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DEKRET PREZ1DENTA RZEczyrosFOLITEJ 
z dnia 18 października 1982 r. 

o utworzeniu Oddziału Rady Narodowej R.P. w Kanadzie 

Na podstawie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej oraz art.21 ust./2/ statutu 
Rady Narodowej R.P. /Dz,U.R.P. No 3 z 11 listopado. 1977 r,/ stanowię co następuje: 

Art .1. 

Tworzy się Oddział Rady Narodowej R,P. w Kanadzie. 

Art.2. 

Do zakresu działania Oddziału Rady Narodowej R.P. w Kanadzie należy: 

a/ utrzymanie l~czności między miejscowym społeczeństwem uchodźczym a ltg~~ 
władzami Rzeczypospolitej Polskiej; 

b/ popieranie i rozwijanie polskiej niepodieglościowej pracy politycznej na 
obszarze Kanady 

c/ uchwt,l~e d.e.zyderatów. do Rzę.du R.P. oraz składanie wniosków do Rady Narodowej 
R. P. w Londynie„ 

krt.3. 

1/ Delegat Rz~du R.P. w Kanadzie bierze udziel. w posiedzeniach Oddziału z prawem 
przemawiania po za kolejk~ mówców. 

2/ Do jego obowi~zków nalezv rell'U1arno inf'ormowanie Oddziału o pracach Rz~du R.P. 

Art.4. 

1/ Oddział Rady Narodowej R.P. w Kanadzie składa się z 45 członków, powołanych 
w sposób określony w instrukcji wyborczej oraz w przepisach wykon:iwczyoh do 
niej, wydanych przez Delegata Rz~du R.P. w Kanadzie i zatwierdzonych uchwal~ 
Rady No.rodowej R.P. z 19-go czerwca 1982 r •. 

2/ Wspomniane przepisy zostan~ zast~pione dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 
o ordynacji.wyborczej do Oddzia1u Rady Narodowej R.P. w Kanadzie, wydanym w 
oparciu o uch walę Oddziału, zatwierdzon~ przez Radę Narodow~ R,P. 

Art.5. 

1/ c~lonkowie Oddziału zgodnie z art.21 ust./4/ statutu Rady Narodowej R.P. s~ 
jednocześnie członkami Rady z prawem udziału w jej posiedzeniach, zabierania 
głosu, zgłaszania wniosków oraz z~pytań do Rz~du, a także glosowania. 

2/ Wspomniane uprawnienia członkowie Oddziału mog~ wykonywać tylko osobiście, 

Art.6. 

1/ Prezydent Rzeczypospolitej na w:-:-.:'..cs:-k Prezesa Rady Ministrów zwołuje Oddział 
Rady Narodowej R.P. w Kanadzie na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji i 
go rozwi~zuje po upływie kadencji. 
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2/ Przewodniczę.cy Rady Narodowej R.P., lub osoba przez niego upoważniona, przewod
niczy nn pierwszym posiedzeniu Oddziału a~ do ukonstytuowania się jego PrezydiUD, 

A>rt. 7. 

Oddział wybiera swe Prezydium na '.)kres kadencji w osobach przewodniczę.cego oraz 
zastępców przewodniczę.cego i sekretarzy w liczbie określonej uchwalę. Oddziału, 

Art.8. 

1/ Oddział '-Rady Narodowej w Kanadzie dział.a wed.1.ug regulaminu udhwalonego przez 
przez siebie i zatwierdzonego przez Radę N'tu-odOW{ł. R. P„ 

2/ Rada Narodowa R. P. może odmówić zatwierdzenia jedynie tych przepisów regulaminu, 
które nie sę. zgodne z dekretem o utworz_e,n.iu Oddziału lub z e statutem Rady 
Narodowej R. P. 

Art.9 •. 

Odpisy protokółów z posiedzeń Oddziału będę. przedstawiane Radzie Narodowej R.P. 
oraz Rzę.dowi R."P. 

Art •. 10. 

Oddział ma prawo otrzymywania dotacji na swe prace w ramach budżetu, przedsta
wianego przez Rzę.d R.P. Radzie Narodowej R.P. 

Art.11 •. 

Oddział Rady Narodowej R.P. w Kanadzie zebrał. się nn pierwsze posiedzenie w 
dniu 13 września 1981 r. Wspomniany Oddział ukonstytuował się w tym dniu zgodnie 
z art.7 dekretu i uzyskał prawo rozpoczęcia swej działalności z chwilę. gdy R~dn 
Narodowa R.P. zatwierdziła jego utworzenie na posiedzeniu w dniu Ie czerwoa 1982 r. 

Art.12. 

Kadencja Oddziału Rady Narodowej w Kanadzie jest zbieżna z kadencję. Rady Narodo-
wej R •.. P. · 

Art.13, 

Wykonanie -dekret.u_po:r:ucza się. P:l;'ezesowi Rad.\oC. Mipistruw. 

Art.~ 

Dekret wchodzi w życi'e z dniem. dgloszemia. 

PREZES RADX'~MIŃ ISTE!JW 
/-/ Kazimierz Subbat. 

PREZYDENT RZECZYlłOSPOLITEJ 

/-/ Edward Raczyński 




