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CZĘ~d I. 
3. 

DEKlIBT PREZYDENTA RZBCZY?OS?OLITEJ 
z dnia 11 listopada 1977r. 

o żmianie Statutu Rady Narodowej R.P. 
i zalę.cznik~ do Statutu. 

W oparciu o uchwalę, Rady Ua.rodowej R.P. z dnia 8 p.s.ździernika 1977r. oraz nCJ. podsta
wie art. 79 /ust.2./ Ustawy Konstytucyjnej stanouię co nc.stępuj:,e : 

Art. 1. 

Do Statutu Rady wprowadza. się ru.lstępuję.ce poprawki: 

1. Ustęp /4/ art .12 otrzymuje brzmienie: 
/4/ U przerwach poo.iędzy kadencjami Rady uc1u-1:ily w sprawt~ch niGcierpiQ,cych zwłoki 
po<lejouje rozszerzone Prezydium Rady, złożone z czlonk.ów Prezydium rozwi;:.zn.nej 

R.::1.dy, aro.z z dwudzestu członków, desygnowanych przez Kluby Rady i ogól członków 
niezule żnych, proporcjonalnie do ich ,liczebności. 

2. U art.15 skreśla się w Ub-tępie /2/ wyro.zy "powodu zrunieszkanin pozc WieDcę. 
Bryte.nię. i innych". 
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3. Art.21 nadaje się brzmienie: 

/1/ W krajach uażnych z punktu widzenie polityki oiędzyll.'.lro:lo.rnj lub roz:iieczczo
nia uchodźstwa polskieeo Rad:i. r.1oże posiadać swe Oddziały, zło.tona z człon.l(ÓW, 
~r;i~sEkalych w tfch krajach. 
/2,f :Oddziały Rady· .będ~ tworzone nn podstawie osobnych dekretów Prezydenta Rżeczy
pos-poii tej, za:12rojektowanych przez włcściwych przed~tawici"eli RzQ-du, po zasięgnię
ciu opinii miejscowych niepodległościowych orgc.nizacji uch.o~czych~ Dekroty te 
olcreJHQ- liczbę oz.ł;onkóE Oddziału Rady, tryb ich powoły'waniti. oraz kadencję Oddziału 
Raay. 
Projt~kty tych clekretó,-, RzQ-d przedstawi Rc.dzie Narodowej R. ii. zgodnie z przepisaIJi 
art.8 ust.;1/ Statutu. 
/3/ Zadaniera Oddziału Ra.dy będzie utrzyrzywanie łQ-czności pomędzy niejscm·rJn spo
łeczeństwe~ uchodźczyo a władza~i naczelnyni Rzeczypospolitej. Oddział Ra~y bęJzic 
działał ne. podstawie U8hwalonego przez siebie regular::d.nu, zatwil,rdzoneco przez Radę 
Narodow~ R.P. ReGUla.IiJ.in wyposaży Oddzinł Rady w prawo uchwalaniu dezydtratów cło 
RzQ-du i wniosków na Radę NarodowQ. R. P. oraz okreuli sposób, w jaki Od1~.zic.ł LlD. 

wykonywać swe z11dan:i.e. 
/4-/ Członkowie Oddziału Rndy będQ- jednocześnie czło~~:ii Rady z prawer:1 udzia.lu w 
jej posiudzeniach, zabieranie. głosu, zgłaszania wniosków oruz zupytc.i1 do Rzt~~u, 
a także glosowania. Wspormiane uprawnienia członkowie Rady IJOeQ- wykon,ywc.ć t:,D:o 
osobiście. 
/5/ W kraju, w któryo Radn nie ma swego OdJ.ziału, raog~ być powołani czlonkm·;ie RaJ.y 
spośród !:liejscowych niepodległościowych organizacji uchodźczych, w liczbie nic 
wyższej od 3. Tryb powołania tych członków określi rozporzQ.dzenie wykonnwcze ~o 
niniejszego dekretu. Bę~ oni korzystali z uprawnień, określonych w ustępie po
przedzaję.cy~. 

