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TRESć DZIAŁU URZ.fDOWEGO: 

. P?z. 1?. Zarządzenie Prezydmta R"Leczypospo'
hteJ z dnia. 21 lutego 1940 r. o zatwierdzeniu Re
gu~a~inu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Pol
sk1eJ. 

Regulamin Rady Narodowej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

'- -·----- ' 
DZIAl URZĘDOWY 

P~. 17. 

Z AR Z.Ą.D Z:&NIE 

PREZ"YDENTA ~zypQSPOLITEJ 

Z DNIA 21 "LUTEGO 1940 R. 

O ZATWIERDZENIU REGULAMINU RADY 

NARODOWEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

·N~;-J.'Ud~t~\VlC az:t. a ;rlekre!u Prezydanta. Rze
czyp°' ~liteJ z dma. 9 grudnia 1939 r. o powo
łaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U.R.P. Nr 104, poz. 1008) z późniejszymi 
zmianami zatwierdzam niniejszym Regulamin Ra.
dy w brzmieniu uchw.alortym na. posiedzeniu Ra
dy•w dniu 7 lutego 1940 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Załącznik: 

REGULAMIN 

RADY NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

CZĘSC I. 

UKONSTYTUOW AJ:łlE SIĘ: RADY 

NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Art. 1 

Rada Narodowa Rzeczypospolitej' Polskiej zbie
rze się na pierwsze posiedzenie w dniu, oznaczo
nym w urządzeniu P~yderita Rzeczypospolitej. 

Art. 2 

Po otwarciu posied-zenia członkowie Rady ::ikła· 
dają na ręce Plezyde~ta Rzeczypospolitej przr· 
rzeczenie· o treści przewidzianej w 11.rt. 21 Regula
minu Ra.dy. 

Art. 3 

Na. pierwszym posiedzeniu przewodniczy aż do 
wyboru Pr,?zydium najstarszy. wiekiem ćzłonek 
Rady, powołany pr'Zez Prezydenta Ruczypospoli
tej. 

Funkcje sekretarza pełni najmłodszy wiekiem 
członek Rady. 

Art. 4 

Po ukonstytuowaniu się tymczasowego Prt??.Y
diwn członkowie Rady wybierają ze swego grQ11a 
przewodniczącego, trzech wiceprztwodniczących 
i sekretą.rza. · 1 

Cena numeru : 2 fr. ir. 
Prenumerata kwartalna wynosi: 
Z przesyłką pocztową we Francji: 
Z przesyłką pocztową. zagranicę: 

CZĘSC Il. 

20 fr. fr. 
23 fr. fr. 
28 fr. fr. 

ORGANA RADY NARODOWEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

Art. 5 

Organami Rady Narodowej R~czyposp()Jilej 
Polskiej są : 

P.rae-wodniczący, 
Wiceprzewodniczący, 
Sek~etarz, ' 

Prezydium, 
Komisje, 
Sąd Honorowy. 

Art. O 

Przewodniczący Rady : 

Prenumeratę przyjmuje Księgarnia Polska w l'u
ryżu (Lib~airie Polo111a.iSc a Paris) 123 bis, Bd. 
St. Germam (VI ar.). - gdzie również można 
nabywać poszC"Zególn,? numery. 

• 
a) przewodniczą obradom Rady w zastępstwie 

przewodniczącego, 

b) spn~wują zlecone im funkcje w zastępstwie 
pn:ewodmc:,.ącego. 

Art. 12 

Sclcretat·l Rady: 

a) prowadzi protokół obrad Rady i Prezydium, 
b) wpisuje na listę mówców członków Rady 

zgłaszających się do głosu, ' 

. c) przeprowadza obliczenie wyników głosowa · 
ma, . ~ ~ 

d) sprawuje funkcje zlecone mu przez prze
wodniczącego. 

Art. 13 

Wicep1,:cwo~niczących . i sekrctnrzn wybicr•1 
Rada stosownie do prze·p1su art. 9 Regula.minu 

a) stoi na strazy god:1ości Rady Na1·odowej' Rady. 
Rzeczypospolitej Polskiej i ścisłego przestrzega
nia przez. Radę praw i obowiązków, wynikających 
z właściwych aktów usta.w~'Cławczych. 1 

b} reprezentuje Radę na.,-.ynątrz, 
c) przewodniczy obradu-~1 Rady oraz Prczy· 

dium i ctuwa ood ich po"\tt.1.tgą, , · 
d) przestrzega prawid1oJ1~go biegu prac Rady, 
e) SJłrawuje pieczę nad P:,,okojerr. i po1-.:ą,dkic111 

w czasie obrad Rady, 
f) zarzj\dza w toku obrad• R.ad:,, - jeśli UZlla za 

potrzebne - . ich tajność, 
' g) przyjmuje i zwalnia 1(uoiccjonarjuszy Biurn 

Rady. 

Art. 7 

Przewodnic:1:'łcy podpisuje w imieniu Rady oraz 
jej organów wszelkie pisma. wychodzące 11u'l

Art. 14 

Prezydium R~dy składa się: z przewodniczą
cego, z trzech wiceprzewodniczących i sekretl\rza. 

Art ,15 

. Prezydium Rady 
a) wybiera z pośród wiceprzewodniczących u

rzędującego wiceprzewodiłiczącego, 
b) . rozstrzyga sprawy wńiesione pr2ez prze 

wodmczącego względnie c....:łonków Prezydium, 
c) ustala por~dek dzienny posiedzeń Rady, 

. d} ~ecyduje o jawności względnie tajności po· 
s1edzen Rady w porozumie-niu z Rządem, 

e) udziela członkom Rady urlopów, ·przewidzia
nych w art. 26 ust. 2 Regulaminu Rady, 

f) wyznacza terminy Komisjom Rady do zło· 
Art. 8 1.cni•!l sprawozdań pr:r.cdloż.onych im prnc, 

. . . . . 1 g) r~trzyga_ odwołania członków Rady w 

zewnątrz. 

