadza się zmiany następujące: 

1) W tytule dekretu skreśla się wyraz „Narodo
wej". 

2) W art 1 skreśla się wyraź „Narodową". 

8) Art. 2 otrzymuje brzmienie: 
;;(lJ Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje i roz

wiązuje Radę oraz otwiera i zamyka jej 
sesje. 

(2) Sesje zwyczajne Rady zwoiuje Prezydent 
Rzeczypospolitej dwa razy do roku: w 
kwietniu i w październiku . .. Prezydent 
Rzeczypospolitej mow w każdym czasie 
zwołać sesję nadzwyczajną, a uczyni to 
w ciągu dni czternastu na wniosek jej 
Prezydium iub 1/ 4 ogóinej li.czby jej 
członków.i' 

4) Art. 3 otrzymuje brzmieje: 
;; (1) Rada sprawuje kontrolę nad działalnością 

Rządu. W szczególności Rada: · 
a) rozpatruje i i.Ichwaia whioski w spra

wa.eh wrioswnyćh na jej sesje; 
b) ustala swoje stano~isko w sprawie 

zasad ·gospodarki funduszami publicz-
nymi; · 
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..:) uchwala projekt budżetu zawierający 

całość wpływów i wydatków państwo
wych; 

d) zatwierdza warunki i upoważnia Rząd 
do zaciągania zobowiązań finansowych 
i przyjmowania świadczeń. 

(2) Rząd wnosi na sesję Rady · projekty de
kretów Prezydenta Rzeczypospolitej, pro
jekt budżetu i zamknięcie rachunków pań
stwowych z uwagami Najwyższej Izby 
Kontroli. 

(3) Rząd, :przyna.jmniej dwa razy do roku, 
przedstawi Radzie wyniki swej działalno
ści i swe zamierzenia na okres następny. 

(4) Rada określa .swój; stosunek do Rządu :•O 
przeprowadzeniu rozprawy nad spra.wo
zdaniem Rządu. Rada może to uczynić w 
każdym czasie na wniosek 1/3 ogólnej 
liczby członków Rady. 

(5) Wnioski, określające stosunek Rady do 
Rządu, nie mogą być rozpatrywane przed 
daniem Rządowi możności złożenia wy
jaśnień Radzie oraz nie mogą być głoso
wane na tym samym posiedzeniu, na któ
rym ·zostały zgłoszone." 

5) W art. 4 dodaje się ustęp (3) o następującym 
brzmieniu: 
,.(3) Członkowie Rady mogą kierować zapyta

nia do Prezesa· Rady Ministrów lub po
szczególnych Ministrów. Prezes Rady Mi
nistrów lub właściwy Minister udziP,la 
odpowiedzi najpóźniej w ciągu miesiąca 
od dnia zgłoszenia zapytania." 

6) W art. 5 wprowadza się zmiany następujące: 
1) W ustępie (1) liczbę „120" zastępuje '>ię 

liczą „176" oraz skreśla się wyrazy „po. 
wołanych przez Prezydenta Rzeczypospo
litej". 

2) W ustępie (3) skreśla się wyrazy „a do 
czasu wydania dekretu - Rada Mini
strów". 

7) Dodaje się nowy art. 5a o następującym brzmie
niu: 
,. (1) Członelc Rady zamieszkały poza jej sie

dzibą może na okres danej sesji upoważnić 
jednego z członków Rady zamieszkałych 
w jej siedzibie do glosowania w jego imie
niu. Upoważn.ienie to jest odwołalne. 

(2) Członek Rady zamieszkały w jej siedzi
bie może przyjąć upoważnienie do gloso
wania tylko od jednego członka Rady za
mieszkałe$'o poza jej siedzibą. 

(3) Prezydium R~dy w warunkach, określo

nych w regulaminie Rady, może przepro
wadzić glosowanie w sprawach szczegól
nego znaczenia wszystkich członków Ra
dy, bez względu na miejsce ich zamiesz-
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kania w formie przesyłania przez nich 
odpowiedzi na postawione pytania." 

8) W art. 8 ust. (1) skreśla się wyrazy „przez 
Prezydenta Rzeczypospo!i tej". 

9) Dodaje się nowy art. 9a o następującym brzmie
niu: 

„Posiedzenia Rady są jawne. Rada na 
wniosek Prezydium lub Rządu może 

uchwalić tajność posiedzenia". 

10) Art. 13 otrzymuje brzmienie: 
,,Nie mogą być członkami Rady: 
a) funkcjonariusze państwowi z wyjąt

kiem członków Rządu i podsekretarzy 
stanu; 

b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
inni członkowie Kolegium Izby; 

c) żołnierze w służbie czynnej." 
DÓtychczasowy ustęp (2) art. 13 skreśla 
się. 

11) Dodaje się nowy art. 13a o następującym 

brzmieniu: 
„Członkowie Rządu, Generalny Inspektor 

PSZ, Prezes N.I.K., Szef Sztabu Głów
nego, Prezesi Głównej Komisji i Głównej 
Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego, 
lub delegowani przez nich zastępcy, mogą 
brać udział w posiedzeniach Rady oraz w 
Komisjach i przemawiać poza kolejnością 
mówców." 

