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O~ I. 
1. 

DEERET PREl-YDENr.A RlNJzypQSPOLITEJ 
z dnia 29 ozerwoa 1968r. 

o dod.aktovzych wydatkach państwowych na okres od 1 
stycznia 1968r. do 31 grudnia 1968r. 

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

.Art. 1. 

Kwotę wydatków zwyczajnych na okres od 1 stycznia 1968r. do 31 grudnia 1968r. ustalo
nę. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1967r. /Dz.U.R.P.Nr. 7 z 
1967r.,poz.6/ na L.15.9~.o.o zwiększa się o kwotę L.200.0.0 w Dziale B. Rad.a Rzeczy
pospolitej do kwoty L.16.194.o.o. 

.Art. 2. 

Na pokrycie ust al onych w art .1 dod.atkovzych -wydatków służę. bieżę.ce wpływy państwowe • 

.Art. 3. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sl~rbu • 

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

PREZES RADY MINISTRCW 
/-/ .Aleksander Zawisza 

iv1INIS:rER SKARBU 
/-/.Augustyn Gruszk!i 

2. 

PREZYDENr RZF.CZYPOSPOLITEJ 
/-/ .August Zalesld. 

DEKREr PREZll)ENr.A RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 29 czerwca 1968r. 

o zmianach w· dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
9 grudnia 1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

.Art. 1. 

W dekrecie Pre zyd.enta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. o powołaniu Rady Rze
czypospolitej Polsld.ej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1958r.,poz.4/ wprowadza się następuję.ce 
zmian:, : 
a/ w art.3/1/ pierwsze zdanie otrzynuje brzmienie: 11 Rad.a sprawuje kontrolę nad dzia-
łalnościę. Rzędu; a mianowicie :11 J · 
b/ art.3 /2/ otrzymuje brzmienie: 11 Rzę.d vmosi na sesje Rady projekty dekretów Pre zy
denta Rzeczypospolitej, z vzyję.tkiem dekretów przevddzianych w art.25 /5/ i 63 /1/ 
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Ustawy Konstytucyjnej, projekt budżetu i zamlmięcia rachurui:Sw państwowych z uwagami 
Najwyższej Izby Kontroli"; 
c/ art.4 /1/ otrzywje brzmienie: "Rada może zwracać się do Rzę.du z wnioskami o wyda
nie akt.ów prawodawczych lub o wyjaśnienie stanowiska w sprawach wiiµę.oych się z jego 
zadaniami. Rada zaznajamia się z faktami, zo.vrartymi w wyjaśnieniach Rzę.du, na posie
dzeniach Rady lub na posiedzeniach komisji ustanowionych na podstawie regulaminu Racy"; 
a/ w art.5 /1/ po "4C!1 dodaje się "czlonki:Svl', a skreśla się słowa "a najwyżej ze 120 
czlonk62"; · 
e/ w art. 7 po słovrie "człone~' dodaje się "Rady" oraz po punkcie c daje się przecinek 
i dodaje się "d/ przy jęcie obcego obywatelstwa" ; 
f'/ w art. 9 /2/ zamiast "se kret ar za" ma być "dwóch sekret ar z.ów' ; 
i/ w art.13 /1/ po słowie "obowię.żki:Sw" dodaje się: "v.edlug następuję.cej roty:"Swiadom 
obowię.zku wierności wobec Państwa Polskiego przyrzekam uroczyście powierzone mi obo
wię.~ członka Racly Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie ze svzym sum:i.flniem wykoeywaó, a 
dobro Rzeczypospolitej zawsze za pierwsze mieć sobie przykazanie"; 
~h/ w art.17 /1/ zamiast "pięć lat" ma być "trzy lata" • 

.Art. 2. 

Upoważnia się Prezesa .Rady Ministró,w do ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. o powołaniu Ra~ Rzeczypospolitej 
Polskiej /Dż.U.R.P.Nr.2 z l.958r. ,poz.4/ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dekreta,
mi. Prezydflnta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1%3r. /Dz.U.R.P.Nr.l. z 1963r., 
poz.1/ i niniejszym dekretem. 

.Art. 3. 

Wykonanie nllliejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów • 

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

PRE'lYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ August Zaleski 

PREZES RADY MINISTRO':! 
i MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 
/-/iileksandflr Zam.sza 

.MINISTER OBRONY NARO:OOWEJ 
/-/Stefan Dembiński gen.dyw., 

M:rnisrER SKIJIBU 
/ -/ .Augustyn Gruszka 

MINISTER SPRJi WIEDLIWO~I 
/-/Stanisław Lubodziecld. 