4-• Skreślo. się przepisy przejściowe, zc.w:1rte w art.22 i art.23. 

5. Art. 24- otrzyuuje znieniO!l{!- nur.1crc.cję, jako art. 22 i dodaje się w nir.1 po ·.,yro.zo.ch: 
"członków Rady" wyrazy: " zc.oieszknlych w Wielkiej Brytc.nii". 

Art. 2. 

Punkt I Zcl.Q-cznika d.o Statutu otrzynuje brzrJienie: 

I. W skład Rady Narodowej R.P. wchodz~: 
1/ członkcwie, delegowo.ni przez stronnictwa i ugrupowanie. polityczne 
2/ członkowie, wybrani w głosowe.ni u powszechn;;/D przez społecze.ustwo 

emigracyjne w W.Brytanii 
3/ członkowie, pm-rnł&ni przez Prezydenta Rzec7,ypospoli tej spośród 

organizacJi wyznanim·1ych: Instytut Polski ·Akcji Ka.tolicld.ej ~·l, 
Zrzeszenie Ewangelików Polaków w W.Brytanii - 1, Polski Kościół 
Prawosławny - 1, organizacje wyznaniowe Zydów polskich - 1, razen 

4-/ przedstawiciele organizacji społecznych, koobatanckich, naukowych 
i olodzieżowych 

5/ członkowie, powołLlni przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
ogół8n n.:, wszyskie grupy przypada 

30 

4-

19 
8 

--105 
L1tmdctów 

Podziału IJandatów poo.iędzy organizacje społeczne, konbatsnckic, ru:!.ukowo i wlo~ 
dzieżowe do~oru:i. Rada Narodow~ R.P. przed upływer,1 kadencji nu łmiosek PrczydiUIJ Rady 
powzięty bezwzglętln{, większości{!- głosów po uprzednio zasięgnięciu opinii prezesów 
zrzeszcri, wchodz~cych w skład Rady. Gdyby Rada nie dokonała podziału wspounic.nych 
mandatów przed swyn rozwi~zanieo, podział ten przeprowadzi rozszerzone Prczyciuu Rady 
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po zasięgnięciu opinii wspomnianych prezesów. Jednocześnie Rnda Narodowa. R.P. względ
nie rozszerzone Prezydiuu Rady określi tryb powołania przedstawicieli wsponnianych 
organizacJi społecznych, kombatanckich, ru:.ukowych i Dl.odzieżowych w porozu.::iieniu z 
ich właściwymi wła.dznmi. 

Rada Narodowa R.P. może w trybie powyżej określonym przeprowadzić rewizję po
działu mandatów, dokon~nego w poprzedniej kadencji, wspomniana jednak zui(tna podziału 
mandatów będzie obowię.zywuć dopiero przy tworzeniu Rady w następnej z kolei kadencji. 

Podzi:.tl. raandatów pomiędzy stronnictwa i ugrupowanin polityczne zostanie dokonany 
przez procentowę. znianę ich przedstawicielstw w stosunku do obecnej ich liczby,jcdna
kowę. dla wszystkich stronnictw i ugrupowan. 

Wspomniany podzinl m:mdutów przeprowadzi w oparciu o powyższę. zasadę ob(;cne 
PrezydiULl ,Rady IbrodowejR.P. Każdemu stronnictwu b-2-,clź ugrupowaniu służy odwołanie 
od uchwały Prezydium Rady do Rady N/:'..rodowej R.P., a w ro.zie jej rozwię.zc.nia do jej 
rozszerzonego Prezydi\łl:l. Uchwala tych ciał jest ostatecznG. 

Art. 3. 
Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady }linistrów. 

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

PREZES Ril.DY MINISTRÓW 

/-/ Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZ1CZYPOSF0LITEJ 

/-/ Stanisław Ostrowski 
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Zalę.cznik do dekretu o zoL:nie 
Statutu Rady Narodowej R.P. 
/ jednolity tekst/ z dn.11.11.1977r. 

STATUT RADY NARODOWEJ R.P. 

Skład Rady. 

Art 1. 