,Prze~odmczący .Rady Jest str?zem Rcgulammu,. pr7.edm1oc1e wymierzonych im kar przez przewod-
upra.wmonym do. Jego wykładm; :w przypadkach niczącego . 
wątpliwych rozstrzyga ostatecznie Prezydium.y h) t' · d k ·i · t k' . , . • .. :~ za w1er za s res ema pro o olu pstenogra· 

.·, Art. 9 mu, zaproponowa11e, przez prz~wodnicząccgo. 

Prlr:cwodniczącego wybiera Rada bczwzględ!Hl Art. 16 
większością głosów. 

Jeżeli w pierwszym glosowia.niu Y.aden z kandy
datów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, 
następuję głosowanie powtórne przyczym kandy
dat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów w 
pierwszym "głosowaniu, będzie wyłączony od wy
boru. 

Jeżeli i drugie glosowanie nie da wy11iku, nas· 
tępuje trzecie, a w razie potrzeby i dalsze, 
przyczym przy każdym następnym głoscwaniu 
wyłącza się· tego z kandydatów, który w głoso
waniu poprzednim uzyskał najmniejszą liczbę gło
sów. .. .• i,:f. 

Jeżeli kilku kandydatów uzyskało tę samą naj
mniejr.lr:ą liczbę głosów, rozstrzyga los, którego z 
nich wyłą,czy się od wyboru. 

Jeżeli wszyscy kandydaci otrzymali równą ilo!\( 
głosów, zarządza się głosowanie ponowne; jeżeli 
ponowne głosowanie da ten sam wynik, los 
rozstrzyga, którego z kandyootów wyłączy się od 
wyboru. 

Art. 10 

W razie niemożności pełnienia funkcji przez 
przewodniC'lącego Rady, jego obowiązki i upraw
nienia przejmuje jeden z wiceprzewodniczących. 
(art. 15 lit. a). . 

Art. 11 

Wiceprzewodniczący : 

. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większoŚ · 
CU\ głosów przy obecności conajmniej tr"Lech człon
ków; . w razie równości głosów rozstrzyga prze
wodniczący. 

Art. 17 

Ko:lllisje są. orgaJJami Rad.y, powołanymi do 
rozważania spraw, przekazanych im przez Radę. 

Komisje ra.!ważają sprawy przekazane im w 
granicach przedmiotu, którego dotyczy wniesiony . 
przez ~ząd. projekt dekretu lub rozporządzeniu, 
alb? ~ez ktorego dotyczy wniosek członka Rady, 
wniesiony na podstawie art. 3 ust. 3 lub art. 4 
Dekretu Prc-zydent:i Rzeczypospolitej z dnia '.l 
grudnia 1939 r 

Art. 18 • 
Rada powołuje KJmisJe stale dla określone&o 

rodzaju spraw onaz I{ omisje niestale dla poszcze
gólnych spraw. 

Rodzaj Komisji i zakres ich działania ok1eśla 
Rada na propozycję przewodniczącego lub wnio-
3e-k członka. · 

Członków Komisji i \Ch zastępców wybiera 
Rada zwykłą, większością głosów. 

Art. 19 

Komisja wybiera przewodniczącego, jego zas 
tępcę i s~kreta1"La. 

. . 

\ 



16 

Przewodniczący jest ~dpowiedzialny za prawid· 
łowy bieg prac Komisji. , 
Protokół obr ad Komisji prowad7.i sekretarz. 

Art. 20 

Wybory do organów Rady odbywają si.ę bez 
rozprawy. 

Głosowanie odbywa się przez składanie kart. 
Przy składaniu kart moze być zarządżone wy

woływani.? c-.:łonków z listy. 
Karta do głosowania ma zawiem.ć najwyżej 

tyle nazwisk kandydatów, ile stanowisk jest do 
obsadzenia. 

Przy obliczaniu głosowania nie bierze się w 
rachubę kart, wypełnionych niezgodnie z prze
pisem ustępu poprzedzającego. 

Glosowanie się nie odbędzie, jeżeli liczba zgło
szonych kandydatów odpowiada liczbie stanowisk, 
które mają być obsadzone. 

MONITOR POLSKI - Dnia 1 marca 194,0 roku. 

CZ1j1ść IV. 

OBRADY RADY 

R. O Z D Z I A L I. 

-~; PTIZEPIRY OGOLNE. 

Art. 30 

a) sprawy·idc>cone Radzie na podstawie Dekretu 
Prezydenta Rzcczypospolittj z dnia 9 grudnia 
1939 il,: (art. 3 ust. 1 i 2. oraz art. 4). 

b) wnioski członków Rady p1 ~ewidziane w art. 
3 ust. 3 i art. 4 Dekretu Prc.zydenta Rzeczypos
politej z dnia 9 grudnia 1939 r., 

c) zapytania skierowane· do Rządu, 
d) sprawy przewidziane niniejszym Regulami

nem. 

CZĘJść ITI. Art. 31 

Językiem obrad Rady jest język polski. 
OBOWIĄZKI I PRAWA CZLO?iJI{óW RADY. Art. 32 

Art. 21 Wnioski ąotyczące art. 3 i art. 4 Dekretu Pre-
zydenta H.zeczypm;politej z dnia. · 9 grudnia 1939 

Członkowie Rady składają na ręce Prezydenta r. oraz zapytania sporządza. się na piśmie w cztc
Rzeczypospolilcj przyrzeczenie według następu- .rech egzemplarzach. 
jącej roty : 

"Swiadom obowiązku wierności wobec Państwa 
Polskiego, przyrzekam uroczyście powierzone mi 

I , 

obowiązki C"Lłonka Rady Narodowej Rzeczypos· 
politej Polskiej zgodnie ze .swym sumie-niem wy
konywać, a dobro Rzeczypospolitej Polskiej zaw
sze za ~ierwsze mieć sobie przykazanie". 

Art. 22 

Członkowie Rady po złożeniu przyrzec~:enia 
otrżymują legitymację członka Rady. 

