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CZĘŚĆ I. 

DEKRET Pl:iEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 11 lutego 1958 r. o zmianie w dekrecie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. 
o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej ••••••••••••• str. 8. 

OBWIESZCZENIE PREZES.A RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 lutego 1958 r. w spn,wie ogłoszenia jednolitego 
tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Pols Id.ej •••••• str. 9. 

CZĘŚĆ II. 

Dz.I.AL URZĘDOWY. 

ZARZĄDZENIE PREZtDENT.A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 18 lutego 1958 r. o powołaniu członków Kapituły 
Orderu 11 Odrodzenia Polski" ••••••••••.••••••••••••••••••• str.12. 
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CZĘŚĆ I. 

3. 

DEKR.m' PRJiZYIJE:'.'lrA RZECZl'WSPOLITEJ 

z d.r:io lJ. ·n>.tngo l:J5B "J.' ~ 
o zmianie vr dekrecie r-rez;ydenta Rzeczypospolitej z dnta 
9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady R~eczypo3politej Polskiej. 

Na podstawie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co nast~puje : 

Art. 1. 

Y{ dekrecie Prezydf3nta Rzoczyposr,clj:tej z dnia 9 grednia 1939 r. o powołaniu Racy 
Rzec~tpospol:ltoj Pol.Jltlej /:Jz.U.R.P.Nr~3 z 1953!'. ,poz.9/ wprowadza się następuję.cę. 
zmiEinę: 

W ar-t. 9 ust ./J./ liczbę "48" zmienia się iw liczbę "40" • 
Art. 2. 

Upoważnia się Pro ze sa Rney Ministrów do ogłoszenia jodnoli tego tekstu dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dI'.io 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej z uv,~glęo.nieniem zmiun Y1pr0wa0.znnych do dnia ogłoszenia 
jednolitego tel:stu i z nadaniom jednoJ.itej nwool'aoji ~r·i:;ykulów. 

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

kt. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PRElES RADY MINISTRÓY/ 
Minister Skarou i Kier~vvnik Ministerstv,a 
Zagadnień Pols!clej Emigracji Politycznej 

/-/ .iultoni Paję.k 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A SPRAW WEWNĘ'l'JrlNYCH 
/-/ Stanisław Pomianowsld 

MINISTER SPRNil zi;GRt,NICZNYCH 
/-/ 1.leksander Zmvisza 

MIJ'łISTfilł OBRONY, N.kROOOWEJ 

PREZYDENT RZEC'ZYPOSPOLITEJ 
/ -/ August Zaleski 

/-/ J.ntoni B.Brochwicz-IH,.;1ń1,dci. płk. dypl. 

MINISTER SPRl1WIEDLIV1000I 
/-/ Stanisław Iilbodziecki 

KIEROWNIK MINISTERST\71, WYZN11Ń RELIGIJNYCH, OŚWIJ;TY 
I KIJill'URY,, Mini8ter 

/-/ Stenislaw Dołęga Modrzewski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RliDY MINISTRÓW 

z dnia 12 lutego 1958 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady 
Narodowej Rzeczypospolitej Polski.oj. 

Na podsta,vie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lutego 19.58r. 
o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polski.ej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1958r.,poz.3/ ogłaszam 
jednolity tekst dekretu z dnia 9 grudnia 1939 r. z uwzględnieniom zmian wprowadzo
nych do dnia ogłoszenia zał~czonego jednolitego tekstu. 

PREZES RI.D;{ MINISTRÓW 
/-/ lintoni Pajęk 

Załę.cznik 

DEKRET PREZYDENT.i; RlECZYPOSPOLITF.J' 

z dnia 9 grudnia 1939 r. 
o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podsta,vie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje 

.Art. 1. 

Na czas trwania okoliczności wywołanych :wojnę. powołuję Radę Rzeczypospolitej 
Polski.ej - jako organ opiniodawczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rz~dn • 

.Art. 2. 

/1/ Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje i rozwi~zuje Radę oraz otwiera i zaIIO'ka jej 
sesje. 
/2/ Sesje zwyczajne Rady zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej dwa razy do roku : w 
kwietniu i październiku. Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym czasie zwołać 
sesję nadzwyczajn~, a uczyni to w ci~gu dni czternastu na wniosek jej Prezydium lub 
1/4 ogólnej liczby jej członlmw. 

.Art. 3. 
/l/ Rada sprawuje kontrolę nad działalności~ Rzę.du. W szczególności Rada : 

a/ rozpatruje i uchwala wnioski w sprawach wnoszonych na jej sesje; 
b/ ustala swoje stanowisko w spre,vie zasad gospodarki. fund.uszami publicznymi; 
c/ uchwala projekt rudżetu zayderaj~cy całość wpływów i wydatków państwowych. 