12) W art. 14 ust. (1) wyraz „dwa" zastępuje się 
przez wyraz „trzy" 

13) Dodaje się nowy art. 14a o następującym 

brzmieniu: 
,, (1) Członkowie Rady, przebywający poza kra

jem, w którym Rada ma swoją siedzibę, 
mogą utworzyć zespół strefowy Rady, je
żeli w danej strefie stale zamieszkuje co 
najmniej 4 członków Rady. 

(2) Pierwsze posiedzenie zespołu zwoła właś
ciwy terytorialnie przedstawiciel Rządu, 
który reprezentować będzie Rząd w sto
sunku do danego zespołu. 

(3) Zespól rządzi się własnym regulaminem 
zatwierdzonym przez Radę." 

14) Dodaje się nowy art. 14b o następującym 

brzmieniu: 
,,(1) Zespól strefowy Rady ma prawo: 

a) występować z wnioskami do Rady; 
b) zwracać się za pośrednictwem Prezy

dium Rady o wyjaśnienia od Rządu; 
c) składać oświadczenia w sprawach pub

licznych, w warunkach określonych w 
regulaminie Rady. 
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(2) Wnioski zespołu będą rozpatrzone przez 
Radę najpóźniej na drugim posiedzeniu, 
licząc od daty otrzymania wniosku. Wnio
ski takie mogą być odesłane do odpowied
niej Komisji Rady. 

(3) Rząd udzieli odpowiedzi na zapytanie ze
społu za pośrednictwem Prezydium Rady 
najpóźniej w ciągu miesiąca, licząc od 
daty jego otrzymania." · 

Art. 2. 
Upoważnia się Prezesa Ra.dy Ministrów do ogłosze

nia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Na
rodowej Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem 
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zmian, wynikających z treści dekretu niniejszego 
i nadaniem mu jednolitej numeracji artykułów. 

Art. 3. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Preze

sowi Rady Ministrów. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(-) August Zaleski 

Prezes Rady Ministrów 
i Kier. Min. Sprawiedliwości 
(-) Romar1. Odzierzyńslci 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 11 grudnia 1953 r. 

o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konstytucyj
nej stanowię co następuje: 

Art. 1. 
(1) W wykonaniu postanowień art.5 ust. (3) De

kretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. o ·powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej, 
w brzmieniu nadanym mu dekretem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 9 grudnia 1953, ustala się nastę
pujący tryb powoływania członków tej Rady: 

a) 12 członków będzie powołanych przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej. ad personam; 

b) 6 członków będzie powołanych przez Prezy
denta Rzeczypospolitej w porozumieniu ~ 
prawnymi reprezentacjami wyznań; 

c) S członków będzie powołanych przez Prezy
denta Rzeczypospol~tej scpośród przedstawi
cieli zorganizowanego życia społecznego; 

d) 90 członków będzie wybranych w drodze 
wyborów powszechnych, równych, tajnych 
i bezpośrednich; 

e) 60 członków będzie wyznaczonych pruz 
stronnictwa i ugrupowania polityczne. 

(2) Za stronnictwa polityczne w rozumieniu niniej
szego dekretu uważa się takie organizacje polityczne, 
któ-re opierają swą działalność na statucie i programie 
podanym do wiadomości publicznej. 

(3) Liczba członków Rady wyznaczonych przez 
stronnictwa i ugrupowania polityczne w kraju, w któ
rym Rada ma swą siedzibę, nie może przekroczyć 40, 
zaś łączna liczba członków Rady powołanych z róinych 
tytułów pr.ez Prezydenta Rzeczypospolitej - 18. 

Art. 2. 
(1) Obszar, na którym zamieszkują w większych 

skupieniach obywatele polscy na obczyźnie, dzieli ·3ię 

na 8 stref wyborczych. Sprawa przeprowadzenia wy
borów wśród obywateli polskich, żyjących w rozpro
szeniu poza poniżej wymienionymi strefami, będzie 

unormowana odrębnie. 

(2) Uwzględniając przy podziale mandatów międ;,y 
strefy liczbę obywateli polskich zamieszkujących po
szczególne strefy, znaczenie polityczne stref oraz ko
nieczność stworzenia zespołu, mogącego wykonyw:tć 

stalą pracę w siedzi·bie władz Rzeczypospolitej, ustala 
się następujące strefy wyborcze i })Odział mandatów: 

1) strefa Wielko-Brytyjska 26 mandatów 
2) strefa Francuska 15 
3) strefa Stanów Zjednoczonych 15 
4) strefa Kanadyjska 9 
5) strefa . Australijska 9 
6) strefa Beneluxu 6 
7) strefa Niemiec Zachodnich 6 
8) strefa Argentyny i Brazylii 4 

(3) Do czasu wykonania wyborów w strefach, w 
których wybory się nie odbyły, Prezydent Rzeczypo
spolitej może powołać nie więcej niż 1/3 liczby człon
ków Rady, przypadających z wyborów. Mandaty człon
ków Rady, powołanych w tym trybie wygasną z chwilą 
przeprowadzenia wyborów w strefie, z której zostali 
powołani. 

Art. 3. 
(1) Każda strefa wyborcza moze być podzielona na 

okręgi wyborcze. 




