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, , z, dnia 13 lipca 1988 l. , / 

w .prawle powolaD1a prezesa Narodowego Banku Pola.dego. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ,mi podstawie 
art. 51 ust. 1 ustawy z dnja 26 lutego 1982 r. - Prawo 
bank,owe, powołuje 

Obywatela Zdzisława Pakułę 
na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Mar.azałet Sejmu: El. MaJlnowskl , 

188 

i dnia 13 lipca 1988 r. 

Sejm Polskiej Rzeczypospoutej Ludowej, na podstaWie art. 7 ust. 3 RegllWaillu Sejmu Polskiej lbecąpClspo1itej 
Ludowej, postanawia zamknąć VI sesję Sejmu z dniem 13 lipca 1988 r. 

MaDzełekSejmu: Ił. MalIAOwski 

189" 
11CHWAł.A RAD'Y pAASTWA 

z dnia 29 czerwca 1988 r. 

w sprawie 1IIłaIlowIeDla odmakł pnewodJtlcllltcego raą, ..,odoweJ OlU oIo'eil8lda WIOI1I legflymacjl 
przewodlllc:zącego rady narodowej l legitymacji raclDego. 

Na podslawieart 143 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 85 
ust. 3 pkt 2 i alt. 110 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. 
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, paz. 286, z 1984 r. Nr 21, 
poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14. poz. 60, z 1986 r. 
Nr 47, poz. 227, z 1987 r. Nr 14, poz. 83 i Nr 33., poz. 181 
oraz z 1988 r. Nr 7, paz. 54 i Nr 19, poz. 130) Rada 
Państwa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się odznakę przewodniczącego rady 
narodowej, zwaną dalej "odznaką". 

, 2. Odznakę stanowi srebrzony, oksydowany pierścień 
o średnicy wewnętrmej' 40 mm i zewnętrznej 64 mm z za
mieszczonym wewnątrz wizerunkiem orła białego l na ze
wnętrznym obwodzie pierścienia znąjduje się 8 form pół
kolistych o średnicy 11 mm, rozmieszczonych symetrycznie. 
Na pierścieniu umieszczone są napisy: w górnej części: 
"PRZEWODNICZĄCY", a ' w dolnej: "WRN", "MRN", 
"DRN", "RNMiG" lub "GRN". 

3. Odznaka zawieszona jest na czerwonej wstędze 
szerokości 45 mm, z białymi paskami szerokości 3 mm po 
bokach. Odznakę zawieszoną na wstędze nosi się na szyi. 
Wzór odznaki zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Do ważniejszych Wystąpień urzędowych. 'w 
czasie których , przewodniczący rad narodowych użyWają 
odznaki, zalicza sIę w szczególności przewodniczeni~ na 
sesji rady narodowej oraz wręczanie w imieniu Raay 
Państwa orderów i odznaczeń. 

2. Prawo używania odznaki przysługuje zastępcy 
przewodniczącego rady narodowej. zastępującego prze
wodniczącego podczas wystąpień, o których mowa w 

' ust. 1. 

§ 3. Przewodniczący rady narodowej otrzymuje na 
czas pełnienia funkcji legitymację przewodniczącego rady 
narodowej. Wzory legitymacji zawiera załącznik nr 2do 
uchwały. 

§ .4. 1. Radny po złożeniu ślubowania otrzymuje na 
czas kadencji rady narodowej legitymację radnego. Wzór 
legitymacji zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

2~ Wygaśnięcie mandatu radnego przed upływem ka
dencji rady narodowej powoduje obowiązek zwrotu le
gitymacji radnego. 

3. Ewidencję wydawanych legitymacji . radnego pro
wadzą właściwe biura rad narodowych (stanowiska pracy 
do obsługi rady narodowej). 

,§ 5. Traci moc uchwala Rady Państwa z' dnia 6 mar
ca 1980 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Radnego oraz 
Insygnium Przewodnic7.ącego Rady Narodowej (Monitor 
Polski Nr 8t poz. 34). 

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowskl 