/1/ Skład Rady Narodowej R.P. określa znlę.cznik do niniejszego stctutu. 
/2/ Zmiana znlę.cznika wycagn uchwc.ly Rudy powziętej większościę. 3/5 ogólnej liczqy 
członków Rady. 

Art. 2. 

/1/ Członkowie Rady Narodowej R.P. bez względu na tryb ich powol.::.nin, otrzynuję. 
listy wierzytelne, wystawione przez Komiso.rza Weryfikacyjne:go, upri.l.wniaję.ce ich 
do udziału w pracach Rady. 
/2/ Skargi na czynności Kooisnrza Weryfika cyjnego i odwoł2nia od j 0go decyzji roz
strzyga Komisja Weryfiko.cyjnn wybrana przez Rndę. 

Art. 3. 
/1/ Rada Narodowf.\ R.P. wybiera Kooisorza Weryfik:.cyjnego niezwłocznie po ukonnty
tu.owo.niu . się spośród osób, posiado.ję.cych ukończone studia prc..wnicze lub prawo 
udzielania porad prawnych. 
/2/ Mandat Komisarza Weryfik.c-.cyjnego wygc.so po ukonstytuowaniu się Rr..i.<ly w n~.ntęprn:: j 
kadencji. 

Art. 4. 
/1/ Kooisja Weryfikacyjna Rndy składa się z dziewięciu członków. 
/2/ Komisja dziale nn podstawie regulaminu uchwalonego na jej wnio~ck przez Rnuę. 
/3/ Uchwały Konisji znp~dnj~ zwyY..lę. większo8cię. głosów przy udziale co nnjonicj 
pięciu członków Kooisji. 

Art. 5. 
/1/ Członkiem Rady No.rodowej R.P. może być tylko osoba m~ję.cc ukonczonych l ~t 21, 
która posiada obywatelstwo Rzeczypospolite j Polskiej lub zachouw.2'"" pre.wa obyv1ntcla 
polskiago zgodnie z dekreteo Prezyd~nta Rze:czypospolitej z dniG 5 r1J.rcn 1973r. o 
zo.chow.::.niu. przez emigrantów polskich praw obywateli polskich /Dz.u. n . P. Hr.l poz.1./ 
/2/ Hiemogę. być oiłopkarn. Rady : 
a/ funkcjonariusze pa.ństwowi, z wyję. tkico członków Rzę.u i poJnekreto.rzy Sb.uu, 
b/ Prezes Najwyższej Izby Kontroli i inni członkowie Kolegium I zby, 
c/ osoby posiadaję.ce paszporty konsularne PRL. 
d/ osoby otrzymuję.ce świadczenia pieniężne z tytułu swej pozycjilub posts.ws poli
tycznej od cudzych rzę.dów lub instytucji, które sę. ekspozytura.Bi bfcłź narzędzio.oi 
działania politycznego lub wojskowego tych rzę.dów • 

. Art. 6. 
Członek Rady No.rodouej R.P. traci mandat w przypadku : 
a/ zrzeczenia się oandatu, 
b/ powołnnia go na jedno ze stanowisk wyr:iienionych w artykule poprzedzaję.cym , 
c/ orzeczenia Sę.du Honorowego Rady, którego mocę. został uzn~ za niegoune".J'o 

piastowania mandntu, 
0 

d/ unieważnienia przez Komsję \'leryfikD.cy jnę. Rady listu wierzytelnego wystawionego 
przez Komisarza 1'leryfikacyjnego. 
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Art. 7. 

/1/ Członkowie Re.dy skln.da.ję. nn ręce Prezydenta Rzcc·zypospoli tej lub jego przeclnta
wiciela przyrzeczenie treści następuję.coj: 

11 Swic.dom obowię.zku wierności wobec Rzeczypospolitej Polskiej przyrzekru:i uroczyś
cie, jako członek Rady Narodowej R.P., w pracy na rzecz dobra Polski nic ustawać� n 
walkę o jej wolność i niepodległość za pierwszę. mieć sobie powinność". 
/2/ Od.raowa ślubowania lub złożenia go z zastrzeżenien j0st równoznaczne z nie przyję
ciem mandatu. 