MINISTER WYZN:AA RELIGIJN.iCH> 
O~WI.ATY I lillill'URY 
/-/Dr.Jer'Z(J Gawenda 

MINISTER SPR.A W ERAJO\VYCH 
/-/stef'an Eicher 

MINISTER Z.AG.ADNIErt POLSKIEJ 
EMIGRACJI POLrrYCZNEJ 
/-/ zYgmunt Michniewski 

MINISTER INFORMACJI I DOiilllv1ENI'.ACJI 
/-/ Juliusz Sokolnicki 

MINISTER 
/-/stef'an Gałyński 
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3. 

DEKRET PRE'ZYDENT.h RZECzypQSPOL.ITEJ 
z dnia 29 czerw-ca 19:,Br. 

o sposobie. povrolywania członkÓ'w Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Na podsta..-de art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje 

.Art. 1. 
W v,:ykonaniu postanowienia art. 5 /3/ u.ekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 gru
dnia 1939r. o povrołaniu Raczy Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 B 1968 •• ,Poz.3/ 
do chw.ili przeprowadzenia pięcioprzymiotnikowych wyborów członków· Rady Rzeczypospoli
tej Polskiej w terminie, który będzie określony dekretem, ustala się tymczaso\vy tryb 
powo'ływania członków tej Rady : 
/1/ Członlmmi Rady Rzeczypospolitej Polskiej mogę. być tylko oby....atele polscy, maj(I-C 
ukończonych lat 25. 
/2/ a/ 60 członków· będzie wybranych ·w drodze wyborów bezpośrednich, równych i tajnych 

przez członków i płatnil<l:>w Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; 
b/ posłowie i senatormń.e Sejnu i Senatu w latach 1919-1939 z tytułu byl.ych swaicll 

mandatów,jeżeli zamieszkuję. w jednym z państw wolnego świata i złożę. oŚniad
czenia o gotowości brania udzia'łu ...-1 pracach Rady Rzeczypospolitej Polskiej, 
staję. się członkami tej Rady; 

c/ osoby, które w czasie od 11 listopada 1918r. do dnia zarzę.d.zenia wybo:row do 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej pełniły obowię.zld Premieró...-,r lub Mi.nistrpw w po
szczególnych rzędach Rzeczypospolitej, jeżeli zamieszkuję. \7 jednym z państw 
wolnego świata i złożę. oświadczenia o gotowości brania udziału w pracach Rady 
Rzeczypospolitej Polskiej, staję. się członkami tej Rady; 

a/ 20 członków będzie povfołanych przez Prezydenta Rzeczypoepolitej; 
e/ osoby duchmvne, przebywaję.ce w siedzibie Rzę.d.u Rzeczypospolitej Polskiej i 

będę.ce prawnymi przedstawicielami uznanych prze z Państwo wyznań religijnych, 
będę. powołane przez Prezyderrta Rzeczypospolitej na członkóvr Rady Rzeczypospo
litej, jeżeli złożę. oświadczenia o gotowości wzięcia udziału \7 pracach Raczy 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

-r/ po pięciu członkóvr będzie wyznaczonych przez stronnictw·a i ugrupowania poli
tyczne, które zgłoszę. udział w Radzie Rzeczypospolitej Polskiej w przepisanym 
terminie. 

/3/ Za stronnictwa i ugrupowania polityczne w rozumieniu niniejszego dekretu unaża 
się organizacje polityczne, które uznaję. za obowię.zuję.cę. Konstytucję z dnia 23 kwiot-
nia 1935r., uznaję. cię.gł.ość prmmę. naczelnych władz Państwa Polskiego na uchodźstwie 
oraz opieraję. sw~ działalnooć na statucie i programie podan~ych do wiadomości publicz
nej. 

.Art. 2. 

