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CZE$~ I. 

4-. 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 29 maja 1973r. 
o powołaniu Rady Narodowej R.P. 

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

Art. 1. 

/i/ Powołuje się Radę Narodowę. R.P. na czas aż do odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. 

/2FRada działa na podstawie statutu stanowię.cego zalę.cznik do n±niejszego 
dekretu. 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów. 
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Art. 3~ 

/1/ Dekret niniejszy wchodzi w życie z o.niem ogłoszenia. 
/2/ Z dniem wejścia w życie nin1ejszego dekretu trac~ móc obowi~zuj~c~ dekrety 
Prezydenta Rzecz7pospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. o powołaniu Rn.dy Rzeczypospo
litej Polskiej /Dz.U.R.P. z 1958r.,Nr.2,poz.4/ i z dnia 5 l istopada 197l r. o powo
łaniu Rady Stanu /Dz.U.R.P.Nr.4,poz.2/. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ A.Urbański 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 
/-/ J.Gawenda 

MINISTER OBRONY NAROOOWEJ 
/-/ gen.S. - Brzeszczyński 

MINISTER SK.AJIBU 
/-/ S.Nowak 

MINISTER SPRAWIEDLHJO.'.jCI 
/-/ S.Wiszniewski 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Sitanislaw Ostrowski 

MINISTER WYZN.Art RELIGIJNYCH, Offi'IL\TY I KULTURY 
/-/ W.Strzałkowski 

MINISTER INFORMACJI I DOKUMENTACJI 
/-/ S.Karalus 

MINISTER SPRAW SPOŁECZNYCH 
/-/ S.Kuniczak 

MINISTER SPRAW KRAJOWYCH 
/-/ J.Poniatowski 

MINISTER DLA SPRI..W EMIGRACJI 
/-/ s. B<i>rczyk 

MINISTER 
/-/ Z.Scholtz 



- 13 - Z a ł ę. c z n i k 
do dela:'etu Prezydenta Rzeczypospolitej 
o pow9łaniu Rady Narodowej R.P. 

STATUT RADY NARODOWEJ" R.P. 

Skład Rady. 

Art. 1. 

/1/ Skład Rady Narodowej R.P. określa zo.lę.cznik do niniejszego statutu. 
/2/ Zmiana zo.lę.cznika wymuga uchwały Rady, powziętej większościę. 3/5 ogólnej liczby 
członków Rady. 

Art. 2. 

/1/ Członkowie Rady Narodowej R.P., bez względu IlD. tryb ich powołania, otrzymuję. listy 
wierzytelne, wystawione przez Komisarza Weryfikacyjnego, uprnwniaję.ce ich do udziału 
w pracach Rudy. 
/27 Skargi nn czynności Komisarzu Weryfikacyjnego i odwołania od jego decyzji rozstrzy
gp. Komisja Weryfikacyjnn, wybrann przez Rudę. 

Ju-t. 3. 

/1/ Rndn Narodowa R.P. wybiera Komisarza Woryfikncyjnego niezwłocznie po ukostytuowa
niu się spośród osób, posindnję.cych ukończone studia prawnicze lub prawo udzielania 
porad prawnych. 
/2/ Mandat Komisarza Weryfikacyjnego wygasa po ukonstytuowaniu się Rady w następnej 
kadencji. 

Art. 4. 
/1/ komisjo. Weryfikacyjna Rady składa się z dziewięciu członków .• 
/2/ Komisja działa . na podstawie regulaminu uchwalonego na jej wniosek przez Rndę. 
/3/ Uchwały Komisji zapodaję. zwykłę. większościę. głosów pr'zy udziale co ru:i.jmniej 
pięciu członków Komisji. 

Art. 5. 
/1/ Członldem Rady Narodowej R.P. może być tylko osoba maję.en ukończonych lat 21, 
która ·posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub zachowała prawa obywatela 
polskiego zgodnie z dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 maren 1973r. o za
chowaniu przez emigrantów polskich praw obywateli polskich /Dz.U.R.P.Nr.l, poz.i/. 
/2/ Nie mogę. być członkami Rady: 

n/ Funkcjonariusze państwowi z wyję.tkiem członków Rzę.du i podsekretarzy stanu; 
b/ Prezes Najwyższej Izby Kontroli i inni członkowie Kolegium Izby; 
c/ osoby posiadnję.ce paszporty konsularne PRL; 
d/ osoby otrzymuję.ce świadczenia pieniężne z tytułu swej pozycji lub postawy 

politycznej od cudzych rzę.dów i instytucji, które sę. ekspozyturami bę.dź narzę
dziami działania polityG:znego lub wojskowego tych rzę.dów. 