Zakres dzinlanie Rady. 

Art. 8. 

/1/ Rada Narodowa R.P. podejnuje uchwały w sprawach wynikaję.cych z obowię.zków cię.żę.
cych n-i enigracji w okresie, w któryn naróu. polski nie ooże wybrać swobodnie swogo 
przedstawicielstwa. 

Rada sprawuje kontrolę Illl.d dzinlnlnolcię. Rz�du. W szczególnobci Rada: 
O./ uchwala nn wniosek Rzę.du lub z wlo.snej inicjatywy projekty dekretów PrGzydontu 
Rzeczyptispolitej, 
b/ ustal2 zasady gospodarki funduszami publicznym.i i maję.tkicm p&ilStwowym, 
c/ uchwala na wniosek Rzę.uu projekt budżetu, z2wieraję.cy całość wpływów i wydatków 
pnństwowych, 
d/ zatwkrdza warunki i upoważnia.--Rz�d do zaoię.gnięcia zobowię.zań finansowych i przyj-
mowania świadczeń, 
e/ za.twierdza znzaknięcin rachunkowe wniGsione prz0z Rzę.d wraz z uwngaoi Najwyższej 
Izy Kontroli. 
/2 Rzę.d :przynajmniej raz no. rok przedstawia Radzie wyniki swej działalności i swe
znnierzellta na okres nc.stępny. 

Rado. 9kreśla swój stosunek do Rzę.du po przeprowadzeniu rozpro.wy nad_sprnwozclhnit:m 
Rzę.du. Rada moż� to uczynić w każdym czasie ru::. �miosek 1/8 ogólnej liczby czlonkow 
Rad,Y. 
/3/ Wnioski o ustę.pienie Rzę.du nie możgęL być rozpatrywane przed cluniem Rzę.dowi moż
ności zlo�enia wyjaśnień Rndzio aro.z nie mogę. być glosowane na tym samyo posiedz.eniu, 
nn któryIJ 'zostały zgłoszone. 

Uchwala w sprawie ustę.pienia Rzę.du znpnda zw-.1kl� większościę. głosów przy udzie.le 
najraniej polowy ogólrnJj liczby członków Rady i jet oiarodajnę., chyba że PrezYd(!nt 

R�eczypospolitej Illl. wniosek Rzę.du rozwię.że Radę. 

Art. 9. 

Członkowie Rady mogę. kierować zapytania do Prezesa. Rady Ministrów i miniotrów. 
Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister udziel.i odpowiedzi nnjpóźni0j w cię.gu 
miesię.ca od dnin zgloszeni.:i. zn.pyto.nin. 

Art. 10. 

/1/ Jeżeli Prezydent Rzoczypospoli toj nio możo trwale sprawować urzędu, przewodniczę.cy . 
Rady na wniosek Rzę.du zwoła Radę celem rozstrzygnięcia, czy urzę.d Prezydenta nc.leży 
uznać zn opróżniony. 
/2/ Uchwal.n uznnję.cu urzę.d za opróżniony zapadD. większości{). 3/5 ogólnej liczby człon
ków Ro.dy. 
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Ustrój Ru.dy 

Art. 11. 
Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje Radę na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji 

i jQ. rozwię.zuje. 
Art. 12. 

/1/ Kadencja Rady trw& lat pięć. 
/2/ Prezydent Rzeczypospolitej może na wniosek Rz~du rozwi~z~ć Radę przed upływem 
kadencji~ 
/3/ Przerwa pomiędzy kadencjami Rady nie może trwać dłużej niż pól roku. 
/4/ W przerwach pomiędzy kadencjami Rady uchwały w sprawach niecierpi~cych zwłoki 
podejmuje rozszerzone Prezydium Rady, złożone z członków Prezydiur:1 rozwi~znnej Rady, 
oraz z dwudziestu członków, delegowanych przez Kluby Rady i ogól członków niezależ
nych, proporcjonalnie do ich liczebności. 

Art. 13. 