Art. 23 

Członek Rady obowiązany jest uczestniczyć w 
posiedzeniach Rady i brać udział w pracach Ko
misyj, do których został powołany. . 

Członek Rady nie może 'bez ważnych powodów 
uchylić 'Się od przyjęcia mandatu członka Ko-
misji. J 

Art. 24 

Członek Rady . obowiązany jest stwierdzić obe,c· 
ność swojll, na posiedzeniu Rady lub posiedzeniu 
Komisji zapisaniem się na listę obecności. . 

W razie choroby lub nicmożnośr.i przybycia z 
innych ważnych powodów, członek Rady powinien 
usprawiedliw:ić swoją nieobe<:ność wobec prze
wodniczącego Rady lub przewodniczą<:ego Komiiiji. 

Art. 25 

Art. 33 

Członkowie l1ady mogą składać wnioski oraz 
~apytania; zarówno wnioski te jak i zapytania 
powinny zawierać uzasadnienie i powinny byc za
opatrzone podpisami conajmniej 1/6 liczby człon-
ków Rady. · 

Wszystkie wnioski oraz zapytania składa się 
przewodniczącemu na posiedzeniu Rady; stają 
się one częścią składową obrad Rady, z chwilą 
oznajmienia Radzie pI'7.ez przewodniczącego o ich 
przyjęciu. 

Przewodniczący oz00Jm1 o przyJęclU wniosku 
lub. zapytania bądź na posiedzeniu, na którym 
zostały złożone, bądź na najbliższym posie<lzeniu 
Rady. 

• ~t. 34 

· Przewodniczący ni~może przyjąć . wniosku, wy
chodzącego poza Zl!l.~J ·s uprawnień Rady. W przy
padkach wątpliwych, ,1lrzewodniczący zasięga opi
nii Prezydium. 

Art. 35 

Przewodniczący rpoże zażądać od wniosko· 
dawcy usunięcia z wniosku lub zapytaltia zwro
tów albo wyrazów, nie odpowiadających godno
ści Rady lub powacf~e obrad, albo też niezgod· 
nych z obowi!lZkiem wierności dla Państwa; 
przewodniczący może uzależnić przyjęcie wniosku 
lub zapytania od zastosowania się wnioskodawcy 
do tego żądania. 

Nr. 41-50 

razie j('go nieobecności wiceprzcwod 11iczący. 

Art. 40 

Posiedzenia Rady są · : 
a) jawne, 
b) zamknięte. 

Jawne posied~n1a Rady zarządza Prc;ycliu1i1 
Rady w porozumieniu z Rządem. 

Art. 41 

. Prawo wstępu na salę obrad 1iodczas posiedze
nia Rady mają członkowie Rządu, Prc.zes Naj
wyższej Izby Kontroli, delegowani prze~ Prt:: · 
zydenta Rzeczypospolitej, Rząd lub Prezesa· Naj
wrższej Izby Kontro~i funkcjonarjusze państwo
wi. oraz wyznaczeni przez przewodniczącego 
pracownicy Biura Rady. 

J_awny~ ob~~dom Rady może się przysluchi
~ac pubhcznosc dopuszczona na gaJe.rję sali po
s1~dzeń za kartkami wstępu, wydanymi pruz 
Biuro Rady. W razie zakłócenia porządku prie
wodniczący mo:ile zarządzić opróżnienie galerji. 

Art. 42 

Z kaid('go posiedzenia Rady hrdzic spor1.ądzo
ny protokół i slf'nogram. 

Przewodniczący mo?.c skreślić z prololwlu i 
stenogramu zwroty, zawie; ajq.ce treść spr1.e<:zną 
~ obo~iąz~i!m wi~rności dla Pa1!Rlwa Polskiego, 
Jak rowmez takie zwroty, ktore w inter~ic 
Pańi,tT,ła nie\ powinny być ujawnione; w tym 
przypadku w aktach ~ady zachowany będir,ic ji!
den egzemplarz pelqcto tekstu. 

Protokół i stE!no'gratn są wyłącznym stwier
dzeniem nrzebiegu obrad R.ildł('. 

Art. 43 

Wnioski .ąie 'załatwione podczas sesj1 nie wy
gasają z chwilą,-umknięcia sesji jednakże Radu 
podejmie da)szą\ pra<t\ nad n\rpi wurn w przy
padku gdy Rz.1,d albo wnioskodawca,, tego zażą-
da ' .' · . . ' 

Jeżeli żądanie takie nie będzie zgłoszone' w 
ciągu najbliższej sesji, niezałatwione wnioski. 
wygasają . 

R O Z D Z I A L II. 

PROJEKTY D_FAIBETóW T ROZPOR~j~Ó?.EN 

Art. 44 

Projekty dekretów i rozporządzeń wniesionych 
przez Rząd :Ja podstawie art. 3 ust. 1 i 2 oraz 
ar~. 4 Dckr~tu Pre-iydenta Rzc,c2.ypospolitcj z 
dnta 9 grudma 1939 r. rozpatruje Rada w dwttch 
czytaniach. 

Art. 45 

Rada może zc:.zwolić nieobecnemu na posiedzeniu 
członkowi Rady w wyjątkowych przypadkach, za
sługujących na szczególne uwzględnienie, na wy
rażenie swej opinji i oddanie głosu na piśmie, 
względnie 2.a pośrednictwem innego ~złonka. Ra
dy. 

Pi~~sze czytanie polega na odesłaniu go do 
Art. 36 . Kom1sJ1 bez rozprawy. Jednakże nad projeMem, . . . : . . I zgłoszonym przez Rząd, odbędzie się rozprawa. 

· P_orządek dztenny postcdzen Rady ustala Pre- jeżeli dla. omówienia zasnd projektu zabierze gło;,. 
zyd1um. . , . . przedstawiciel Rządu. 

Na porządek dzienny mogą bY.c wmesione tył- Rozprawa polega na omówieniu zasad projek-
ko sprawy, znane C"Lłonkom Rady z druków, od- tu. 