Art. 6. 
Członek Ro.dy Narodowej R.P. truci mandat w przypadku: 
a/ zrzeczenia się mandatu; 
b/ powołania. go · na jedno ze stanowisk liymienionych w artykule poprzedzaję.cym; 
c/ orzeczenia Sę.du Honorowego Rady, którego mocę. został uzńnny zn niegodnego 
piastowania IlllUldntu; 
d/ unieważnienia przez Komisję Weryfikn.cyjnę. Rudy listu wierzytelnego wystawionego 
przez Komisarzu Weryfikacyjnego. 
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Art. 7. 

/1/ Członkowie Rady Składuję. na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej lub jego przedsta
wiciela przyrzeczenie treści ru;i.stępuję.cej : 

~Swiadom obowię.zku wierności wobec Rzeczypospolitej Polskiej przyrzekam 
uroczY,ście, jako członek Rady Narodowej R.P., w pracy na rzecz dobra Polski 
nie ustawać, a walkę o jej wolność i niepodległość oraz ustrój demokrntyqzny 
zn pierwszę. mieć sobi~ powinność". 

/2/ Odmowa złożenia przyrzeczenia lub złożenie go z za.strzeżeniem jest równoznaczne 
z nie przyjęciem mn.ndatu. 

Zakres działania Rndy. 

Art. 8. 

/i/ Rada Narodowa R.P. podejmuje uchwały w sprawach wynikaję.cych z obowię.zków cię.żę.
cych na emigracji w okresie, w którym naród polski nie może wybrać swobodnie swego 
przedstawiciela-two. 
Rnda sprawuje kontrolę nad dziolalnościę. Rzę.du. W szczególności Rada : 
a/ uchwala na. wniosek Rzę.du lub z własnej inicjatywy projekty dekretów Prezydenta 
Rzeczypospolitej; 
b/ ustala zasady gospodarki funduszami publicznymi i maję.tkiem państwowyn; 
c/ uchwala nn wniosek Rz~du projekt budżetu, zawieraję.cy całość wpływów i wydatków 
pnpstwowych; 
d/ zatwierdza warunki i upoważnia Rzę.d do zacię.gonia zabawię.zań finansowych i przyjmo-
wania świadczeń; . 
e/ zatwierdza zamknięcia rachunkowe wniesione przez Rzę.d wraz z uwagami Najwyższej 
Izby Kontroli. 
/2/ Rzę.d przynajmniej raz na rok przedstawia Radzie wyniki swej działalności i swe 
zamierzenia na okres następny. 
Rnda określ.n swój stosunek do Rzę.du po przeprowadzeniu rozp~nwy nad sprawozdaniem 
Rzę.du. Rada może to uczynić w każdym czasie na wniosek 1/8 ogólnej liczby członków 
Rn~. . 
/3/ Wnioski o ustę.pienie Rzę.du nie mogę. być rozpatrywane przed dnniem Rzę.dowi możności 
złożenia wyjaśnień Rudzie, oraz nie mogę. być glosowane nn tym samym posiedzeniu, na 
którym zostały ogłoszone. 
Uchwala w sprawie ustę.pienin Rzę.du znpada zwyklę. większości~ głosów przy udziale co 
najmniej polowy ogólnej liczby członków Rady i jest miarodajil{l-, chyba że Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Rzę.du rozwię.że Radę. 

Art. 9. 

Członkowie Rn.dy mogę. kierować zapytania do Prezesa Rady Ministrów i ministrów. 
Prezes HD.dy Ministrów lub właściwy minister udzieli odpowiedzi najpóźniej w cię.gu 
miesię.ca od dnia. zgłoszenia zapytania. 

Art. 10. 

/1/ Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może trwale sprawować urzędu, przewodniczę.cy 
Rudy na wniosek Rzę.du zwoła Rad~ celom rozstrzygnięcia, czy urzę.d Prezydenta należy 
uznać za opróżniony. 
/2/ Uchwala uznaję.ca urzę.d za opróżniony za.pada większościę. 3/5 ogólnej liczby człon
ków Rady. 
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Ustrój Ra~. 

Art„ 11. 

Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje Rndę na pierwsze posiedzenie w nowej kadnecji i 
j{I. rozwię.zuje. 

Art. 12. 

/1/ Kadencja Rady trwa pięć lat. 
/2/ Prezydent Rzeczypospolitej może na wniosek Rzę.du rozwi{l.zać Radę przed upływem 
kadencji. 
/3/ Przerwa pomiędzy kadencjami Rady nie może trwać dłużej niż pól roku. 
/41- W przerwie pomiędzy kadencjami Rady uchwały w sprawach niecierpi{l.cY,ch zwłoki 
podejmuje rozszerzone Prezydium Rady, złożone z członków Prezydium rozwi~znnej 
Rady oraz dwudzioatu członków, wybranych w głosowaniu stosunkowym przez ustę.puję.cych 
członków Rady. 