/1/ Obszar, na którym istnieję. Komitety, Komisje lub Delegaci Skarbu Narodowego R.P. 
dzieli się na 2 stref'y wyborcze. 
/2/ l\~rzględniaję.c przy podziale mandató,r między stref'y liczbę wyborców, mieszkaję.cych 
w pon~azególnych stref'ach, znaczenie polityczne stref' oraz konieczność należytej re
prezentacji, ustala się następuję.ce stref'y wyborcze i podział mandatów 

1. stref'a Wielka Brytyjska•••••••••••• 30 mandatów, 
2. stref'a lct'ajów poza Wielkę. Brytanię. •• 30 mandatów. 
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/3/ W razie stwierdzenia przez Radę Ministrów, iż w krajach poza Wiekę. Brytanię. za
chodzę. poważne j;rudności przeprowadzenia wyborów bezpośrednich, Prezydent Rzeczypos
politej na wniosek Racy Ministrów powoła na cz2.onk6w Rady kancyd.atów zaproponowaeyoh 
przez miejscorve wł.adze Skarbu Narodowego R.P. 

Art. 3. 

Podziału stref wyborczych na okręgi wyborcze dokona Rad.a Mjnistrów, je9eli uzna, że 
dana strefa nie powinna stanowić jednego okręgu wyborczego. Rada Ministrów dokona 
wtecy podział.u mandatów pomiędzy poszczególne okręgi wyborcze w danej strefie. 

Art. 4. 
/1/ Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Racy Ministrów zarzę.dza wybory. 
/2/ Równocześnie z og2.oszeniem wyborów Rada Ministrów og2.osi kalendarz czynności 
wyborczych, określi dowoey wystarczaj~ce dla stwierdzenia prawa wybierania i wybie
ralności i wyda pouczenie o trybie i sposobie g2.osov~nia. 

Art. 5. 
/1/ Prawo wybierania maj~ wszyscy p2.atnicy i cz2.onkowie Skarbu Narodowego R.P. ,którey 
w dniu zarzę.dzenia wyborów w strefie wyborczej, w której zamieszlo.J.ję., bę~ mieli ukoń
czone 21 lat życia. Za p2.atnika i zarazem cz2.onka Skarbu Narodowego R.P. uznana jest 
w rozmieniu njniejszego dekretu każda osoba, która w cięgu ostatniego rolo.J. kalenda
rzowego przed wyborami op2.acila składki na Skarb Narodowy R.P. 
/2/ Prawo vzybieralności, powo2.ania lub wyznaczenia na cz2.onka Racy Rzeczypospolitej 
Polskiej posiad.aję. obywatele polscy, l:ll'lję.cy ,1 dniu zarzędzenia wyborów ukończoeych 
25 lat żYcia. 
/3/ Nie maj~ prawa, wyszczególnionego w ust.ępie /2/ n:iniejszego artylo.J.2.u, 

a/ osoby, kl;óre uznaj~ uchwa2.y pO'wzięte na konferencji przedstawicieli mocarstw 
w Ja2.cie w lutym l~Sr. albo wspó2.dzia2.a2.y w wykonyv,.,aniu tych uchwal. przez 
spraw~anie stanowisk politycznych w adm:inistracji narzuconej Polsce przez 

. Zwi~zek S<Y.-decki; 
b/ osoby uzależnione od obcych rz~dów i instytucji, będę.cych organami lub narzę

dziami tych rz~dów, przez pobieranie od nich świadczeń pieniężnych z tytuł.u 
· swojej politycznej dzia2.alności lub poeycji. 
/4/ Rada Ministrów wyda oddzielne przepisy ustalaj~ce orzeki:łnie w wypadkach spornych. 

Art. 6. 
/1/ Do przeprowadzenia wyborów będę. ustanowione : 

a/ G2.óvma Komisja \7yborcza, 
b/ strefm-.re Komisje Wyborcze, 
c/ okręgowe Komisje Wyborcze /art.3 n:i.niejszego dekretu/. 

/2/ Uchwa2.y Komisji Wyborczych zapadaję. większościę. g2.osów, w razie ró,moś ci g2.osów 
rozstrzyga gł.os przewodnicz~cego. 

Art. 7. 

/1/ Najpóźniej w ci~gu 30 dni po zakończaniu kadencji Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Racy Ministrów miarruje G2.ównę. Komisję Wyborcz~ 
w naf:tępuj~cym sk2.adzie: G2.ówny Komisarz Wyborczy, jego zastępca i trzech cz2.onkl:Sw. 
/2/ Kf.tlencja Głównej Komisji Wyborczej kończy' się wraz z lo9dencj~ Racy Rzeczypospoli
tej PnJ..diej, przy której tworzeniu Komisja został.a powo2.ana. 
/3/ W razie ust~pienia lub śmierci G2.ównego Komisarza Wyborczego lub jego zastępcy 
albo cz2.onka Gló-rm.ej Komisji \7yborczej Prezydent; Rzeczypospolitej na wniosek Racy 
Ministrów mianuje następcę. 