Art. 26 

W razie niemożności uC?.cstnic1.cnin w pra
cach R,ady członek Rady może , otr1.ymać urlop. 

Urlopu do dni 14-tu udziela Prezydium, poda
jąc o tym do wia9omości Rady. 

Urlopu na· czas dłuższy udziela b.?z rozprawy 
Rada oo. umotywowany wniose·k przewodniczą-
cego. 

Art. 27 

Członkowi Rady nie wolno 2Wracać się do or
ganów administracji rządowej z interwencjami w 
interesie poszczególnej osoby lub przedsiębiorst· 
wa, jak również powoływać się na tytuł członka 
Rady w sprawach własnego przedsiębiorstwa., 
bądź przedsiębiorstwa, którego jest kierownikiem 
lub udziałowcem: 

Art. 28 . ' 

Członkowie Rady otrzymują po jednym egzem-
plarz.u druków Rady. • 

Art. 29 

Rada zwraca się do Pre-lesa Rady Ministrów 
celem przedstawienia Prezydentowj Rzeczypospo
litej ·wniosku o zwolnienie członka Rady Narado· 

danych przynajmniej na 24 godziny przed po· 
siedzeni·em, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej. 

Sprawy nie objęte porządkiem dziennym mogą 
być wzięte pod obrady tylko na wnimwlc prz<i
wodnicząccgo i za zgodą Rady. 
Również na wniosek przewodniczącego i ~:a 

zgodą Rady może być zmieniona kolejność roz
patrywania spraw, objętych porzą.dki~m dzien
nym. 

Art. 37 

Poza porządkiem d2fonnym przewodniczący mo
że udzielić głosu w sprawie osobistej dla : 
a) odparcia zarzutu, gdy chod'~i o obronę czci 
członk~ Rady, 
b) wyjaśnienia błędniP 1.rozumianrgo oświadcze
nia mówcy. 

Na żądanie przewodniczącego czlo11ek Rady 
powinien przedstawić trt!ść oświadczenia, które 
zamierza złożyć. 

Art. 38 

Posiedzenia Rady zwołuje pi'7.ewodniczący. 
Biuro Rady doręcza ·członkom Rady pod wska

zanymi prze.z nich adresami zawiadomienia o 
czasie, miejscu i porządku dziennym posiedzenia. 

.O posiedzeniu zawiadomiony będzie Prezes Ra
dy Ministrów, Kancelaria Cywilna Pre-Lyde11la 

.. Rzeczypospolit('j, n o obradach nad buM.etem, 
a) w przypadku rezygnacJt .członk.a, kredytami dodatkowymi i zamknięciami rachun-

wej : 

b) gdy zajdą okoliczności przewidżiane w art. I ków państwov.rych tak?.e Prezes Najwyższej Izby 
12 Dekretu Prezydenta Rz~zypoe:politej z dnia K'lntroli. 
9 grudnia 1939 r, Art. 39 

d '~" h 'd · I w nrl 10'._) c) w przypa _.c przew1 zianyc 1 

lit. d). Regulamin Roady. . 

Art. 46 

Przewodniczący przekaże proje·kt, odesłanv do 
Komisji, przcwodnic3qccm11 Komisji. 

Jeżeli przewodniczący uzna projekt za 1,iiny, 
Komisja obowiązana będzie ·ukończyć pracę w 
terminie oznaczonym pr~ez Prezydium. 

Art. 47 

Prze,wodniczący zwołuje posiedzenie Komisji. 
O terminie posiedzenia i prz.edmiocie obrad za

wiadomieni będą poza członkami Komisji, Pre-ze:s 
Rady Ministrów, właściwi Ministrowie, Kance
laria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej, a 
także - jcicli przedmiotem obrad Komisji b~ 
dzie budżet, kredyty dodatkowe, zamknircin ra „ 
chunków państwowych - Prezes Najwy7.szej Iz-
by Kontroli. • 

Art. 48 

Na posiedzeniach Komisji mogą być ob<?cni -
bez prawa brania udz.iału w obradach - człon
kowie Rady nie · należący do Komisji. 

Komisja może uchwalić wyłąc..,;enie z posiedze
nia osób, nic wchodzących w skład Komisji .: 
wyjątkiem przewodniczącego Rady, przedstawi
cieli Rządu i Kancelarji Cywilnej Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Art. 49 

Komisja wybiera sprawozdawcę, który w ter
minie tygodniowym, jeżeli Prezydium ni<• 02.na· 
czyło inneg<;> termi!m, . obowi;izany jc>sl złoiyc 
sprawo.\dantf' o proJekcte, oraz opracować wnios
ki, mające służyć zn podstaw~ lll'hwnl l{omisji; 
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gdyby tego nie uczynił. vrz..;"wodniczący wyznaczy i członków Komisji do .i;rc:>ferowama jt'j wniosków . 
innego sprawozdawcę. I Ait 61 

_ . Art. 50 Przed otwarciem wzprawy nad spr,awuzdan i<'m 
Kazdy .~zł<;mek Rady możc- zl~żyć S!Jrawozdaw- 1 członkowie Rady mogą zgłaszać z miejsca krótkie 

cy na p1~m1C s~e uw~gi o projek~ie, sprawoz- zapytania do spr~wozdawcy w zvviązku z.i' zrefe
dawca zas obowiązany Jest zreferować je Komisji. rowanym prze-.; mego projekt t:'m. 

Art. 51 

Nad sprawo~daniem Komisja odbywa rozpra
wę. 

'vV .rozprawi~ mogą brać udział - poza lJl'Zt
~odmczącym 1 ('Złonkami Komisji - przewod
mczący Rady, przedstawiciele Rządu oraz Pre
zes Najwyżs·,ej Izby Kontroli i delegowani prze
zeń urzędnicy. 