Art. 13. 

Rada wybiera na okres kadencji swe Prezydium w osobach przewodnicz{l.cego, jego 
zastępców i sekretarzy oraz komisje i Sę.d Honorowy. 

Art. ]1._. 

Uchwały Rady zapadaję. ztzykłę. większościę. głosów przy udziale co najmniej 1/3 
ogólnej liczby jej członków zamieszkałych w W.Brytanii, jeżeli niniejszy statut 
lub inne przGpisy innczej nie stanowię. • 

.Art. 15. 

/1/ Rncla. uchwala swój regulamin. 
/2/ Regulamin zapewni członkom Rady, nieobecnym nc. posiedzeniu z powodu zumieszknnia 
poza W.Brytanię. 1 ttJ z innych ważnych powodów, możność udziału w podejmowaniu uchwał, 
wymn.gaję.cych kwalifikowanej większości głosów lub zwiększonego quorum. 

Art. 16. 

Posiedzenia Rndy zwołuje jej przewodniCZ{I.CY z własnej inicjatywy nlbo nn wniosek 
Rzę.du lub 1/8 ogólnej liczby członków· Rndy z porzę.dkiem obrad, ułożonym przez Prezy
dium· Rady. 

Art. 17. 

Członkowie Rzę.du, Prezes Najwyżsaej Izby Kontroli, prezesi: Komisji Głównej i Głównej 
Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego lub delegowani przez nich ich przedstawiciele, 
mogę. brać udział w posiedzeniach Rady oraz przemawiać poza kolejności~ mówców. 

Art. 18. 

/1/ Posiedzenia Rndy sę. jawne. 
/2/ Rnda może uchwalić tajność posiedzeniu. 

Art. 19. 

Siedzibę. Rady jest siedziba Rzę.du. Rnda może jednak odbywać posiedzenia poza siedzibę. 
Rzę.du, jeżeli Prezydium Rndy tak postanowi. 

Art. 20. 

Członkowie Rady mnję. prawo w granicach budżetu do cnl.kowitego lub częściowego zwrotu 
wydatków, poniesionych z tytułu pełnionych czynności. 
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Oddzioły Rn.dy. 

Art. 21. 

/1/ W krajach, ważnych z punktu widzenia polityki międzynarodowej lub rozmieszczeni~ 
uchodźstwa polskiego, Rad.n może posiadać swe oddzio.l.y, złożone z członków Rn.dy, 
zamieszkałych w tych krajach. 
/2/ W pracach oddziołów Rn.dy mogę. brać udzioł przedstawiciele miejscowych polskich 
stowarzyszeń społecznych. 
/3/ Zakres działania oddziału Rady oraz prnwn i obowię.zki przedstawicieli stow::irzy
szeń społocznych, wchodzę.cych w jego sktad, określa regulamin, uchwalony przoz 
oddział Rn.dy i zatwierdzony przoz Rn.tlę. 

Przepisy przvjściowe. 

Art. 22. 

Czynności Komisarza WeryfikD.cyjnego do czasu jego wyboru przez Rn.tlę, pełni osoba 
nie ubiegn.ję.ca się o lllll.ndat z wyborów powszc:;chnych na obszarze W.Brytanii, wybrano. 
przez Komisję Tym.czasowę.. 

Art. 23. 

Do czasu uchwalenia odpowiednich projektów tlckretów przez Rn.tlę Narodowę. R.P. człon
kowie Rady· spoza obszaru W.Brytanii zostanę. wybrani w sposób dostosowany do miejsco
wych warunków na podstawie przepisów zaprojektowanych przez właściuych przedstawicieli 
Rzę.du w porozumieniu z przedstawicielami ~iGjscowcgo uchodźstwa polskiego i zatwier
dzonych przez Radę Ministrów. 

Zmiana statutu. 

Art. 24. 
Zmiana niniejszego statutu wymaga uchl'rnly Rady, powziętej większościę. 2/3 głosów 
przy ucdziale co najmniej połowr ogólnej liczby członków Rady i może Il.l.l.stę.pić tyllio 
w trybie przewidzi~nym dla aktów ustawodauczych. 
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Zalę.cznik do sto.tutu Ro.dy. 