- 12 -

Wijzystkie obwieszozenia i Fisma Gl6wnej Komisji Wyborczej podpisuje GlóWl'.\}' Komisarz 
Wypo~oey ~ kti6z,y pcm.ę4tt1 ijprawuje nadzór nad czyrmościami strefowymi i okręgowymi 
Komisji WybO~OfiYOłlt 

.Art. a. 
/1/ stref'oo;1e i okręgowe Komisje Wyborcze skład;aj~ się z JJl' ze,:mdniozę.oego i przynaj
mniei dwóch otl.onkćw„ 
/2/ atref'ooo i okręgowe Komisje Wyborcze powołuje G16wna Komisja Wyborcza , G-16wna 
Komisja Wyborcza może także sama spełniać funkcje strefo\-.iej iub okręgowej Komisji 
Wyborczej. 
/3/ stref'oo;re i okręgowe Komisje Wyborcze rozwię.zuję. si; po dokonaniu sw)1oh ozynnodoi, 

.Art4 9. 

/1/ Kad,ydata lub listę kad,yd.atóvr może zgłosić pisemnie co najmniej 10-ciu wyborc6w 
w terminie 16 dni przed yzyzn.aczonym dniem ,zyboróvr. 
/2/ Lista nie może ?,Swierać więcej kandyd.at6w niż dwukrotnie liczba mand.at6w przewi
dzianych n.a danę. strefę lub okręg. 
/3/ Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgodę. kad,yd.ata wyrażonę. pisemnie. 
/4/ Kandydatem może być osoba zamieszkała poza okręgiem wyborczym, w kt6rym została 
zgłoszona jej kand,yd.atura, 
/5/ .Kand,yd.at6w w okręgach zgłasza się do właściwej Komisji Wyborczej, zaś kand,yd.a:t;óvr 
na ca1ę. stref'ę - do strofowej Komisji Wyborczej • 

.Art. 10. 

/1/ Glosowanie może się od.bywać na zebraniu p1atnil<2Sw i cz1onlo.5w Skarbu Narodowego 
R.P., kt6re zwołuje strefowa lub okręgowa Komisja Wyborcza. Glosuje się za pomocę. 
karty wyborczej składanej w czasie zebrania • . 
/2/ Karty wyborcze dolę.cza się do protokołu podpisanego przez Komisję Wyborczę. i 
przesy2..a się do Gl6wnej Komisji Wyborczej • 

.Art. n. 
/1/ Wybrany na członka Rad,y Rzeczypospolitej Polskiej jest ten kancyd.at, na którego 
oddano w okręgu vzyborczym n.ajrriększę. liczbę glos6w. W razie r6wności gloa6w rozstrzy
ga losormnie. 
/2/ W razie wybrania kandydata w dwóch lub więcej okręgach wybrany powinien oświad
ceyć w terminie ~ dni od zawiadomienia go o wyniku glosowania, kt6ry mandat przy~ 
je. 
/3/ W razie braku takiego oświadczenia G16wna Komisja Wyborcza przyzna mandat w okrę
gu, Yf którym kandydat otrzymał największę. ilość g1osóvr. 
/4/ Główny Komisarz ł7yborczy ogłasza wynild. wyborów • 

.Art. 12. 

/1/ Ewentualne protesty przeciwko czynnościom jak i wynikom Y,Ybor6wwyborcy lub zain
teresowane osoby mogę. zgłaszać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia v,yników wybor6w 
do Rad,y Rzeczypospolitej Polsld..ej. 
/2/ Protesty będę. skierowane do Rady Rzeczypospolitej Polskiej, kt6ra rozstrzyga 
ostateczt1ie o ważnościach zaprotestowanych mandatów • 

.Art. 13. 

Il/ Osoby wymienione w a:,:t.l ust./1/ lit. b,c,e niniejszego dekretu sk1adaję. właściwe 
oświad0zenia Głównemu Komisarzowi Wyborczemu. 
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/2/ Rozporzę.dzenie Rady Ministrów ustali termin składania powyższych oświadczeń i 
tryb postępowania z nimi Głównego Komisarza Wyborczego. 
/3/ Przeciwko nie uwzględnieniu przez Głównego Komisarza Wyborczego oświadczenia oso
ba, która złożyła, może założyć umotywowany protest do Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia jej o nie uwzględnieniu oświadczenia. 
/4/ Protest będzie rozpoznany i rozstrzygnięty "ii trybie ustalonym w art.12 ust./2/ 
mniejszego dekretu. 