Nadto Komisja może wysłuchać głosu raprc,
szonyc~ przez nią rz~czoznawców oraz dopuści(; 
członk.ow R.ady,. nie należących do Kcmisji. do 
zlozema wmoskow i ustnego ich uzasadnienia. 

Rozprawą. kieruje oraz oznacza czas pr1.emó. 
wień przewodniczący Komisji . 

Art. 52 

W toku rozprawy mogą być zgłaszane popraw
ki do projektu. 

Poprawki mogą zgłaszać - poza sprawoz
dawcą - przewodnicuicy i członkowie KomisJ• 
oraz przedstawiciele Rządu. 

Poprawki na żądanie przewodniczącego należy 
zgłaszać na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

Art. 53 

Po zamknięciu rozprawy przewodniczą.cy za
rząd:la glosowanie. 
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności conajmniej polowy człon
ków Komisji. 

Art. 54 

Poprawki, odrzucone przez Komisję, będą na 
żądanie wnioskodawców zamieszczone w spra
wozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości . 

W tym przypadku wnioskodawcy mcgą dołą
czyć do swych wniosków uzasadnienie na piSmie . 

Art. 55 

W związku z obradami nad projektem mogą 
być zgłaszane rezolucje, zawierające postulaty 
Rady. 

Rezolucje glosowane będą po przegłosowaniu 
projektu. 

Art. 56 

Po ukończeniu glosowania Komisja wyznaczy 
sprawozdawcę na posiedzenie Rady. 

Sprawozdawca obowiąza,ny jest o.pracować 
sprawozdanie najdalej w ciągu trzech dni od 
ukończenia obrad Komisji ; sprawozdanie to 
podpisuje poza sprawozdawcą przewodniczący 
Komisji. 

Art. 57 

Sprawozdanie Komisji będzie prz.adlożone prze
wodniczącemu Rady. 

Prezydium po zapoznaniu się z treścią spra · 
wozdania może je zwrócić Kąmisji ze swoJemi 
uwagami do uzupełniającego rozważenia. 

Art. 58 

Prezydium oznaczy Komisji , której Rada prze
kazała do rozważenia projekt budżetu, termin 
do złożenia sprawozdania. 

.Komisja ta może uchwalić dla siebie ·regula
min wewnętrzny_ · 

Jeżeli Komisja nie przedłoży sprawozdania w 
terminie oznaczonym, Prezydium może wnieść 
pod obrady Rady projekt budutu w brzmieniu 
zaproponowanym przez Rząd, wyznaczając spra
wozdawcę generalnego oraz sprawozdawców po
szczególnych części budżetu . 

Art. 59 

Drugie czytanie projektu może się odbyć naj
wcześniej po upływie 21 godzin od rozdania 
członkom Rady sprawozdania Komisji w druku. 

Art. 62 

Po wyczerpaniu zapytall i udzieleniu wyjaśn it•Tl 
przez sprawozdawcę przev,,odnirzący zanąJ;:j ro:;· 
prawę. 

Rozprawa odbywa się łącznie nad ...:asadarn, 
projektu oraz nad jego postanowic·niami szczego
łowymi; jednakże przewodnicząr.y. gdy uzna lt·n 
sposób prowadzenia obrad za ba rdziej celowy, 
moż::> zarządzić najpierw rozprawę ugólną, a nas
tępnie· rozprawę szc:..:egółową nad oznaczonemi 
przez niego częściami projr·kt11. 

Art. 63 

W rozprawie biorą udzja} członkowie Rady, 2a
pisa:1i do głosu. 

Kolejność przemówień ustala przewodniczący, 
mając na względzie lad w rozprawie i zasady słu
szności. , 

Przewodniczący może }JOza koleJnością mów
ców udzielić głosu sprawozdawcy, JJJ'Zedstawic i€"~ 
łowi Rządu i przewodniczącemu h omisji. 

Sprawozdawcy służy zawsze głos po wyczcrp;,
niu listy mówców. 

Art 64 

Poprawki do projektu może w toku rOZJJrawy 
zgłosić: 

al Rząd, 

b I każdy cdonek Rady po pornzumieniu ze spra
wozdawcą. dołączając uzasad:,i~nie na piśmie. 

Jeżeli porozumienie między członkami Rady a 
sprawozdawcą nie nastąpi , członek Rady może 
zgłosić wniosek o odesłanie projektu z powrotem 
do Komisji albo odwołać się do przewodniczącego 
Rady, który rozstr,yga ostatecznie, czy popraw
ka może być poddana pod glosowa:1ie be-z odsyła
nia projektu do Komisji. 

Sprawozdawca we własnym imieniu nie może 
zgłaszać innych poprawek prócz 1·edakryjnych i 
stylistycznych. 

Art . 66 

W zwi,zku z rozprawą mugą być zgłaszane 
następujące wnioski formalne o : 

a) skrócenie postępowania. 
b) odesłanie do Komisji, 
c > ?.a.mknięcie listy n1ówców. 
d) przerwanie rozprawy i 
e) sp<>sobie lub porządku glosowania. 

Art. 66 

Przedmiotem wniosku o skrócenie postępowa
nia może być : 

a) uwolnienie projektów wniosków lub sprawoz
dań od drukowania, 
b) przystąpienie· do natychmiastowej rozprawy 
bez odsyłania do Komisji, 
c) wniesienie sprawy na porządek dzienny bez 
zachowania terminów, zastrzeżonych Regulami
nem. 

Art. 67 

Wniosek formalny może zgłosić każdy członek 
Rady. 

Na żądanie przewodniczącego , wniosek for
malny powinien być złożony na piśmie. 

Przewodniczący może odmówić przyjęcia wnio
sku jeżeli oczywistyin celem wnioskodawcy jest 
ta mowanie obrad. 

Wniosek formalny może być postawiony rów
nież ex presidio. 

Art. 68 

Drugie czytanie polega na: 

O wniosku formalnym rozstrzyga Rada po wy
słuchaniu wnioskodawcy i nie więcej niż jednego 
mówcy, przemawiającego przeciwko wnioskowi . 