I. W sklo.d Ro.dy Noxodowej R.P. wchodzę.: 
1/ członkowie,. delegowani przez stronnictwa i ugrupowania polityczne: Ligo. Niepodległoś

ci Polsld.. /abo. oaJ..runy/ - 10, Niezo.leżno. Grupa Społeczno. /abo. odlo:r;ry/ 10, Polskn 
Partia Socjo.listyczno. - 10, Polsld..e Stronnictwo Ludowe - 10, Chrześcijo.ńskn Demokra
cja - 6, Zwię.zek Socjalistów Polskich - 5, Ruch Niezależnej Polityld.. Polskiej - 3, 
Stronnictwo Pracy - 2, razem 56. 
Ugrupowania pokrewne, któryra zostało. przyznana lę.czno. liczba InD.Ildntów dokonnję. same 
ich podziału pomiędzy siebie. W ro.zie nie dojścia do porozULlienio. epro.wn będzie roz-

strzygnięto. przez arbitraż. Knżdo. ze stron powało. jednego arbitra, arbitraże zaś wybio
rę. supero.rbitro.. W razie nieuzgodnienia osoby superarbitra, powoła go przewodnicz~cy 

. Komisji Tymczasowej Okresu Przejściowego spośród osób posio.dnję.cych kwalifikacje 
sędziowsld..ei · 

2/czlonkowie, wybrani w glosowaniu powszechnym przez spolGczeństwo emigracyjne w 
. W. Brytanii - 56; 

3/czlonkowie, wybrani w sposób dostosowany do warunków miejscowych w innych krnjach 
wolnego świntn: 
Europo.: Francjo. - 6, Niemcy -4, Belgia 3, Holandio. - 2, Szwajcario. - 2, Szwecja -2, 
Włochy -2, Austria - 1, Danin - 1, Hiszpanio. - 1, Norwegio. - 1. 
ro.iski Wschód: Liban - 1. 

Afryko.: A:frylm Poludniowa - 2, Etiopio. - 1, Rodezju - 1. 
Anerykn Pół.nocnn: Stany Zjednoczone - 8, Knnada - 8, 
Ameryko. l.acińskn: Argentyno. - 4, Brazylia - 2, Meksyk - 1, Pnragwo.j - 1, Urugwaj -1, 
Wenezueln - 1, 
Oceanio.: Australia - 8, Nowa Zelnndia - 2, razen 66. 

4/czlonkowie, powało.ni przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyzn..'l.Ilio
·wych: 
Instytut Polsld.. .i\.k:cji Kntolickiej - 1, Zrzeszenie Ewangelików Pol.nków w Wiolldej 
Brytanii - 1, Polski Kościół Prnwoslnwny - 1, razem 3. 

5/ członkowie, delegowani przez no.qzelne orgnnizncje społeczne, kombntancld..e, naukowe, 
· kul turnlno-oświatowe i olodzieżowe: 
n/ stowarzyszenia społeczne o charakterze ogólnyra: Zjednoczenia Polskie w Wielkiej 
Brytanii - 5, Zjednoczenie Polek no. Emigracji - 2, Obywntelsld.. Zwię.zok Polok - 1, 

~/ stowarzyszenia kombatanckie: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - 3, Kolo. Oddzin
.lowe - 2, Stowarzyszenie Lotników Polskich - 2, Snnopomoc Marynarki Uojonnoj - 1, 
Kolo b.fulri.ierzy Armii Krnjowęj - 1, Kolo Kobiet fulnierzy - 1, Zwię.zek Inwalidów 
PSZ - 1, Zwię.zek Konbatantów Zydów PSZ - 1, 

q/ organizacje naukowe: Polskie Towarzystwo Naukowe no. Obczyźnie - 1, 
d/ organizacjo IJ.ł.odzieżowe: Zwię.zek Harcerstwo. Polskiego - 2, Zrzeszenie Studentów i 
Absolwentów Polsld..ch n..-i. Uchodźstwie - 2, 
e/ Zwię.zek Ziem Wschodnich R.P. - 2, Kolo Lwowio.n - 1, ro.zen 28. 

6/ członkowie, powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej z obszaru Wielkiej Drytnnii 
- 10, z innych krajów - 10, razem 20. 
Ogółem no. wszystkie grupy przypndo. 229 oandnt6w. 

II. Knndydownć i być wybranyni względnie powołanymi mogę. być tylko osoby znnieszknle w 
kro.jo.eh, które roję. reprezentować. Mnndo.t członka Rndy No.rodowej R.P. noże być wyko
nywany tylko osobiście; przeknznnie rondo.tu innej osobie jest niodopuszcznlnc. 
Członek Ro.dy No.rodowej R.P., bez względu no. tryb powołania, wykonuje swój DD.nclnt 
zgodnie z sULlieniem i nie może być krępowany niczyimi instrukcjo.mi. 




