Wkładka kwartalnika politycznego

samoStanowienie
P R E A M B U Ł A
Członkami Krajowego Oddziału Rady Narodowej RP (KORN) są delegaci
ugrupowań, które uznają za nielegalne władze komunistyczne i konstytucję PRL. Z formalnego punktu widzenia jedynie obowiązująca może
być Konstytucja RP z 17 kwietnia 1935 roku. Krajowy Oddział Rady
Narodowej RP podejmuje uchwały w sprawach wynikających z obowiązków
ciążących na ruchu niepodległościowym w okresie w którym naród
polski nie może wybrać swobodnie swego przedstawicielstwa.
Stronnictwa delegujące swych przedstawicieli na członków KORN
zdecydowane są prowadzić walkę polityczną z partią komunistyczną i
jej satelitami i odrzucają możliwość koalicji z nimi w jakiejkolwiek
postaci. Członkowie stronnictwa przystępujący do struktur władzy
komunistycznej PRL będą bezpowrotnie wykluczeni ze stronnictwa albo
opuści ono KORN.
Projekt statutu:
STATUT KRAJOWEGO ODDZIAŁU RADY NARODOWEJ R.P.
Skład KORN.
Art.1
/1/ Skład KORN określa załącznik do niniejszego statutu,
/2/ Zmiana załącznika wymaga uchwały KORN powziętej większością 3/5
ogólnej liczby jego członków.
Art.2
/1/ Delegowani do KORN przedstawiciele partii i organizacji politycznych składają wyjaśnienia uwierzytelniające przed Komisją Weryfikacyjną, co uprawni ich do udziału w pracach KORN,
/2/ Skargi na czynności Komisji Weryfikacyjnej i odwołania od jej
decyzji rozstrzyga KORN.
Art.3
/l/ KORN wybiera Komisję Weryfikacyjną, którą zatwierdza Prezydent
R.P. Przewodniczący Komisji musi posiadać wykształcenie prawnicze,
/2/ Mandat Komisji Weryfikacyjnej wygasa po ukonstytuowaniu się KORN
w następnej kadencji.
Art.4
/l/ Komisja Weryfikacyjna KORN składa się z trzech członków,
/2/ Komisja Weryfikacyjna działa na podstawie regulaminu uchwalanego
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na jej wniosek przez KORN.
Art.5
/1/ Członkiem KORN może być tylko osoba mająca ukończonych 30 lat,
która posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje w kraju.
/2/ Nie mogą być członkami KORN:
a) osoby uczestniczące w strukturach władzy państwowej PRL,
b) osoby należące do partii komunistycznej oraz do partii i organizacji
politycznych, które poprzez prokomunistyczny blok polityczny popierają
władzę PRL,
c) osoby które utraciły zaufanie społeczne.
d) osoby otrzymujące świadczenia pieniężne z tytułu swej pozycji lub
postawy politycznej od cudzych rządów lub instytucji, które są
ekspozyturami bądź narzędziami działania politycznego lub wojskowego
tych rządów,
e) osoby posiadające paszporty konsularne PRL.
Art.6
Członek KORN, traci mandat w przypadku:
a) zrzeczenia się mandatu,
b) orzeczenia Sądu Honorowego KORN, którego mocą został uznany za
niegodnego piastowania mandatu.
Art.7
/1/ Członkowie KORN tak jak wszyscy członkowie Rady Narodowej RP na
Uchodźstwie składają na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej lub jego
przedstawiciela przyrzeczenie treści następującej:
"Świadom obowiązku wierności wobec Rzeczypospolitej Polskiej
przyrzekam uroczyście, jako członek Rady Narodowej R.P., w pracy na
rzecz dobra Polski nie ustawać, a walkę o jej wolność i niepodległość za pierwszą mieć sobie powinność".
/2/ Odmowa ślubowania lub złożenie go z zastrzeżeniem jest równoznaczne z nie przyjęciem mandatu.
Zakres działania KORN
Art.8
/1/ KORN sprawuje kontrolę nad działalnością Rządu RP na Uchodźstwie
zwłaszcza w sprawach krajowych. W szczególności KORN:
a) uchwala na wniosek rządu lub z własnej inicjatywy projekty dekretów
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawach krajowych,
b) ustala zasady gospodarki funduszami publicznymi i majątkiem państwowym w części dotyczącej kraju,
c) uchwala na wniosek rządu projekt budżetu, zawierający całość wpływów
i wydatków państwowych na potrzeby kraju,
d) zatwierdza warunki i upoważnia Rząd do zaciągania zobowiązań
Finansowych i przyjmowania świadczeń na potrzeby kraju,
e) zatwierdza zamknięcia rachunkowe wniesione przez Rząd wraz uwagami
Najwyższej Izby Kontroli w sprawach kraju,
/2/ Rząd przynajmniej raz na rok przedstawia KORN, tak jak i Radzie
Narodowej RP na Uchodźstwie, wyniki swej działalności i swe zamie—
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rzenia na okres następny,
KORN określa swój stosunek do Rządu po przeprowadzeniu rozprawy
nad sprawozdaniem Rządu. KORN może to uczynić w każdym czasie na
wniosek 1/4 ogólnej liczby członków KORN,
/3/ Wnioski o ustąpienie Ministra Spraw Krajowych lub Rządu nie mogą
być rozpatrywane przed daniem Rządowi możności złożenia wyjaśnień
oraz nie mogą być głosowane na tym samym posiedzeniu, na którym
zostały zgłoszone.
