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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 grudnia 1953 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 

Na ipodstawie art. 2. dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 9 grudnia 1953 r. o zmianie dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. 
o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. Nr. 2 poz. 4 z 1951 r.) ogłaszam jednolity 
tekst dekretu z dnia 9 grudnia 1939 r. z uwzględnie
niem zmian wprowadzonych do dnia ogłoszenia załą
czonego jednolitego tekstu. 

Prezes Rady Ministrów 
(-) Roman Odzierzyński 

Załącznik 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 9 grudnia 1939 r. 

o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej 

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

Art. 1. 

N a czas trwania okoliczności wywołanych wojną po
wołuję Radę Rzeczypospolitej Polskiej - jako organ 
opiniodawczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 

Art. 2. 
(1) Prezydent Rzeczypospolitej zw~łuje i rozwiązuje 

Radę oraz. otwiera i zamyka jej sesje. 
(2) Sesje zwyczajne Rady zwołuje Prezydent Rze

czypospolitej dwa razy do roku: w kwietniu i paździer
niku. Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym cza
sie zwołać sesję nadzwyczajną, a uczyni to w ciągu dni 
czternastu na wniosek jej Prezydium lub 1/4 ogólnej 
liczby jej członków. 

Art. 3. 
(1) Rada sprawuje kontrolę nad działalnością Rzą

du. W szczególności Rada: 
a) rozpatruje i uchwala wnioski w sprawach 

wnoszonych na jej sesje; 
b) ustala swoje stanowisko w sprawie zasad go

spodarki funduszami publicznymi; 
c) uchwala projekt budżetu zawierający całość 

wpływów i wydatków państwowych; 

d) zatwierdza warunki i upoważnia Rząd do za
ciągania zobowiązań finansowych i przyjmo
wania świadczeń. 

(2) Rząd wnosi na sesje Rady projekty dekretów 
Prezydenta Rzeczypospolitej, projekt budżetu i za
mknięcie rachunków państwowych z uwagami Najwyż
szej Izby Kontroli. 

(3) Rząd, przynajmniej dwa razy do roku, przed
stawi Radzie wyniki swej działalności i swe zamierze
nia na okres następny. 

( 4) Rada określa swój stosunek do Rządu po prze
prowadzeniu rozprawy nad sprawozdaniem Rządu. Ra
da 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 moż
ności złożenia wyjaśnień Radzie oraz nie mogą być glo
sowane na tym samym posiedzeniu, 'na którym zostały 
zgłoszone. 

Art. 4. 
(1) Rada może zwracać się do Rządu z wnioskami 

o wydanie aktów prawodawczych lub o wyjaśnienie sta
nowiska Rządu w sprawach, wiążących się z jego za
daniami oraz powoływać komisje, mające na celu za
znajomienie się z faktami, zawartymi w wyjaśnieniach 
Rządu. 
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(2) Rada może rówmez z własnej inicjatywy skła
dać· oświadczenia w sprawach puoliczny!!h. Projekt 
oświadczenia będzie przesiany Rządowi nie później niż 
na siedem dni przed posiedzeniem Rady, na . którym 
·oświadczenie ma być uchwalone. 

(3) 'członkowie Rady mogą kierować zapytania do 
Prezesa Rady Ministrów lub poszczególnych Ministrów. 
Prezes Rady Ministrów lub właściwy Minister udziela 
odpowiedzi najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgło
szenia żapytania. 

Art. 5. 

(1) Rada składa się co najmniej z 48 a najwyżej 

z 176 członków. 
(2) Członkami Rady mogą być obywatele Rzeczypo

spolitej Polskiej mający ukończonych lat 25. 
(3) Sposób powoływania członków Rady określa 

osobny dekret. 

Art. 6. 

(1) Członek Rady zamieszkały poza jej siedzibą mo
że na okres danej sesji upoważnić jednego z członków 
Rady zamieszkałych w jej siedzibie do glosowania w je
go imieniu. Upoważnienie to jest odwołalne. 

(2) Członek Rady zamieszkały w jej siedzibie może 
przyjąć upoważnienie do glosowania tylko od jednego 
członka Rady zamieszkałego poza jej siedzibą. 

(3) Prezydium Rady w warunkach, okreś1onych w 
regulaminie Rady może przeprowadzić glosowanie 
w sprawach szczególnego znaczenia wszystkich człon
ków Rady, bez względu na miejsce ich zamieszkania 
w formie przesyłania przez nich odpowiedzi na posta
wione pytania 

A_rt. 7. 

Członek traci mandat w przypadkach: 
a) zrzeczenia się przez członka RRdy swego stano

wiska, 
b) powołania członka Rady na jedno ze stanowisk 

przewidzianych w art. 15 dekretu niniejszego, 
c) orzeczenia Sądu Honorowego Rady, zatwierdzo

nego przez Radę, mocą którego członek Rady 
uznany został za niegodnego piastowania tego 
stanowiska. 

Art. 8. 

Siedzibą Rady jest siedziba Rządu. Rada może jed
nak odbywać posiedzenia również w innych miejsco
wościach na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej wydanego na wniosek .Prezesa Rady Mini
strów. 

Art. 9. 

(1) Rada będzie zwołana na pierwsze posiedzenie 
w nowej kadencji nie później niż 30-go dnia po powo
łaniu pierwszych jej 48 członków. 