/2/ Rz~dwnosi na sesje Rady projekty dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej,projekt 
budżetu i zamknięcie rachunlmw państwowych z mvagaini Najwyższej Izby Kontroli. 
/3/ Rz~d, przynajmniej dwa razy do roku przedstawi Radzie wyniki swej działalności 
i swe zamierzenia na okres następny. 
/4/ Rada określa SYfój stosunek do Rz~du po przeprovradzeniu rozprawy nad sprawozda
niem Rz~d.u. Rada rooże to uczynić w każdym czasie na wniosek 1/3 ogólnej liczby człon-. 
ków Rady. 
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/5/ Wniosld. określaję.ce stosunek Rady do Rzę..du ni.e mogę. być rozpatrywane przed da
niem Rzę..doWi możności zlo.tenia Radzie wyje.śnień oraz nie mogę. być glosowane na tym 
samym posiedzoniu, na którym zostały zgłoszono. 

i~rt. 4. 
/1/ Rada może zvvrar:::ać się do Rzę..du z vnliosJ,-.nrni o w-ydanio o.któw pravmdavfCzych lub o 
wyjaśnienie stnnov-r.i .. ::ka Rzę..du w npre:wach, \vię..żę.cych się z jogo zadaniami, oraz powo
lyvmć komisjo, majQ.CO na celu zaznajomienie się z f'nktami, zawartymi w wyjaśnieniach 
Rzę..du. 

/2/ Rada może również z y,rlasnej inicjatyv1y składać oświadczenia y,r sprawach publicz
nych. Projekt oświadczenia będzie przesłany Rzę..dowi nie później niż na siedem dni 
przed posiedzeniem Rady, na którym ośWiadczenie ma być uchwalone. 
/3/ Czlonko,,-,rie Rady mogę. kiercMać zC'lpytania .do Pn:iz'3sa Rady Ministróv,r lub poszcze
gólnych Ministr6w. Prezes Rady Ministrów lub właściwy Minister udziela odpovliedzi 
najpóźniej v,r cię.su miesiQ.cn od dnia zgłoszeniu zo.pytunia. 

i,rt. 5. 

/1/ Rada sklacln się co najmnieJ z 40, n najwyżej ze 120 czlor:.k:ów. 
/2/ Członkami Rady mogę. być obywatele Rzeczypospolitej Polsldoj maję.cy ukończonych 
lat 25. · 
/3/ Sposób powolyvfania członków Rady określa osobny dekret • 

.1~rt. 6. 

/1/ Członek Rady zamieszkały poza jej siedzibę.. może na okres danej sesJJ. upo?'azmc 
jednego z czlonlrov1 Rady zamieszkałych w jej siedzibie do glosowania Yf jego imieniu. 
Upm.ażnionie to jest odwolaloo. 
/2/ Członek Rady zamieszk'uly w jej siedzibie może przyję.ć upoważnienie do glosowania 
tylko od jednego członka Rady znmieszkalego poza jej siedzibę... 
/3/ Prezydium Rady w warunkach, określonych w regulamonie Rady, może przepr0vfadzić 
glosowanie Yf sprawach szczególnego znaczenia wszystkich członków Rady, bez względu 
na miejsce ich zamieszkania, w formie przesyłania przez nich odpowiedzi na postawio
ne pytania. 

l,rt. 7. 

Członek traci mandat w przypadkach: 
a/ zrzeczenie się przez czlonkn Rady swego stanowiska, 
b/ powołania członka Rady na jedno ze stanowisk przev.ridzianych w art.15 dekretu 

niniejszego, 
c/ orzeczenia Sę..du Honorowego Rady, macę. którego członek Rady uznarzy został za 

niegodnego piastm1ania tego stanovdska. 

1,rt. 8. 

Siedzibę. Rady jest siedziba Rzę.du. Rada może jednak odbywać posiedzenia również 
w innych miejscowościach na podstauie zo.rzę.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wyda
nego na wniosek Prezesa Rady Ministr6w. 

ńrt. 9. 
/1/ Rada będzie zwołana na pierwsze posiedzenie w nmve j kadencji nie później niż 
30-go dnia po powołaniu pierwszych j.ej 40 członków. 
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/2/ Rada wybierze na pie!"41szym posiedzeniu ze ąwego grona Prezesa, jednago lub 
więcej wiceprezesów oraz sekretarza, którzy tworz~ Prezydium Rady. 

1,rt. 10. 

Rada opracowuje regulamin dotyczę.cy jej czynności. Regulamin ten wejdzie w życie 
po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Rzoczypospolitej. 

l,rt. 11. 

Posiedzenia Rady sę. jawne. Rada na wniosek Prezydium lub Rzę.du może uchwalić 
tajność posiedzenia. 