Rada wybiera na okres kadencji swe Prezydium w osobach przewodnicz{lcego, jego 
zastępcó~ i sekretarzy oraz komisje i S~d Honorowy. 

Art. 14. 

Uchw~y Rady zapadaj~ zwykł~ większości~ głosów przy udziale co najmniej 1/3 
ogólnej liczby jej członków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, jeżeli niniejszy 
statut lub inne przepisy inaczej ·nie stapowi~. 

Art. 15. 
/1/ Rada uchwala swój regulamin. 
/2/ Regulamin _zapewni członkom Rady, nieobecnym na posiedzeniu Rady, możność udziału 
w podejmowaniu uchwal, wyrnagnj~cych kwalifikowanej większości głosów lub zwiększobeg 
quorum. 

Art. 16. 

Posiedzenia Rady zwołuj& JeJ przewodnicz~cy z własnej inicjatywy albo nn wn;i.osek 
Rz~du lub 1/8 ogólnej liczby członków Rady z porz~dkiem obr~d ułożonym przez Prezy
dium Rady. 

Art. 17. 

Członkowie Rz~du, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, prezesi: Kooisji Głównej i 
Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego lub delegowani przez nich przedstawi
ciele mog~ brać udzicl. w posiedzeniach Rady oraz przemawiać poza kolejności~ mówców. 

Art. 18. 
/1/ Posiedzenia Rady s~ jawne. 
/2/ Rad& 'może uchwalić tajność posiedzenia. 

Art. 19. 

Siedzib~ Rady jGst siedziba Rz~du. Rada może jednak odbywać posiedzenia poza 
siedzib~ Rz~du, jeżeli Prezydium Rady tak postanowi. 

Art. 20. 

Członkowie Rady maj~ prawo w granicach budżetu do całkowitego lub częściowego 
zwrotu wydatków poniesionych z tytuł.u pełnionych czynności. 
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Oddziały Rady 

Art. 21. 

/1/ w_kra~ach wa~17rch z punk~u wid~eni~ polityk~ międzyn~rodowej lub :oznies~czenia. 
uc~odzstwu polskięgo Rada moze posiadac swe Oddziały, zlozone z czlonkow, zal!ll.eszlrn.-
l7ch w tych krajach. . 
/2/ Oddziały Rady bę~ tworzone na podstawie osobnych dekretów Prezydenta Rzeczypospo
litej, zaprojektowanych przez właściwych przedstawicieli Rz~du, po zasięgnięciu opinii 
miejscowych niepodległo~ciowych organizacji uchodźczych. Dekrety te określ~ liczbę 
członków oddziału Rady, tryb ich powoływania oruz kadencję oddziału Rady. 

Proje~t,.v tych dekretów Rz~d przedstawi Radzie Na.rodowej R.P. zgodni~ z prz8pisani 
art.8,ust~/1/ Statutu. . . 
/3/ Zadan~em oddziału Rady będzie utrzymywanie l~czności pomiędzy miojscol1ym spole
czel'istwem uchodźczym . a uladzami . I12.czelnymi Rzeczypospoli toj. Oddział Rady będzie dzia
łał n~ podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Racl;ę Nuro-
0nw~ R.P. Regulamin wyposaży oddział Rady w prawo uchwulnnia dezyderctów do Rz~d~ i 

.osków pa Radę Narodow~ n.P. oraz określi sposób, w jaki oddział ma wykonyw~ć swe 
zadanie. · · 
/4/ Czlo~owie oddziału Rady będ~ jednocześnie członka.mi Rady z prawem udziału w jej 
posiedzen:i.f!ch, zabierruria głosu, zgłaszania wniosków oraz zapytań do RzQ.du, a także 
glosowania. Wspomniane uprawnienia członkowie Rady r1ogę, wykonywać tylko osobiści0. 
/5/ W kraju, w którym Rada nie ma swego oddziału, mog~ być powołani członkowie nudy 
snośród m:i,.ejscowych niepodległościowych organizacji uchodźczych w liczbie nic większE:j 
od 3. Tryo powołania tych członków określi rozporzę.dzenie wykonawcze do ninic jszctJO 
dekretu. ~Cl%: oni korzystali z uprawnien, określonych w ustępie poprz0dznj~cyu. 

