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- Aleksandra Kwaśniewskiego 

- Ad'3ma Łopatkę 

, - J anusza Maciejewicza 
- Władysława Majęwskiego 

-- Joannę Michalowską-Gumowską 
- Benona Miśkiewicta 
- Stanisława Nieckarza 

- Józefa Niewiadomskiego 

- Adama Nowotnika 
- Mariana Orzechowskiego 
- Czesława Piotrowskiego 
- Floriana Siwickiego 

- Konrada Totta 

- Je rzego Woźniaka 
- Andrzeja Wójcika 

- Stanisława Ziębę 
- KazimierzaZygulskiego. 

Marszałek Sejmu : R. Malinowski 
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UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZEC1YPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 12 listopada 1985 r. 

w sprawie powolania prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie aort. 51 ust. .. 
ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe. powołUJe, na wniosek 
prezesa Rady Ministrów, 

Obywatela W'ładysława Bakę 

na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Marszałek Sejmu: R. Malinowski 
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UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 12 ~istopa.da 1985 r. 

w sprawie utworzenia l zasad funkcjonowania Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencJI. 

§ l. 1. Tworzy się Radę Społeczno-Gospodarczą przy 
Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji. 

2. Rada jest organem konsultacyjno-opini.odawczym 
l ' doradczym Sejmu i jego organów w rozpatrywanych 

• przez Sejm projektach ustaw i uchwał oraz innych spra
wach o istotnym znaczeniu spolecznym lub gospodarczym. 

I 2. 1. Rada rozpatruje sprawy ' skierowane do niej 
przez Sejm. Prezydium Sp.jmu lub komisje sejmowe w 
celu zaopiniowania, . 

2. Rada. za zgodą Prezydium Sejmu. może również 
• własnej inicjatywy rozpatrywać określone ~sprawyl 'i wy
rażać w tych sprawac h swoje opinie. 

§ 3. 1. W ąkład Rady wchodzi nie , więcej niż 

250 członków - phedstawicieli ' 
1) załóg przedsiębiorstw pailstwowych oraz państwo

wycb gospodarstw rolnych, 
2) załóg spółdzielni. w tym ro~niczycb spÓłdzielni pro

dukcyjnych. 
3) społeczno-zawodowych or~ant1.acji rolników . indywi

dualnych. organizacji spółdzielczych oraz organizacji 
rzemieślniczych, 

4) organizacji zawodowych i społeczno-zawodowych, w 
tym stowarzyszeń twórczych oraz innych organizacji 
społecznych. 

5) organizacji młodzieżowych. 

2.' Przewodniczącego Rady powoluje . się spośród 

posłów. 

3. Przewodn:czący Rady , jest członkiem Konwentu 
Seniorów. ' 

§ 4. 1. Czlonków Rady powołuje Sejm spoza swego 
składu, na okres kadencji Sejmu . 

2. Powołanie, członków następuje na wniosek pre
zycHów wojewódzkich rad narodowych oraz wskazanych 
przez Prezydium Sejmu organizacji o zasięgu krajowym. 
spośród organizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3-5. 

3. Prezydia wojewódzkich rad narod~wych 'zgłaszają 
kandydatów spośród osób . wyb~anych przez załogi przed
stp,biorstw państwowych i spółdzielni. o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. oraz organ'izacje. o których mn ' i'l 

W § 3 ust 1 pkt 3-5. działające na terenie województwa, 
. miast i gmin danego .województwa. 
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