DZIENNIK UST AW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Angers, dnia 11 grudnia 1939 r.

Nr 104

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEl
Po'//,. : 1008 -

Rtr. 20 10

z dnio. 9 grudnia. 1930 r. o powole.niu }:tady Narodowej

1008
DEKRET PREzyDENTA RZECZYPOSPOLITEl
Z DNIA 9 GRUDNIA 1939 R.

o

powołaniu

Rady Narodowej.

Art. 4.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje :

Rada Narodowa może zarówno na wniosek Rządu,
jak z własnej inicjatywy, opracowywać zagadnienia
przyszłego ustroju państwa, zwłaszcza ordynacji
wyborczej do Izb Ustawodawczych.

Art. l.
Na czas trwania

wyją.tkowych okoliczności,

wy-

wołanych wojną., powołuję Radę Narodową, jako
organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu .

Art. 5.

Art. 2.

Rada Narodowa składa się najmniej z dwunastu,
z dwudziestu czterech członków mianowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek
P re-z,esa Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej
za.myka sesję Rady Narodowej.

najwyżej

zwołuje,

otwiera

Art. 6.
Art. 3.
(1) Rada Narodowa wydawać będzie opm1ę we
wszystkich wniesionych przez Rzą,d na jej sesję
sprawach.

Siedzibą. Rady Narodowej jest siedziba Rządu .
Rada Narodowa moż e jednak odbywać posiedzenia
również w innych miejscowościach na podstawie
zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanego
na wniosek Prezesa. Rady Ministrów.

(2) Rząd wnosić. będzie w szczególności na sesję

Rady Narodowej budiet

państwowy .

Opinie swe wyrażać moie Rada Narodowa równie.i
w postaci wniosków dotyczących potrzeby wydania
odpowiednich dekretów i rozporządzeń.

Art. 7.
Członkowie Rady Narodowej wybiera.ją. ze swego
grona. przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczą. 
cych oraz sekretarza.
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Art. 8.
Rada. Na.rodowa. opracuje regulamin dotycU\,Oy jej
Regulamin ten wejdzie w życie po
za.twierdzeniu go przez Prezydenta. Rzeczypospolitej.

Poz. IOOS

2011 -

funkcjonariusze pa.ństwowi ora.z wojskowi w służbie
czynnej nie mogą. by6 jednocześnie członka.mi Ra.dy
Na.rodowej.

czynności.

(2) Członkowie Rzą.du mogą. bra.6 udział w posiedzenia.ob Ra.dy Na.rodowej, jednak bez prawa.
glosowania..

Art. 9.
Uchwały Rady Na.rodowej za.pada.ją. zwykłą. więk
szością głosów przy udziale oona.jmniej dwóch tne-

cioh ogólnej liczby członków.

Art. 13.
Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym
czasie na. wniosek Prezesa. Ra.dy Ministrów rozwią.za-0
Radę Na..rodower w umotywowanym ZSJ"U\,dzeniu.

Art. 10.
Rady Na.rodowej składa.ją. na. ręce
Prezydenta. Rzeczypospolitej przyrieczenie zgodnego
z sumieniem pełnienia. swych obowią,zków.

Art. 14.

Członkowie

Wykona.nie niniejszego dekretu powierza. się Preiesowi Ra.dy Ministrów.

Art. 11.
Art. 15.
W ydatki, zwił\,Za.ne ze sprawowaniem funkcji
Ra.dy Na.rodowej, zostaną. na. wniosek
~ u okroolone dekretem Prezydenta. Rzeczypospolitej.
członków

Prezydent Rzeczypospolitej :

Art. 12.

Wladyał.aw

(1) Ministrowie, Podsekreta.rie Stanu, Ul"'l..ędnicy i

Tłoczono

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia..

Raczlciewia

Prezes Rady Ministrów : Sikoraki

z polecenia. Ministra. Spr&wiedliwości w Drukami ,,Po.laka. we F rancji" w

Paryżu.
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