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CZEŚĆ I. , 
12. 

DEKREI' PREZYDENTA RZEDZYPOSPOLITEJ 
z dnia 18 grudnia 1957 r. 

o zmianach v1 dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grud
nia 1939 r. o pa.,olaniu Rady Rzeczypospolitej Polsldej. 

Na podstavlie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje 

.Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta RzeczJpospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.H.P.Nr.3. z 1953 r. ,poz.9/ wprowadza się nas
tępuję.ce zmiany : 

/1/ Punkt a./ art. 3 ust. /1/ slcreśla się. 
/2/ Ustę,p /1/ a:r.t •. 5 ot:.:-zymv.;je następuję.ce brzmieni.e : 

11 /J/ Rada s le.lada się co najmniej z 40 a najv~yżej ze 120 członków." 
/3/ W punkcie c/ art. 7 skreśla· się wyrazy "zatwierdzone przez Radę." 
/4/ Obecny przepis art.13 staje się ustępem/1/ tego artykułu i dodaje 

się ust:ęp : 
"/2/ Odmowa przyrzecz(jri:i.a lub uchylenie się -od złożenia go po ·wez,1aniu 
do stawienia się dla złożenia przyrze0zenia w oznaczonym terminie albo 
złożenie przyrzeczenia z zastrzeżeniem sę. równozncczno z nieprzyjęciem 
ml\I1(!.cl.tU 0 

11 

/5/ Ustęp /1/ nrt.17 ot:czyr:ujo brzmienie : 
"/1/ Kadencja Ro.dy trwa pięć lat, liczę.o od dnia otwarcia Rady." 

/6/ Zamiast artykułów 18-19 wprowadza sifJ art.18 w następuję.cym brzmieniu 
".Art. 18. 

/1/ Członkowie Rady Rzeczypospolitej Polsldej, przebywaję.cy poza kra
jom, w którym Rada ma swoję. siedzibę, mogę. łę.czyć się w zespoły. 
/2/ Sposób lę.czenia się w zespoły i zakres ich działania określi regu
lamin Rady Rzeczypospolitej Polsldej nn wniosek jej Prezydiwn." 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesovli Rady Ministr6w. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniom ogłoszenia. 

PRFlES RlillY MINISTRÓW 
Minister Skarbu i Kierownik l~inisterstwa 
Z agad.nień Polskiej Emigracji Poli tycznej 

/-/ 1,ntoni Paję.k 

PREZYDENr RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ .bugu st Z ale sld. 
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KIEROWNIK MINISTERSTW.A SFRAW \~łNh"'TRZNYCH 
/-/ Stanisław Pornianowsld. 

MINIS1'ER SPR.llW ZlJ::;.RANICZNYCH 
/-/ .Aleksander Z am.sza 

MINISTER OBRONY NllB.ODOWEJ 
/-/ ~toni B. Brochwicz-Lewiński. płk.dypl • . 

MINISTER SPR.iiiłIEDL.I\70ŚCI 
/~/ Stanisław I.ubodziecld. 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A WYZNAŃ REI.J:GIJNYCH„ OŚWiliTY 
I KUifrURY„ Minister · 

/-/ Stanisław Dołęga l'l1odrzewski 
____ ..;._ 

13. 

DEKREr PREZYDENr.A RZECZ'YPOSPOLITEJ 
z dnia 18 grudnia 1957 r. 

o sposobie powoływania członków Raa.y Rżeczypospolitej Polskiej. 

Na podstaWie art. 79 ust./2/ Ustn~y Konstytucyjnej stanowię co następuje : 

:Art. 1. 

/1/ W wykonnniu postanowień art~5 ust./3/ .dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polski.ej w brzmie
niu nadanym 1Ill dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1953 r. 
/Dz.U.R.P. Nr. 3. z 1953 r„ poz.9/ ustala się następuję.cy tryb powoływania 
członków tej Rady: 

a/ 60 członków będzie wybranych w drodze wyborów pov.rszechnych„ róvmych„ 
tajnych i bezpośrednich., . · 

b/ posłowie i senatorowie SejllUl i Senatu w latach 1919-1939 z tytułu by
łych swoich mandatów staję. się członkami Rody Rzeczypospolitej Polsldej 
o ile zachowali obywatelstwo polskie„ zamieszkuję. w jednym z państw wol
nego świata i złożę. oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracy Ra
dy Rzec·zypospolitej Polskiej„ 

c/ 10 członków będzie powołanych przez .Prezydenta Rzeczypospolitej ad per
sonam„ 

a/ osoby duchowne przebywaję.ce w siedzibie Rzę.du R.P. i będę.ce prawnymi 
przedstawicielami uznanych przez Pruistwo wyznań religijnych będę. powo
łal'l3 przez Prązydenta Rzeczypospolitej na członków Ract' Rzeczypospolitej 
Polskiej„ 

e/ Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i Prezes Polski.ego Towarzy
stwa Nauko~go na Obczyźnie wchodzę. do Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
z tytułu swoich stanowisk„ 

f/ 5 członków będzie powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród 
przedstawicieli zorganizowanego życia społecznego ze szczególnym uwzględ~ 
nieniem ziem polsld.ch okupowarzych przez Rosję Sowiec~ oraz ziem odzys
kanych, 