Wniosek formalny, odrzucony przez Radę, nic 
a I zreferowaniu Radzie projektu w brzmieniu, może być zgłoszony ponownie w ciągu tej san,ej 
zaproponowanym pr7..ez Komisję, rozprawy: jednakże wniosek o zamknięcie listy 
b) zapoznaniu Rady z wnioskami mniejszości Ko- mówców albo o przerwanie rozprawy może być 
misji. ponawiany. 

c ·1 prteprowadzeniu rozprawy nad sprawozda-
niem, 

Art. 69 

Wnioski o zamknięcie listy mówców i o pi zcr· 
d I ostatecznvm przegłosowaniu projektu względ- wanie rozprawy przewodnicząc_v poddaJ·e pod glo-
nie rezolucji. 1 

sowanie po zakończe~iu przemówienia. w cią.gu 
Art. 60 i którego wniosek wpłynął do P rezydium. 

. . i Po przyjęciu wniosku o zamknięcie Ji~ty mów-
_P~ojekt re-feruje P..adz1e sprnwozdawca l\.o-, ców mają prawo przemawiaf: tylko członkowit.' 

m1sJ1. . . . . . . . . , Rady, którzy zapisali się do glosa przed ,:łożeniem 
Wnioski m01~.1szos~1. zret~ruJe Radzie . sprawoz · 1 wniosku, oraz sprawozdawca, a po przyjęciu 

dawea. rhyba ze mmeJszosc wyznaczy Jednego z wniosku o przerwanie rozpra wy jedynie sprawoz . 
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dawca. 

Art. 70 

Czas trwania przemówiei1 określa się w sposób 
następujący: sprawozdawca Komisji może prze
mawiać bfz ograniczenia C'Zasu, jednakże po upły · 
wie godziny przewodniczący może określić spra
wozdawcy czas na zakońci:enie sprawozdania. 
Członkowi Komisji, referującemu wnioski umiej

szości, może przewodniczący po upływie pól go
dziny określić czas na zakońc-Lenie przemówienia. 

Sprawo-,dawca, zabierający głos w toku rozpra
wy, powinien się ograniczyć do krótkich wyjaSnief1. 
Członek Rady zapisany do głosu może przema
wiać najwyżej pól godziny. 

Czlontk Rady , zabierający głos powtórnie, bądż 
w sprawie formalnej , bądź dla zlorenia oświad
czenia w sprawie osobistej, może przemawiać nit: 
dłużej niż }Jięć minut. 

Rada jak i przewodniczący może przedłużyć 
mówcy czas jego przemówienia. 

Mówcy , któremu c-las przemówienia upłynął. 
przewodniczący odbierze głos. 

Art. 71 

Jeżeli do głosu w tej samej rozprawie zapisze 
się więcej niż pięciu członków, przewodniczący 
może im zaproponować aby pomiędzy , sobą uło
żyli kolejność i czas przemówień, a gdyby poro
zumienie nie nastąpiło, przewodniczący ustali 
sam kolejność i czas przemówień . 

Jeżeli rozprawa się przedłuża, prz.awodniczący 
może ograniczyć czas przemówień do 15-tu minut, 
a za zgodą Rady do 5-ciu minut, albo też zapro
ponować członkom Rady, którzy jeszc-,e nie prze
mawiali, aby wyb:.ali z pośród siebie mówców ge
neralnych "za" i 11p~ciw", a gdyby wybór nie 
nastąpi!, przewodniczący sam wyznaczy mówców 
ge:1eralnych. 

Art. 72 

Rozprawa nad budżetem odbędzie się w grani
cach terminów, określonych w art. 58 Regulami
nu Rady. 

Prezydium oznaczy czas, w którym ma się zam
knąć rozprawa ogólna, oraz rozprawa szczegóło
wa nad każdą częścią budżetu. 

Art. 73 

Po za.mknięciu ro•prawy przewodnicL4ry oz
najmia, r.e l\ada p•~Yotę:l'u,;.- do głuilow1U,I~. 

Z tą chwilą wolno już tylko r.gloeić wnioeek 
formalny o sposobie lub porządku glosowania, 
jednakże wniosek taki nie może być zgloswny 
po wezwaniu do glosowania. 

Art_ 74 

Po oznajmieniu, że Rada przystępuje do gloso
wania, przewodniczący może zarządzić z włas
nej inicjatywy, lub na żądanie jednego z człon 
ków Rady, sprawd2enie quorum. 

Jeżeli się okaże, że lic~ba członków obecnych 
na sali obrad jest mniejsza od wymaganego 
quorum, przewodniczący odroczy glosowanie na 
czas, który sam oznaczy, albo zamknie posie· 
dzenie. 
Przewodniczący nie ma obowiązku sprawdze, 

nia quorum, jeżeli prezydium jest zgodne, że 
obecność wymaganej Regulaminem liczby człon
ków Rady jest oczywista. 

Art. 75 

Głosow11nie jest jawne. 

Art. 76 

Rada może uchwalić glosowanie imienne. 

Art. 77 

Glosowanie imienne odbywa się przez składa
nie knrt, na których należy wypisać wyraz "tak·' 
lub "nie" oraz imię i nazwisko glosującego. 

Po złożeniu kart przez członków Rady, pr,e
wodniczący zamknie glosowanie, poczem nastąpi · 
obliczenie jego wyników; przy obliczahiu nie 
bierze się w rachubę kart, wypełnionych niezgod
nie z przepisami ustępu poprzecnającego. 

Wynik głosowania z podaniem nazwisk glosu
jących zamieszcza się w protokóle i stenogra
mie·. 

Art. 78 

Glosowanie odbywa się w porządku następują
cym 

Przedewszyslkiem glosuje się wniosek o odrzu
cenie projektu w całości ; następnie glosuje się 
nad poprawkami, przy czym poddaje się pod glo
sowanie najpierw tę poprawkę, której przyjęcie 
bądź rozstrzyga o innych, bądź je uchyla, wresz
cie glosuje się nad całością projektu w tym 
brzmieniu. które mu nada Rada po przpgłoso
waniu poprawek. 