(2) Rada wybierze na pierwszym posiedzeniu ze swe
go grona Prezesa, jednego lub więcej wiceprezesów oraz 
Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady. 
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Art. 10. 

Rada opracowuje regulamin dotyczący jej czynności. 
Regulamin ten wejdzie w życie po zatwierdzeniu go 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 11. 
Posiedzenia Rady są jawne. Rada na wniosek Pre

zydium lub Rządu może uchwalić tajność posiedzenia. 

Art. 12. 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, 
przy udziale przynajmniej jednej trzeciej ogólnej licz
by członków stale przebywających w kraju, w którym 
Rada ma swoją siedzibę. 

Art. 13. 

Członkowie Rady składają na ręce Prezydenta Rze
czypospolitej przyrzeczenie zgodnego z sumieniem peł
nienia swych obowiązków. 

Art. 14. 
(1) Członkowie Rady pełnią bezpłatnie swoje czyn

ności związane z udziałem w posiedzeniach Rady i jej 
komisyj. 

(2) Mogą oni w granicach sumy wyznaczonej na ten 
cel w. budżecie państwowym otrzymywać zwrot kosz
tów wydatków wyłącznie za czynności członka Prezy
dium Rady bądź za inne czynności członka R·ady zleco
ne im indywidualnie przez Radę lub jej Prezydium. 

Art. 15. 
Nie mogą być członkami Rady: 
a) funkcjonariusze państwowi z wyjątkiem członków 

Rządu i podsekretarzy stan u; 
b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli i inni członko

wie Kolegium Izby; 
c) żołnierze w służbie czynnej. 

Art. 16. 
Członkowie Rządu, Generalny Inspektor PSZ, Pre

zes N. I. K., Szef Sztabu Głównego, Prezesi Głównej 
Komisji i Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodo
wego, lub delegowani przez nich zastępcy mogą brać 
udział w posiedzeniach Rady oraz w Komisjach i prze
mawiać poza kolejnością mówców. 

Art. 17. 
(1) Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od dnia 

otwarcia Rady. 
(2) Prezydent Rzeczypospoijtej może na wniosek 

Prezesa Rady Ministrów rozwiązać Radę przed upły
wem kadencji w umotywowanym zarządzeniu. 

(3) Przerwa między kadencjami Rady nie może 
trwać dłużej niż 90 dni. 

(4) Prezydium rozwiązanej Rady aż do ukonstytuo
wania się następnej Rady zachowuje prawo: 

a) reprezentowania Rady na zewnątrz j wykonywa
, nia jej budżetu, 

b) kontroli nad pracą Biura Rady. 
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Art. 18. 
(1) Członkowie Rady, przebywający poza krajem, 

w którym Rada ma swoją siedzibę, mogą utworzyć ze
spół strefowy Rady, jeżeli w danej strefie stale zamiesz
kuje co najmniej 4 członków Rady. 

(2) Pierwsze posiedzenie zespołu Ewoła właściwy te
rytorialnie przedstawiciel Rządu, który reprezentować 
będzie Rząd w stoiiunku do danego zespołu. 

(3) Zespół rządzi się własnym regulaminem zatwier
dzonym przez Radę. 

Art. 19. 
(1) Zespół strefowy Rady ma prawo: 

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

Rady o wyjaśnienia od Rządu; 
c) składać oświadczenia w sprawach pu1blicz

nych, w warunkach określonych w regulami
nie Rady. 
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(2) Wnioski zespołu będą rozpatrywane przez Radę 
najpóźniej n~· drugim posiedzeniu, licząc od daty otrzy
mania wniosku. Wnioski .takie mogą być odesłane do 
odpowiedniej Komisji Rady. 

(3) Rzącl udzieli odpowiedzi na zapytanie zespoł,1 

za pośrednictwem Prezydium Rady . najpóźniej w ciągu 
miesiąca, licząc od daty jego otrzymania. 

Art. 20. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezeso
wi Rady Ministrów. 

Art. 21. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Częsc II 
DZIAŁ URZĘDOWY 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA DLA SPRAW OBYWATELI POLSKICH NA OBCZYŹNIE 
z dnia 17 listopada 1953 r . 

.o zatwierdzeniu Statutu Szkoły Nauk Politycznych i Społecznych 

Na podstawie art. 54, ust. (4) ustawy z dnia 15 mar
ca 1933 r. o ,szkołach akademickich (Dz. U. R. P. Nr. 1, 
poz. 6, z 1938 r.) zatwierdiam załączony Statut Szkoły 
Nauk Politycznych i Społecznych jako prywatnej jed
nowydziałowej Szkoły Akademickiej z siedzibą w Lon
dynie. 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich 
na Obczyźnie 

(~) Zygmunt Rusinek 

STATUT 

SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Załącznik 

1. Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych (w dal
szym ciągu niniejszego statutu oznaczona skrótem 
SNPS) jest prywatną jednowydziałową Szkołą aka
demicką z siedzibą w Londynie. 

w zakresie naukpolitycznych, społecznych i eko
nomicznych ze szczególnym uwzględnieniem zja
wisk życia ~spółczesnego; 

2. Zadaniem SNPS jest: 
a) prowadzenie nauczania bezpośredniego i ko

respondencyjnego na poziomie akademickim 

b) przygotowanie studentów · do pracy publicznej 
i społecznej ; 

c) o'rganizowanie kursów specjalnych i wykładów 
w cel u krzewienia wiedzy. 