Uchwała w sprawie ustąpienia Ministra Spraw Krajowych zapada
zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej
liczby członków KORN i jest miarodajną, chyba że Prezydent RP na
wniosek Rządu rozwiąże KORN.
/4/ Uchwała KORN w sprawie ustąpienia Rządu jest przesyłana do Rady
Narodowej RP na Uchodźstwie do dalszej debaty
Art.9
Członkowie KORN mogą kierować zapytania do Prezesa Rady Ministrów
i ministrów. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister udzieli
odpowiedzi najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zapytania.
Art.10
/l/ Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może trwale sprawować
urzędu, przewodniczący Rady Narodowej RP na Uchodźstwie na wniosek
Rządu zwoła Radę i jej oddziały celem rozstrzygnięcia, czy urząd
Prezydenta należy uznać za opróżniony. Opinia KORN w tej sprawie
jest przesyłana do Rady Narodowej RP na Uchodźstwie do dalszej
debaty
Ustrój KORN
Art.11
Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje KORN na pierwsze posiedzenie w
nowej kadencji i rozwiązuje go.
Art.12
/l/ Kadencja KORN trwa dwa i pół roku.
/2/ Prezydent Rzeczypospolitej może na wniosek Rządu rozwiązać KORN
przed upływem kadencji.
/3/ Przerwa pomiędzy kadencjami KORN nie może trwać dłużej niż pół
roku.
Art.13
KORN wybiera na okres kadencji swe prezydium w osobach
przewodniczącego, zastępcy i sekretarza oraz komisje i Sąd Honorowy.
Art.14
Uchwały KORN zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej 1/3 ogólnej liczby jej członków, jeżeli niniejszy statut lub
inne przepisy inaczej nie stanowią.
Art.15
/l/ KORN uchwala swój regulamin,
/2/ Regulamin zapewni członkom KORN, nieobecnym na posiedzeniu KORN,
możność udziału w podejmowaniu uchwał, wymagających kwalifikowanej
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większości głosów lub zwiększonego quorum.
Art.16
Posiedzenia KORN zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy
albo na wniosek Rządu lub 1/5 ogólnej liczby członków KORN z porządkiem obrad ułożonym przez jego Prezydium.
Art.17
Delegowani przedstawiciele władz RP mogą brać udział w posiedzeniach KORN oraz przemawiać poza kolejnością mówców.
Art.18
/1/ Przebieg obrad KORN będzie podawany do wiadomości publicznej,
/2/ KORN może uchwalić tajność posiedzenia lub jego części.
Art.19
Siedzibą KORN jest stolica państwa - Warszawa. KORN może jednak
odbywać posiedzenia poza Warszawą, jeżeli Prezydium KORN tak postanowi.
Art.20
Członkowie KORN mają prawo w granicach budżetu do całkowitego lub
częściowego zwrotu wydatków poniesionych z tytułu pełnionych
czynności.
Art.21
Członkowie KORN będą jednocześnie członkami Rady Narodowej R.P. z
prawem udziału w jej posiedzeniach, zabierania głosu, zgłaszania
wniosków oraz zapytań do Rządu, a także głosowania. Wspomniane
uprawnienia członkowie Rady mogą wykonywać tylko osobiście.
Art.22
/l/ Zmiana niniejszego statutu może być dokonana z inicjatywy
Prezydenta RP lub 1/4 liczby członków KORN,
/2/ Uchwała zmieniająca statut podejmowana jest większością 2/3 głosów
przy udziale co najmniej połowy członków KORN,
/3/ Prezydent RP zatwierdza uchwałę i zarządza jej ogłoszenie, chyba
że rozwiąże KORN.
Art.23
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw RP.

Projekt Statusu KORN opracowany został na podstawie obowiązującego
Statusu Rady Narodowej RP na Uchodźstwie. Fragmenty powyższego
projektu złożone pismem prostym są identyczne z odpowiednimi
fragmentami Statutu Rady Narodowej RP. Fragmenty złożone pismem
pochyłym zostały dodane przez autorów projektu.