Do przyjęcia. poprawek wymagana jest zawsze 
zwykła większość głosów. 
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Jeżeli do projektu nie będą zgłoszone ani I Członkowi Rady przemawiającemu po pow- członków Rady. 
wnioski mniejszości, ani poprawki, głosuje· s\ę .tórnym przywołaniu do porządku - przcwodni-
odrazu nad całoącią projektu w brzmieniu, nada- czący może odebrać głos. 

Art. 96 . 

nym mu przez Komisję. Art. 87 Prezesa i wiceprezesa Sądu Honoro\\ ego wy
biera Rada w sposób określony w art. 9 Regula
minu Rady. 

Art. 79 , 
Przewodniczący ma prawo przywołać członka 

Rada wypowiadając się przeciwko projektowi 
rządowemu, lub też wprowadzając do tego pro
jektu poprawki; obowiązana jest opinię swą 
uzasadnić. ' 

ROZE>ZIAL Ili. 

WNIOSKI W PRZEDMIOCIE OBJ~TYM 

ART. 3 UST. 3 I ART. 4 DEKRETU 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Z DNIA 

9 GRUDNIA 1939 R. . 

Art. 80 

Wnioski w przedmiocie objętym art. 3 ust. 3 
i art. 4 D$retu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 9 grudnia 1939 r. po przyjęciu ich przez 
Prezydium, będą odesłane do Kor;nisji bez roz
prawy. · · · · •.illł1 

O wnioskach tych ·rozstrzyga Rada po wys
łuchania spraw<ndania Komisji i przeprowadze
niu rozprawy. 

Art. 81 

Na· żądanie wnioskodawcy Rada może uchwa
lić nagłość wniosku, zgłoszonego na podstawie 
art. 3 ust. 3 Dekretu Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 9 grudnia 1939 r. . 

O nagłości rozstrzyga Rada, po wysłuchaniu 
wnioskodawcy i nie więcej niż jednego mówcy, 
przemawiającego przeciw nagłości. 

W sprawie nagłości wniosku wolno przema
wiać nie dłużej niż· w sprawie formalnej. 

Wniosek nagły będ-~ie . rozważony przez Komis
ję, jako pilny oraz · umieszczony na porządku 
dziennym posiedze1i Rady przed innymi spra
wami. 

Rady do porządku z zapisai1iem do protokółu, 
jeżeli zachowanie się członka Rady obraża god· 
ność Rady lub zakłóca powagę obrad, nadto mo
że mu odebrać głos. 

Członek Rady 
dzenia jeżeli : 

Art. 88 ' 
I 

może być wyklucz011y z pasie-

a) zachowuje się w sposób jaskrawo nie odpo
wiadający godności Rady )ub powadze obrad, 
b) 1..achowaniem swym wyktacza przeciwko obo
wiązkom zawartym w prz)'.rżeczeniu, 

c) na tym samym posiedzeniu podlegał już ka
rze dyscyplinarnej. 

Przewodniczący ma pnawo wykluczyć członka 
Rady z trzech posiedze11. Na wniosek przewod
niczącego, Rada bez rozprawy · może wykluczyć 
członka Rady na miesiąc. 

Członek :Rady wykluczony · z posiedzenia powi
nien 7..~wloczenie opuścić śalę obrad, a gdyby 
teg~~czynil albo, powrócił na salę, będzie uz
nany za wykluczonego przez Radę na dalsze 
dwa posiedzenia; w ostatnim przypadku prze
wodniczący może zakazać mu przebywania w 
gmachu Rady aż do upływu terminu wykluc-1.:e
nla. 

Art. 89. 

Przewodniczący może orzec karę dyscyplinar
ną na piśmie. 

O wydanym orzeczeniu przewodniczący zawia
domi Radę na naj~liższym posiedzeniu. 

Art. 90 

Prezydium może na skutek odwołania ł5ię 
członka Rady złagodz~ć lub uchylić karę dyscy
plinarną orzeczoną -pn:ez przewodniczącego. 

Art. 97 

Postępowanie przed Sąclem Honorowym wszczy
na przewodniczący Sądu Honorowego na wnio
sek : 
a) rzecznika Sądu, 
b) członka Rady, którego zarzut dotyczy, 
c) członka Rady ,stawiającego zarzut. 

Art. ·98 

Sąd Honorowy orzeka w składzie przcwotlni
czącego l dwuch sędziów. 
Przewodniczącym jest prezes Sądu lub wice-

prezes. · 
Sędziów powołują strony nn wezwanir pr-.:c

wodniczącego Sądu i w terminie przeze11 oznaczo
nym. 

'Gdyby strona sędziego w terminie nic- powo
łała, wyznaczy go przewodniczący Sądu. 

Art. 99 

Wniosek o wyłączenie sędziego może być żgło· 
szony prze-z stronę na pierwszym posiedzeniu 
Sądu przed przystąpieniem do rozpoznania spra
wy. 

O wniosku rozstrzyga Sąd ostatecznie; razie 
uwzględnienia wniosku Sąd zawiadomi przewod
mczącego Rady o swym postanowieniu. 

Art. 100 

Przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy 
Sąd ,wezwie strony i · postanowi na podstawie 
otrzymanych akt i wniosków stron, jeżeli zos
taną zgłoszone, ja.kie zarzuty mają być pned
miotem postępowania sądowego oraz jakie do
wody w celu ustalenia stanu faktycznego mają 
być sprawdzone przez Sąd. 
Sąd może, jeżeli uzna to za celowe·, delegować 

Art. 91 członka Sądu do dokonania poszczególnych czyn-
Członek Rady przyw~łany przez przewodniczą- naści,. mających na celu zebranie dcwodów w WNIOSEK O VOTUM NIEUFNOśCI DLA 

.P~ZEWODNICZĄCEGO LUB CZŁONKA 

PREZYDIUM · RADY. 

cego do · porządku z ~~pisaniem do protokółu, sprawie . 
traci 5% sumy pobi/l~'o.ncj miesięcznie tytułem 

. . pokrycia wydatków -.}:,Niązanych ze .. sprawowa.-.. 
Art. 101 

niem funkcyj członkaf Rady. Przeci przystąpieniem do wydania 01·zeezcnic1. 
Art. 82 

Wniosek o votum nieufności dla przewodniczą
cego lub czlo21ka Prezydium Rady będzie głoso
wany na następnym posiedzeniu. 