.Art. J.Jr. 
/1/ stronniot.,a i ugrupowania polityczne skladaję. Głównemu Komisarzowi Wyborczenu 
oświadczenia o gotowości wzięcia udziału w Radzie Rzeczypospolitej Polskiej w cię.gu 
30 dni po mianowaniu Głównej Komisji Wyborczej. 
/2/ Główny Komisarz Wyborczy wcywa stronnictwa i ugrupowania polityczne o przedsta
wienie !lll listy kandydatów na członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej • 

.Art. 15. 

Główny Komisarz \Vyborczy wystawia każdemu członkowi Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
list wierzytelny, za'ifieraję.cy stwierdzenie tytułu, na podstawie które go został człon
kiem Rady Rzeczypospolitej Polskiej • 

.Art. 16. 

W razie utraty mandatu lub śmierci członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej nastę.pi 
obsadzenie opróżnionego miejsca w zależności od tryl:u, w jaki został powołany czło
nek Racy Rzeczypospolitej Polskiej, który z niej ubył, a w szczególności : 
a/ w miejsce wybranego z listy strefowej lub okręgowej członka Rady Rzeczypospolitej 

Polskiej, który z niej ubył, wejdzie następny z listy; 
b/ w miejsce powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej na podstawie art.1 ust./l/ 

lit.d oraz e niniejszego dekretu nowego członka powoła Prezydent Rzeczypospolitej. 
c/ w miejsce wyznaczonego przez stronnictwo lub ugrupowanie polityczne człona Racy 
Rzeczypospolitej Polskiej, który ubył, to samo stronnictwo lub ugrupo-~ijanie polityczne 
wyznaczy nowego członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej • 

.Art. 17. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie powolywan:iJl. 
członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1963r. ,poz.2/ uchyla się • 

.Art. 18. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów ·1;7 porozumienill z 
wlaści~ymi Ministrami. 

.Art. 19. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PP.EZIDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/ ./ .August Zaleski 

PF&ZES RADY MINISTRó';~ 
i MINISTER Sm.A\/ ZAGRANICZNYCH 
/-/ .Aleksander z.a·wisza. 

MlliISTER OBRONY N.ARODO~-IBJ 
/ ./ Stefan Dembiński gen. dyw. 



MINISTER SKARBU 
/-/ :Augustyn Gruszka 

MINISI'ER SPRA WIIIDLD:l"OOCI 
/-/stanislaw Iilbodziecki 

MINISTER WYZNAA° RELIGIJNYCH, 
OS'.YIATY I KULTURY 

/-/Dr.Jerzy Gawenda 

lAINiffi'ER ZAGADNI:Ert POIBKITJ 
EMIGRACJI POLITYCZNEJ 
/-/ zygmunt Muchniewski 

MINISTER SPRA\7 KRAJOWYCH 
/-/ stef'an Eichler 
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:MINISTER :rnFORMACJI I DO.KIJMENI'.ACJI 
/~/ Juliusz Sokolnicki 

MINISTER 
/./stef'an Galyński 

4. 

OBWIESZCZENIE PREZES.A RADY MINISTRÓW 
z dnia 1 lipca 1968r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. o powołaniu Rady 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podsta·wie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czeri.rca 1968r. o 
zmianach w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grndnia 1939r. o powołaniu 
Rad,y Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 196Br. ,poz.2/ ogłaszam jednolity 
tekst dela-etu z dnia 9 grudnia 1939r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do dnia 
załę.czonego jednolitego tekstu. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/ -/ :Aleksander Zawis za 

Zał.ę.cznik, 

DEKREl' PREZl'DENl'.A RZEC2YPOSPOLITEJ 
z dnia 9 grudnia 1939r. 

o povroł.aniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 
Na podsta~ie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje 

Art. 1. 

Na czas trvwnia okoliczności wyvroł.anych vrojnę. powołuję. Radę Rzeczypospolitej Polslde j 
jako organ opiniodawczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzę.du. 
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Jirt. 2. 

/1/ Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje i rozwię.zuje Radę oraz otwiera i zall\Yka jej 
sesje. 
/2/ Sesje zwyczajne Rady zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej dwa razy do roku ,1 1Gr.i.8'b
niu i październiku. Prezydent Rzeczypospolitej może w ~żdym czasie zwołać sesję ll9d
Z\7iYczajnę., a uczyni w cię.gu dni czternastu na wnibsek jej Prezydium lub ogólnej licz
by jej członków. 

