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CZĘ~Ć I. 

DEK.FI.I/i:' PREZYDENT.'\. RZLCZYFQSPOLITLJ 
z dnia 21 c?.erwca 1979r. 

o utworzeniu OdJzialu Rn.dy Narodowej RP nD, obszarze 
Niemieckiej Republiki Federalnej. 

Na podstawie art. 79 unt./2/ Usta,-,y Konstytucyjnej oraz art.21 ust./2/ statv.i;u 
Racly Narodowej RP /Dz.J-.R.P.Nr.3 z 11 listopad:' 1977r./ stanowj.ę co następuje: 

Art. l. 

'11-/()rzy się Oddział Rr.dy Narodowej RP na obszarze Niemieckiej Republiki Federalnej. 

Art.2. 

Do zakresu działania Oddziału Rady Narodowej RP na obszarze mu• należy: 
a/ utrzymanie łę.czności między miejscouym społeczeństwem uchodiczym a władzami 

naczelnymi Rzeczypospolitej Polskiej. 
b/ popieranie niepodległościowej pracy politycznej tych władz na obszarze N?J.<', 
c/ popieranie działalności niepodległ ościm·1ej, s :połecznej , kulturalnej i na ultove j , 

prowadzonej przez miejscowe organizacje uchod.źcze wśród społeczeństua polskiego, 
d/ informowanie Rady Narodowe_j RP o aktualny-eh zagadnieniach polsko-niemieckich. 

Art.3. 

/1/ Delegat Rzę.du RP w NRF bierze udział w posiedzeniach Rady Narodowej RP z pra"i:em 
przemawiania poza kolejnościę. mówców, 
/2/ do jego obowię.zków należy regularne informowauie Oddziału o pracach Rz~du RP. 
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Art.4-. 

/1/ Oddział Ha.dy Narodowej RP na obszarze NnF składa się z 24- członków, powołanych 
w sposób określony w załę.czniku do niniejszego dekretu, . 
/2/ zmiana załę.cznika wymaga uprzedniej uchwały Oddziału, powziętej większościę. 
2/3 ogólnej liczby członków Oddziału. 

Art.5. 

/1/ Skład Oddziału Rady Narodowej RP na obszarze NRF może być zwiększony o dalszych 
co najwyżej 6 członków na mocy uchwały Oddziału, powziętej większościę. 2/3 ocólnej 
liczby jego członków, 
/2/ uchwala ta określi jednocześnie sposób powołania wspomnianych dalszych czlonkóu 
Oddziału i wejdzie w życie z chwi~ zatwierdzenia przez Radę Narodowę. RP. 

Art.6. 

Do członków Oddziału Rady Narodowej RP na obszarze NRF stosuje się odpowiednio 
art.5, 6 i 7 statutu Rady. 

A:rt. 7. 
/1/ Członkowie Oddziału Rady Narodowej RP na obszarze NRF zgodnie z art.21 ust./4-/ 
statutu Rady sę. jednocześnie członkami Rady z prawem udziału w jej posiedzeniach, 
zabierania głosu, zglazania wniosków oraz zapytań do Rzę.du, a także glosowani,.,. 
/2/ Wspomniane uprawnienia członkowie Oddziału mogę. wykonywać tylko osobiście. 

Art.8. 

/1/ Prezydent Rzeczypospolitej na ,miosek Prezes.:>. Rady Ministrów zwołuje Oddział 
Rady Narodowej RP na obszarze NRF na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji, 
określa je.;o kadencję i go rozwię.zuje po uplyuie kadencji. 
/2/ Przewodniczę.cy Rady Narodm-mj RP lub osoba przez niego upoważniona przewodniczy 
na pierwszym posiedzeniu Oddziału aż do ukonstytuowania się jego Prezydium. 

Art. 9. 
Oddział Rady Narodowej RP na obszarze IIBF wybiera swe Prezydium na okres kudenc,ji 
w osobach przewodniczę.cego oraz z~ :stępców przewodniczę.cego i sekretarzy w liczbie 
określonej uchwalę. Oddziału. 

Art.10. 

/1/ Oddział Rady Narodowej RP nr.:. obszarz8 NRF będzie działał na podstawie uchwc,lo
nego przez si<:bie regulaminu, zatwiordzonogo przez Radę Narodowę. RP. 
/2/ Rada Narodowa RP może jedynie odmówić zatwierdzenia przepisów regulc,minu 
Oddziału, nie mieszczę.cych się w remech niniejszego dekretu bę.dź w raffiach stQtutu 
Rady. 

Art. ll. 

Regulamin wyposaży Oddział Rady No.rodowej na obszarze I1ffiF w prawo uchwalania 
dezyderatów do Rzę.du i wniosków nn Radę Nc.rodm-~ę. RP oraz okre,śli sposób, w jaki 
Oddział ma wykonać te uprawnienia. 

Art.12. 

Odpisy protokołów z posiedzeń Oddziału będę. przedstawione Radzie Narodowej ~{P. 

oraz Rzadowi RP. 
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Art.13. 

Oddział Ro.dy Nnrodowej RP na obszarze NID' Ill3. prawo otrzymywania dotacji na swe 
prace w ramach budżetu przedstawionego przez Rz~d RP Radzie Narodowej HP. 

Art .14-. 
Oddział Rady Narodowej RP na obszarze NRF zebro.l się na pierwsze posiedzeniG 
w dniu 9 grudnia 1978r. Wspomniany Oddział Rady ukonstytuował się w tym dniu 
zgodnie z art.9 niniejszego dekretu i rozpocznie sw~ działalność z chwil~, gdy 
dekret ten wejdzie w życie. 

Art.15. 

'Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów. 

Art.16. 

Ninit"jszy dukret wchodzi w życie z dniem ogłoszeni ~~ . 

PREZYDENT RZECZYWSroLI'l'I.:J 

/-/ Edward Raczyński 

PREZES RADY MINISTRc5U 
/-/ Kazimierz Sabbat 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 
/-/ Dr,K.&:.a~~ński 

MINISTER SPRAWIEDLIW0$CI 
/-/ Bolesław Dziedzic 

Zalę.cznik do dekretu o powołaniu Oddziału Rady w NRF. 

I. Wsk.l.ad Oddziału Rady wchodzę.: 
1/ członkowie delegowani przez stronnictwa i ugrupowania polityczne 
2/ członkowie powołani przez Prezydenta RP spośród organizacji 

społecznych, kombatanckich, kulturalnych b~dź indywidualnie 
r a z e m 

II. Ostatecznego podzinlu mandatów w obydwóch grupach dokona PrGzydium 
Oddziału Rady, uwzględniaj~c w pełni stan faktyczny, istniej~cy 
w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu. 

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

Odbito z polecenia Minictra Sprawiedliwości. 
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