
 
 
Wkładka kwartalnika politycznego  

samoStanowienie 

P R E A M B U Ł A 
Członkami Krajowego Oddziału Rady Narodowej RP (KOR N)  s ą delegaci 

ugrupowa ń, które uznaj ą za nielegalne władze komunistyczne i  konsty-
tucj ę PRL.  Z formalnego punktu widzenia jedynie obowi ązuj ąca mo że  
być Konstytucja RP z 17 kwietnia 1935 roku. Krajowy Oddział Rady 
Narodowej RP  podejmuje uchwały w sprawach wynikaj ących z obowi ązków 
ci ążących na ruchu  niepodległo ściowym  w okresie w którym naród  
polski nie mo że wybra ć swobodnie swego przedstawicielstwa. 

Stronnictwa deleguj ące swych przedstawicieli  na członków KORN 
zdecydowane s ą prowadzi ć walk ę polityczn ą z parti ą komunistyczn ą i  
jej satelitami i odrzucaj ą możliwo ść koalicji z nimi w jakiejkolwiek 
postaci. Członkowie stronnictwa przyst ępuj ący do struktur władzy 
komunistycznej PRL  b ędą bezpowrotnie wykluczeni ze stronnictwa albo 
opuści ono KORN. 

Projekt statutu:  
STATUT KRAJOWEGO ODDZIAŁU RADY NARODOWEJ R.P. 

Skład  KORN.  

Art.1 
/1/ Skład KORN okre śla zał ącznik do niniejszego statutu,  
/2/ Zmiana zał ącznika wymaga uchwały KORN powzi ętej wi ększo ści ą 3/5 
ogólnej liczby jego  członków. 

Art.2 
/1/  Delegowani do KORN przedstawiciele partii i organi zacji politycz-
nych składaj ą wyja śnienia uwierzytelniaj ące przed Komisj ą Weryfika-
cyjn ą, co uprawni ich do udziału w pracach KORN,  
/2/ Skargi na czynno ści Komisji Weryfikacyjnej i odwołania od jej 
decyzji rozstrzyga KORN. 

Art.3 
/l/  KORN wybiera Komisj ę Weryfikacyjn ą, któr ą zatwierdza Prezydent  
R.P. Przewodnicz ący Komisji  musi posiada ć wykształcenie prawnicze,  
/2/ Mandat Komisji Weryfikacyjnej wygasa po ukonsty tuowaniu si ę KORN  
w nast ępnej kadencji.  

Art.4 
/l/ Komisja Weryfikacyjna KORN składa si ę z trzech  członków,  
/2/ Komisja Weryfikacyjna działa na podstawie regul aminu uchwalanego  
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na jej wniosek przez  KORN.  

Art.5 
/1/  Członkiem  KORN może by ć tylko osoba maj ąca uko ńczonych  30 lat,   
która posiada obywatelstwo polskie  i zamieszkuje w kraju . 
/2/  Nie mog ą by ć członkami  KORN:  
a)  osoby uczestnicz ące w strukturach władzy pa ństwowej PRL, 
b)  osoby nale żące do partii komunistycznej oraz do partii i organi zacji 
politycznych, które poprzez prokomunistyczny blok p olityczny popieraj ą 
władz ę PRL, 
c)  osoby które utraciły zaufanie społeczne.   
d) osoby otrzymuj ące świadczenia pieni ężne z tytułu swej pozycji lub 
postawy politycznej od cudzych rz ądów lub instytucji, które s ą 
ekspozyturami b ądź narz ędziami działania politycznego lub wojskowego 
tych rz ądów,  
e) osoby posiadaj ące paszporty konsularne PRL. 

Art.6 
Członek  KORN, traci mandat w przypadku: 

a) zrzeczenia si ę mandatu, 

b) orzeczenia S ądu Honorowego  KORN, którego moc ą został uznany  za 
niegodnego piastowania mandatu. 

Art.7 
/1/  Członkowie  KORN tak jak wszyscy członkowie Rady Narodowej RP na 
Uchodźstwie składaj ą na r ęce Prezydenta Rzeczypospolitej lub jego 
przedstawiciela przyrzeczenie tre ści nast ępuj ącej: 

" Świadom obowi ązku wierno ści wobec Rzeczypospolitej Polskiej 
przyrzekam uroczy ście, jako członek Rady Narodowej R.P., w pracy  na 
rzecz dobra Polski nie ustawa ć,  a  walk ę o jej wolno ść i niepodle-
gło ść za pierwsz ą mie ć sobie powinno ść". 
/2/  Odmowa ślubowania lub zło żenie go  z zastrze żeniem  jest  równozna-
czne  z nie przyj ęciem mandatu. 

Zakres  działania  KORN  

Art.8 
/1/  KORN sprawuje kontrol ę nad działalno ści ą Rządu RP na Uchod źstwie  
zwłaszcza w sprawach krajowych . W  szczególno ści KORN : 
a)  uchwala na wniosek rz ądu lub z własnej inicjatywy  projekty dekretów  
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawach krajowych,  
b)  ustala zasady gospodarki funduszami  publicznymi i maj ątkiem pa ńs-
twowym w cz ęści dotycz ącej kraju , 
c) uchwala na wniosek rz ądu projekt bud żetu, zawieraj ący cało ść wpływów 
i wydatków pa ństwowych  na potrzeby kraju ,  
d)  zatwierdza warunki i upowa żnia Rz ąd do zaci ągania zobowi ązań 
Finansowych i przyjmowania świadcze ń na potrzeby kraju , 
e)  zatwierdza zamkni ęcia rachunkowe wniesione przez Rz ąd wraz uwagami 
Najwy ższej Izby Kontroli  w sprawach kraju ,  
/2/  Rząd przynajmniej raz na rok przedstawia  KORN, tak jak i  Radzie 
Narodowej RP na Uchod źstwie ,  wyniki  swej  działalno ści  i swe zamie— 
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rzenia na okres nast ępny, 
KORN okre śla swój stosunek do Rz ądu po przeprowadzeniu rozprawy  