.Art. 3. 
/1/ Rade sprawuje kontrolę nad dzialalncścię. Rzę..du, a mianowicie 

a/ rozpatruje i uchwala wnioski w sprawach wnoszonych na jej sesje; 
b/ ustala swoje stancrffisko w sprawach zasad gospodarki funduszami publiczrzymi; 
c/ uchwala p:rojelct bua.żetu zavderaję.cy całość wpływów i vzydetków państwowych. 

/2/ Rzę..d wnosi na sesje Rady projekty fu3kretów Prezydenta Rzeczypospolitej, z wyjęt
kiem fu3kretów przewidzianych w art.25 /5/ i 63 /1/ Ustawy Konstytucyjnej, projekt 
budżetu i zamknięcie r.::.:r:!n„mlmw państwov,ych z uwagami Najwyśszej Izby Kontroli. 
/3/ Rzę.d, przynajmniej a,.,,a. racy do roku, przedstawi Radzie wyniki swej działalności 
i swe zamierzenia na o!::·os następny. 
/4/ Rade określa swój stosunek do Rzę..du po przepro·wadzen:ill rozpravzy nad sprawozdaniom 
Rzędu. Rada może to uczynić w każdym czasie na vmiosek 1/3 ogólnej l:i..czby czlonlo:Sw 
RadJ. 
/5/ Wnioski określaję..ce stosunek Rady do Rzę..du nie mogę. być rozpatrywane przed daniem 
Rzędowi możności złożenia Radzie wyjaśnień oraz nie mogę.. być glosowane na tym SB!l\Yffi 
posiedzeniu, na którym zostały złożone • 

.Art. 4. 
/1/ Rade może Z\1I'acać się do Rzędu z wnioskami o -..:,rydanie aktów prawodav1Czych lub wy
jaśnienie stanovdska w sprawach wię.żę.cych się z jego zadaniami. Rafu\ zaznajamia się 
z f"aktami, zawartymi w wyjaśnieniach Rzę.du, na posieszeniach Rady lub na posiedzerrlacr. 
komisji ustanowionych na podstawie regulaminu Rady. 
/2/ Rada może ró\mież z własnej inicjętywy składać oswiadczenia w sprawach publicZI\)ti 
Projekt oświadczenia będzie przesłany Rzę..dowi nie później niż na siedem dni przed po
siedzeniem Rady, na którym oświadczenie ma być uchwalone. 
/3/ Członkowie Rady mogę. kierować zapytania do Prezesa Rady MinistróYr lub poszczegól
eych Ministrów. Prezes Rady Ministrów lub właściwy Minister udziela odpovdedzi naj
później w cię.gu miesię..ca od dnia zgłoszenia zapytania • 

.Art. 5. 

/1/ Rada sklade się co najmniej z 40 członków. 
/2/ Członkami Rady mogę.. być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, maję.cy ukończonych 
lat 25. 
/3/ Sposób powoływania członków Rady określa osobny dekret • 

.Art. 6. 
/1/ Członek Rady zamieszkały poza jej siedzibę. może na okres danej sesJi upoważnić 
jednego z czlonkóvr Ra,ly zamieszkałych w jej siedzibie do glosowania w jego imieniu. 
Upovrażnienie to jest o<Lvolalne. · 
/2/ Członek Rady zamieszkały w, jej siedzibie może przyję..ć upov1ażnienie do glos0Vl8nia 
tylko od jednego członka Rady zamieszkałego poza jej siedzibę... 
/3/ Prezydium Rady, w wa:runkach określon;ych w regulaminie Rady, może przeprowadzić 
glosowanie w spra\.ach s::;.czególnego znaczenia wszystkich członków Rady, be z wzg]ew. IJa 
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rru.eJsce ich 2".8miesz~nia, w formie przesyłania przez nich odpowiedzi na postawione 
pytania. 

.Art. 7. 
Członek Rady traci mandat w przypadkach: 

a/ zrzeczenia się przez członka Rady swego stanowislm; 
b/ powołania członka Racy na jedno ze stanowisk przewidziaeych w art.15 dekretu 

niniejszego; 
o/ orzeczenia Sę..du Honorowego Rady, moc~ którego członek Racy uznany został 2.8 nie

godnego piastowania tego stanowiska; 
a/ przyjęcia obcego obywatelstwa • 

.Art. 8. 