Uchwały Rady zapadaję. zwykl:ę. więk.3zościę. głosów przy udziale przynajmniej jednej 
trzeciej ogólnej liczby członków stale przebywaję.cych w la'aju, w którym Rada ma sw6-
ję. siedzibę. 

i,rt. 13. 
/1/. Członkowie Rady skl:adaję. na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej przyrzeczenie 
zgodnego z sumieniem pełnienia swych obowię.zków. 
/2/ Odmowa przyrzeczenia lub uchylenie się od złożenia go po wezwaniu do stawienia 
się dla złożenia przyrzeczenia w oznaczonym terminie albo złożenie, przyrzeczenia z 
zastrzeżeniem sę. równoznaczne z nieprzyjęciem mandatu. 

J,rt. 14.. 

/1/ Członkowie Rady pełni~ bezpłatnie swojo czynności zwię.zane z udział.em w posie
dzeniach Rady i jej komisji. 
/2/ Mogę. oni w granicach sumy wyznaczonej no ten cel w budżecie państwowym otrzy
rn;y\78Ć zwrot kosztów wydatków wyłę.cznie za czynności członka Prezydium Rady bę.d.ź za 
inne czynności członka Rady zlecone i m indywidualnie przez Radę lub joj Prezydium. 

.Art. 15. 

Nie mogę. być członkami Rady : 
a/ funkcjonariusze państwowi z wyję.tki.em członków Rzę.du i podsela'etarzy star.u; 
b/ Prezes Najwyższej Izby Kontroli i inni członkowie Kolegium Izby; 
c/ żołnierze w służbie czynnej • 

.l.rt. 16. 
Członkowie Rzę.du, Generalny Inspektor PSZ, Prezes N.I.K., Szef Sztabu GJ:ó'ffilago, 

Prezsi GJ:ównej Komisji i Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego lub delego
wani przez nich zastępcy, mogę. brać udział w posiedzeniach Rady oraz w Komisjach i 
przemawiać poza koiejnościę. mSwców • 

.l.rt. 17. 
/1/. KiJ.dencja Rady trwa pięć lat, liczę.o od dnia otwarcia Rady. 
/2/ Prezydent Rzeczypospolitej może na wniosek Prezesa Rady Ministrów rozwię.zać 
Radę pr~ed upływem kadencji w wnotywowanym zarzę.dzeniu. 
/3/ Przerwa między kadencjami Rady nie może trwać dłużej niż 90 dni. 
/4/ Prezydium rozwię.zanej Rady aż do ukonstytuowania się następnej Rady zachowuje 
prawo : 

a/ reprezentowania Rady na ze..-mę.trz i wykonywania jej budżetu, 
b/ kontroli nad pracę. Biura Rady. 
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l,rt. 18. 

/1/ Członkm,ie ady Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaję.cy poza krajem, w któ:r:ym 
Rada ma swojg. siedzibę, mogę. łQ.czyć s;ię w zor-p0ł'.y. 
/2/ Sposób ł~czonia się w zespoły i zalcres ich d;;~ialania określi regulamin Rady 
Rzeczypospolitej Polskiej na vmiosek ,jej Prezydium. 

J.r-t. 19. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Preromwi Hady Ministrów. 

1,rt. 20. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

------00000------

CZĘŚĆ II. 

Dl IJJ.. URZĘDOWY. 

Zl,RZ.ĄmENIE PRE'lYDENT,i l(ZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 18 lutego 1958 r. 
o powołnniu członków K.:lpituły Orderu "Odroclzenia Polsld..11 • 

W zw:i.ę.zku z ubyciem ze skłndu Kapituły Orderu Odrodzen:i.a Polsld. j8j członków 
generała brygady Stefann P1;SL1,WSICTEGO /zmarł/ i Zofii KOSS1,K SZf,TKOWSKIEJ / wyje
chała do Polski/ na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orr.le1·u 
"Odrodzenia Polski" /Dz.U.R.P.r!r.24,poz.137/ Yi brzmieniu nadanym ustD.w~ z dnia 28 
k),,ietnia 1922 r. /Dz.U.R.P.Nr.31,poz.255/, rozporz~dze:niem Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 3 grudnia 1932 r./Dz.U.R.P.Nr.109,poz.899/ oraz dekretem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 7 września 1935 r. /Dz.U.R.P.Nr.68,poz.425/ powołuję czlonkó,r 
1(.npituły 

generała dy'irlzji Kazimierza FABRYCEGO 

Yfocława GRlJBIŃS.KifilO 

na resztę obecnej kadencji Kapituły, rozpoczętej w dniu 19 kwietnia 1955 r. na 
przeci~g lat trzech. 

PP.E'ZES RJ.J)Y MINISTRÓW 
/ -/ .Antoni Faj~ 

------00000------

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ hUgu3t Zaleski 

========================================================================-~--~----
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 

==============================================================-------------------