nad sprawozdaniem Rz ądu. KORN może to uczyni ć w ka żdym czasie  na 
wniosek 1/4 ogólnej liczby członków KORN,  
/3/ Wnioski o ust ąpienie Ministra Spraw Krajowych lub Rz ądu nie mog ą 
być rozpatrywane przed daniem Rz ądowi mo żności zło żenia wyja śnie ń  
oraz nie mog ą by ć głosowane na tym samym posiedzeniu, na którym 
zostały zgłoszone. 

Uchwała w sprawie ust ąpienia Ministra Spraw Krajowych  zapada  
zwykł ą wi ększo ści ą głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków KORN i jest miarodajn ą, chyba że Prezydent RP na 
wniosek Rz ądu rozwi ąże KORN. 
/4/ Uchwała KORN w sprawie ust ąpienia Rz ądu jest przesyłana do Rady 
Narodowej RP na Uchod źstwie  do dalszej debaty  

Art.9 
Członkowie KORN mogą kierowa ć zapytania do Prezesa Rady Ministrów  

i ministrów. Prezes Rady Ministrów lub wła ściwy minister udzieli 
odpowiedzi najpó źniej w ci ągu miesi ąca od dnia otrzymania zapytania. 

Art.10 
/l/ Je żeli Prezydent Rzeczypospolitej nie mo że trwale sprawowa ć 
urz ędu, przewodnicz ący Rady Narodowej RP na Uchod źstwie  na wniosek 
Rządu zwoła Rad ę i jej oddziały  celem rozstrzygni ęcia, czy urz ąd 
Prezydenta nale ży uzna ć za opró żniony. Opinia KORN w tej sprawie   
jest przesyłana  do Rady Narodowej RP na Uchod źstwie do dalszej  
debaty  

Ustrój KORN  

Art.11 
Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje KORN na pierwsze posiedzenie w  

nowej kadencji i rozwi ązuje go. 

Art.12 
/l/ Kadencja KORN trwa dwa i pół roku. 
/2/ Prezydent Rzeczypospolitej mo że na wniosek Rz ądu rozwi ązać KORN 
przed upływem kadencji. 
/3/ Przerwa pomi ędzy kadencjami KORN nie mo że trwa ć dłu żej ni ż pół 
roku. 

Art.13  
KORN wybiera na okres kadencji swe prezydium w osobach 
przewodnicz ącego, zast ępcy i sekretarza oraz komisje i S ąd Honorowy. 

Art.14 
Uchwały KORN zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą głosów przy udziale co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby jej członków, je żeli niniejszy statut lub 
inne przepisy inaczej nie stanowi ą. 

Art.15 
/l/  KORN uchwala swój regulamin, 
/2/ Regulamin zapewni członkom KORN, nieobecnym na posiedzeniu KORN, 
możność udziału w podejmowaniu uchwał, wymagaj ących kwalifikowanej  
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wi ększo ści głosów lub zwi ększonego quorum. 

Art.16 
Posiedzenia KORN zwołuje jego przewodnicz ący z własnej inicjatywy 

albo na wniosek Rz ądu lub 1/ 5 ogólnej liczby członków KORN z porz ą-
dkiem obrad uło żonym przez jego  Prezydium. 

Art.17 
Delegowani przedstawiciele władz RP mog ą bra ć udział w posiedze-

niach KORN oraz przemawia ć poza kolejno ści ą mówców. 

Art.18  
/1/  Przebieg obrad KORN b ędzie podawany do wiadomo ści publicznej,  
/2/  KORN może uchwali ć tajno ść posiedzenia lub jego cz ęści . 

Art.19 
Siedzib ą KORN jest stolica pa ństwa - Warszawa. KORN może jednak 

odbywać posiedzenia poza Warszawą, je żeli Prezydium KORN tak posta-
nowi. 

Art.20 
Członkowie KORN maj ą prawo w granicach bud żetu do całkowitego lub 

cz ęściowego zwrotu wydatków poniesionych z tytułu pełni onych 
czynno ści. 

Art.21 
Członkowie KORN b ędą jednocze śnie członkami Rady Narodowej R.P. z 

prawem udziału w jej posiedzeniach, zabierania głos u, zgłaszania 
wniosków oraz zapyta ń do Rz ądu, a tak że głosowania. Wspomniane 
uprawnienia członkowie Rady mog ą wykonywa ć tylko osobi ście. 

Art.22  
/l/ Zmiana niniejszego statutu mo że by ć dokonana z inicjatywy  
Prezydenta RP lub 1/ 4 liczby członków KORN,  
/2/ Uchwała zmieniaj ąca statut podejmowana jest wi ększo ści ą 2/3 głosów 
przy udziale co najmniej połowy członków KORN,  
/3/ Prezydent RP zatwierdza uchwał ę i zarz ądza jej ogłoszenie, chyba  
że rozwi ąże KORN. 

Art.23 
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku  

Ustaw RP. 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Statusu KORN opracowany został na podstawie  obowi ązuj ącego 
Statusu Rady Narodowej RP na Uchod źstwie. Fragmenty powy ższego 
projektu zło żone pismem prostym s ą identyczne z odpowiednimi 
fragmentami Statutu Rady Narodowej RP. Fragmenty zł ożone pismem 
pochyłym zostały dodane przez autorów projektu. 

 