Siedzib~ Racy jest siedziba Rzędu. Rada może jednak odbywać posiedzenia również w 
:i.ruzych miejscowościach na podstawie zarzę..d.zenia Prezyd.onta Rzeczypospolitej wydanego 
na vmiosek Prezesa Racy Ministrów. 

.Art. 9. 
/1/ Rada będzie zwołana na pierwsze posiedzenie w nowej lmdencji nie później niż 
30-go dnia po powołaniu pie~szych 40 jej członków. 
/2/ Rada wybierze na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Prezesa, jednego lub wię
cej ·wiceprezesów oraz dIDch sekretarzy, którzy twor~ Prezydium Racy • 

.Art. 10. 

Rada opracowuje regulamin dotycz~cy jej czynności. Regulamin ten wejdzie w życie po 
zatwierdzeniu go przez Prezydenta Rzeczypospolitej • 

.. ;rt. ll. 

Posiedzenia Racy s~ jawne. Rada na wniosek Prezydium lub Rz~du może uchwalić tajność 
posiedzenia. 

.Art. 12. 

Uchwały Racy zapad.aj~ zwykł~ większości~ głosów przy udziale przynajmniej jednej 
trzeciej ogólnej liczby członkÓ'w stale przebywaję.cych V{ kraju, w którym Rada ma 
swej~ siedzibę. 

.hrt. 13. 
/1/ Członkowie Racy składaj~ na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej przyrzeczenie zgod.
n~go z sumieniem pełnienia s,,{oich obowi~zków według następuj~cej roty : 11 Swiadom 
obovr.i~zkll wierności wobec Państwa Polskiego przyrzekam uroczyście powierzone mi 
obovd~zki członka Racy Rzeczypospolitej Polslci.ej zgodnie ze svzym sumieniem "vJYlconywać, 
a dobro Rzeczypospolitej zawsze za pierwsze mieć sobie przyk.azanie11

• 

/2/ Odmowa przyrzeczenia lub uchylenie się od złożenia go po we zwaniu do stawienia 
się dla złożenia przyrzeczenia w oznaczonym terminie albo złożenie przyrzeczenia z 
2".8strzeżeniem s~ równoznaczne z nieprzyjęciem mandatu • 

.Art. J..4.. 
/1/ Członkowie Rady Pat:i.i~ bezpłatnie swoje czynności z,,d~2".8ne z udziałem w posiedze
niach Racy i jej komi::;;i ~. 
/2/ Mag~ oni w granicach suIIC7 wyznaczonej na ten cel w budżecie państwowym otrzy~ć 
zwrot kosztów wydatków wył~cznie za czynności członka Prezydium Racy bę..d.ź za inne 
czynności członka Racy zlecone im indyvłid.ualnie przez Radę lub jej Prezydium. 
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.Art. 15. 

Nie mogę. być członkami Rady : 
a/ :f'unkcjonariu.sze państwowi z wyję.tkiem członków Rzę.d.u i pod.sekretarzy stanu; 
b/ Prezes Najwyższej Izby Kontroli i inni członkowie Kolegium Izby; 
c/ żołnierze w służbie czynnej. · 

.Art. 16. 

Członkowie Rzędu, Generalny Inspektor s.z., Prezes N.I.K., Szef' Sztabu Gl.óvmego, 
Prezesi Gl.óvmej Komisji i Gl.óvmej Komisji Rewizyjnej Sktlrbu Narodowego R.P. lub de
lego?~ni przez nich zastępcy mogę. brać udział. w posiedzeniach Rady oraz w komisjach 
i przemawiać poza kolejnościę. mówców • 

.Art. 17. 

/1/_ Kfldencjo Rady trwa trzy lata, liczę.o od dnia otwarcia Rady. 
/2/ Prezydent Rzeczypospolitej może no wniosek Prezesa Rady Ministróvr rozwię.zać Radę 
przed upływem kadencji w umotywowanym zarzędzeniu. . 
/3/ Przerwa między lv::idencjami Rady nie może trwać dłużej niż 180 dni. 
/4/ Prezydium rozwię.zanej Raczy do ukonstytuowania się następnej Rady zachowuje prawo: 

a/ reprezento-vil8nia Rady na zewnę.trz i wykonywanio jej budżetu; 
b/ kontroli nad pro cę. Biuro Rady • 

.Art. 18. 