O wniosku rozstrzyga Rada bez rozprawy. 

ROZDZIAL IV. l·..t· .. 
ZAPYTANIA. 

Art. 83 

Zapytaniu. po przyjQciu ich przeł'. l'r,il'.yąium 
będą odesłane do Prezesa Rady Ministrów bez 
rozprawy. 

Prezes Rady Ministrów lub zapytany Minister 
udzieli odpowiedzi lub uzasadni odmowę jej 
udzielenia. 

ROZDZIAL· V. 

PRZEPISY , PORZĄDKOWI~ 

I DYSCYPLINARNE. 

Art. 84 

Przewodniczący ma ' prawo przywołać mówcę 
do rzeczy, jeżeli w przemówieniu odbiega od 
przedmiotu obrad. 

Jeżeli mówca przy powtórnym przywołaniu do 
rzeczy nie zastosuje się do tego wezwania, prze
wodniczący może odebrać mu głos. 

Art. 85 
Kary dyscypliname są następujące 

a) przywołanie do porządku, 
b) przywalanie do porządku z zapisani,~m do 
protokółu, 

c) wykluc:mnic z posiedzenia. 

Art. 86 

Członek Rady wykl,(1czony z posiedzenia przez 
przewodniczącego traci połowę powy:1.szej sumy, 
a wykluczony przez Radę całość tej sumy. 

Art. 92 
I 

Przewodniczący. Komisji !flOże przywołać mów· 
ców do rzeczy oraz stosować następują.ce kary 
dyscyplinarne w stosunku do członków Komisji 
oraz członków Rady dopuszczonych do obrad 
a) przywołanie do porządku, 

b) przywołanie do porządku z zapisaniem do 
protokółu, 

c:) wykluc.r.n1it- ','; jcumigo po::1icuzcniu.. 

Od, kary dyscyplinarnej o~czonej przez prze
wodniczącego Komisji ~łuży odwołanie do Pre
zydium Rady, które orzeka ostatecznie. 

Sąd obowiązany jest wysłuchać strony, je-żeli 
stawiły się na wezwanie. 
Sąd wydaje orzeczenie większością głosów; ża

den z sędziów nie ma prawa powstrzymać się od 
głosowania nad treścią, orzeczcnin. 

Orzeczenie powinno być umotywowane ~ prze
dłożone przewodniczącemu Rady w ciągu tygod · 
nia od jego wydania. • 

Art. 102 

Sąd Honorowy uznając zarzuty za udowodnio
ne, może: 
a) wytknąć winnemu niewłaściwość pot=1t~powa
uiu., 

b) udzielić nagany, 
c) udzielić 11agany, połączonej z zakazem uczest
niczenia w pracach Rady na określony przeciąg 
czasu, co powoduje utratę wynagrodzenia po
biez:anego miesięcznie, tytµlem, pokrycia wydatCZ]j}ść V. 

SĄD HONOROWY 
' ków, związanych ze sprawowaniem funkcji człon

ka &a.dy, w rozmia.r:ze określonym przez Sąd, 

Art. 93 
d) orzec, że winny nie jest godżien piastowania 
funkcji członka Rady. 

Sąd Honorowy powołany jest 
sprawach o: 

W przypadku orzeczenia objętego lil d), które 
do orzekania w podlega zatwierdzeniu przez Radę większością 

a) czyny nie licujące z honorem 
członka Rady, 

trzech ~wartych głosów, Rada komunilmje o 
i godnością tym Prezydentowi RzeC'r.ypospolitej za pośred

b) działalność niezgodną z przyrzeczeniem 
żonym Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

nictwem Prezesa Rady Ministrów, który przed
zło- stawia wtedy wniosek o odwołanie danego człon

ka Rady. 

Art. 94 

Sąd Honorowy s~ład.'1. się z prezesa, i wicepre
zesa, wybranych przez Radę, oraz sędziów po
wołanych przez strony z pośród członków Rady. 

Art. 95 

Przewodniczący wyznacza każdorazowo rze
cznika Sądu Honorowego i jego zastępcę. 

.Art. 103 

Prżewodniczący Rady może, ,po uprzednim 
przeprowadzeniu dochodze·nia przez rzecznika 
Sądu Honorowego i na jego wniosek, \\;:nowić 
postępowanie, jeżeli po wydaniu orzeczenia przez 
Sąd Honorowy ujawnią się nowe fakty lub dowo
dy, stwierdzające że orzeczenie oparte zostało 
na podstawach llicodpowiadających r7.rczywistl'
mu stanowi rzeczy. Rzecznik Sądu Honorowego, gdy sprawa będzie 

tego wymagać, przeprowadzi .wstępne dochodze-
Przewodniczący ma prawo przywołać członka n1.e i wystąpi przed Sądem Honorowym w cha

Rady do' porządku, jezeU zachowuje się w sposób rakterze oskarżyciela; w tym ostatnim przypad
nie odpowiadający godności Rady lub powadze ku służyć mu będą prawa strony. 
obrad, albo zakłóca spokój uporczywym przery-1 Cr.łonek Rady, którego zarzut dotyczy, może 
waniem. · , . . . brlOnić się osobiście i powołać obrońcę z pośród 

Art. 104: 

Koszty postępowania piied Sąderi1 Honoro
wym ponosi strona uznana za winną, wykłada 
zaś je strona, na której żądanie dokonywana jc8t 
czynność powodująca koszty. 
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