Zuiana Statutu 

Art. 22. 

Zmiana niniejszego statutu wytiaga uchwały Rady, powziętej większości~ 2/3 closów 
przy udziale co najmniej polowy ogólnej liczby członków Ila.dy, zamieszkałych w Wiol
kiej Bryt[µ'lii, i może mst~pić tylko w trybie przewidzianym dla aktów ustawodnwczych. 

7 q l ~cz n i k do statutu Rady. 

l~ W sklud ·Rady Narodowej R.P. wchodz~: 
1/ członkowie, d8legowani przez stronnictwa i ugrupowania polityczne 44 
2/ członkowie, wybrani w glosowuniu powszechnym przez społeczeństwo 

emigracyjne w W.Brytanii 30 
3/ członkowie, powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród orgQ

nizacji wyznaniowych: Instytut Polski Akcji Katolickiej - 1, Zrzesze
nie Ewangelików Polaków w W.Brytunii - 1, Polski Kościół Prawosławny 1, 
orga.nizacjn wyznaniowa Zydów polskich - 1, razem 4-

4/ przed~tawiciele orga.nizacji społecznych, kombatanckich, naukowych i 
Iilłodzieżowych 19 

5/ czlonJwwie powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej 8 
Ogółem na wszystkie grupy przypada mc.ndatów 105 

Podziału mandatów pomiędzy organiza.cje społeczne, kombatanckie, naukowe i nlodzie
żowe dokona Rada Narodowa R.P. przed upływem kadencji na wniosek Pr&zydium Rn.dy, 
powzięty bezwzglę~ większościĘ:. głosów po uprzednim zasięgnięciu opinii prezesów 
zrzeszeń, wchodz~cych w skład Rady. Gdyby Radu nie dokonała podziału wspOilll1.i1:.I1Ych 
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mandatów przed swym rozwię.zaniem, podział ten przeprowadzi rozszerzone Prezydiun Rady 
po ze.sięgnięciu opinii wspomnianych prezesów. Jednocześnie Rada Nnrodow~ R.P. względ
nie rozszerzone Prezydium Rady określi tryb powołania przedstawicieli wspo~ninnych 
organizacji społecznych, koobatanckich, naukowych i. Dlodzieżowych w porozumienii z 
ich właś~iwyoi władzami. 

Rada Narodowa R.P. może w trybie powyżej określonym przeprowadzić rewizję po
działu nnndatów, dokonanego w poprzer!niej kadencji, uspomniana jednak zniana poq.zio.
łu mandatów będzie obowi~zywać dopiero przy tworzeniu Rady w następnej z kolei ka-
dencji. · 

Podział mandatów pomiędzy stronnictwa i ugrupowania polityczne zostanie do~onany 
przez procentow~ zmianę ich przedstawicie}jSurv stosunku do obecnej ich liczby, jedna
kowQ. dla wszystkich stronnictw i ugrupowań. 

Wspomniany podział mandatów przeprowadzi w oparciu o powyższ~ zasadę obecn~ 
Prezydium Rady Narodowej R.P. Każdenu st:::onnictwu bę.dź ugrupowaniu służy odwołanie 
się od uchwały Prezydium Rady do Rady Na:· odowej R.P., a w razie j(;j rozwię.zania do 
jej rozszerzonego PrezydiUD. Uchwala tych ciał jest ostateczna. 
II. Kandydować i być wybranymi względnie powołanymi mog~ byc tylko osoby znmicszk:ile 
w krajach, które maj~ reprezentować. 

Mandat członka Rady Narodowej R.P. może być wykonywany tylko osobiścit:, przeka
zanie mandatu innej osobie jest niedopuszczalne. 

Członek Rady Narodowej R.P. bez względu m:. tryb powołania, wykonuju swój nandnt 
zgodnie z surr:ieni8m i nie może być krępowany niczyimi instrukcjami. 