/1/ Ozl.onlrowie Rady Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaję.cy poza krajem, w którym 
Rada ma sv~ siedzibę, mogę. 2.ę.czyć się w zespoły. 
/2/ Sposób 2.ę..czenia się w zespoły i zakres ich dziol.ania określi regulamin Rady Rze
czypospolitej Polskiej na wniosek jej Prezydium • 

.Art. 19. 

Wylronanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Raczy Ministrów • 

.Art. 20. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

OZĘSC II. 

D'lI.AL URZĘDOWY. 

z.t,RZĄD'"~ENIE PREZYDENI'lt RZEDZYPOSPOLITEJ 
z dnia 29 maja 1968r. 

o powołaniu członków Gl.óvmej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.7 ust.1-b dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4. lutego 1959r. 
o Skarbie Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U .R.P.Nr. 6 z 1%6r. ,poz. 7/ powołuję 
na członków Głównej Komisji Skarbu Norodowego Rzeczypospolitej Polskiej na nowę. trzy
letnię.. ktldencję 

1. płk.dypl.pil.Juliusza DZIEWUIBKIEGO 
2. mjr • .Ata:wzego GONTĘ 
3. mjr.Bronisława ZJJK.AJ.A 



4. ppłk. I.udJr.i.k.a SAillIKA 
5. ~.Bohdana WENDORFFA 

PRE'lES RADY MINI8rROW 
/-/ ileksander Zawisza 

MINISTER SKARm 
/-/ Augustyn Gruszka 
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PREZIDENT RZOOZlPOSPOL:CTEJ 
/-/ August Zaleski. 

ZARZ.ĄD'lENIE PREZIDENr.ti RZJroZYPOSPOLITEJ 
z dnia 5 czerwca 1968r. 

o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art.2 ust./l/ delo:'etu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9_ ~udn:La 19.39r. 
o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z l9S8r,.,póz.4/ zarzę.dzam · 
zamknięcie sesji Raccy Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 8 czerwca 1968r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ Aleksander Zawisza 

PREZIDENT ·RZFJJZIPOSPOLITFJ 
/-/ .bugust Zaleski. 

ZARZĄmENIE PRRZYDENr.A RZIDZIPOSPOLITEJ 
z dnia 28 czerwca 1968r. 

o rozwię.zaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Od dnia ogłoszenia /3maja 1963r./ ki\lendarza czynności wyborczych w celu powołania 
składu Rady Rzeczypospolitej Polskiej do dnia powołania tego składu na pierwsze posie
dzenie Rady R.P. w jej nov,ej kadencji /14- września 1963;:;•./ upłynęło 4 miesię.ce i 
dni. 
Pięcioletnia kadencja obecnej Rady R.P. kończyć się ma w dniu 13 września 1968r. i 
czynności wyborcze, dotyczę.ce powołania składu członkńw Rady R.P. w jej następnej 
kadencji, mogłyby być rozpoczęte najwcześniej w dniu 24 września 1968r. 
Pierwsze·posiedzenie Rady R,P. w jej nm7ej kadencji powinnoby być zwołane w paździer
niku bieżę.oego roku na sesję tak zwanę. budżetoę. W ten spos6b dla dokonania czynności 
wyborczych możnaby rozporzę.dzać zaled11ie półtora miesięcznym okresem. W tym olo:'esie 
cza~ według dotychczasowego doświadczenia ukończenie czynności wyborczych nie byłoby 
możliwe, a trwanie tych czynności, wymagaję.oe znacznie dłuższego, groziłoby niemożnoś
cię. uchwalenia budżetu państwowego na rok 1969 przed rozpoczęciem tego roku. 
Z powyższych względów na wniosek Prezesa Rady Ministrów na podstawie art.17 ust./2/ 
delo:'etu Prezydenta Rzeczypospolitej z 9 grudnia 1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospoli-
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tej /n:illiejsz:y Dziennik Ustaw R.P./ rozwi~ .Ra~ Rzeoz;yposPolitej Polskiej przed 
upływem jej kadencji z dniem 20 lipca 1968r. 

PREZES RADY 1ITNISTRóW 
/ ./ .Aleksander Zawisza 

MINIS'T'ER SIB.AWIIDLIWOSCI 
/-/ Stanisław Lubodziecki 

PREZl'DENT RZIDZYPOSPOLITEJ 

/-/ August Zaleski. 

-----ooOoo---

Odbito z polecenia Ministra Spravn.edliwości. 


