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CZE$~ I. 

4-. 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 29 maja 1973r. 
o powołaniu Rady Narodowej R.P. 

Na podstawie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

/i/ Powołuje się Radę Narodowę. R.P. na czas aż do odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. 

/2FRada działa na podstawie statutu stanowię.cego zalę.cznik do n±niejszego 
dekretu. 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów. 
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Art. 3~ 

/1/ Dekret niniejszy wchodzi w życie z o.niem ogłoszenia. 
/2/ Z dniem wejścia w życie nin1ejszego dekretu trac~ móc obowi~zuj~c~ dekrety 
Prezydenta Rzecz7pospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. o powołaniu Rn.dy Rzeczypospo
litej Polskiej /Dz.U.R.P. z 1958r.,Nr.2,poz.4/ i z dnia 5 l istopada 197l r. o powo
łaniu Rady Stanu /Dz.U.R.P.Nr.4,poz.2/. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ A.Urbański 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 
/-/ J.Gawenda 

MINISTER OBRONY NAROOOWEJ 
/-/ gen.S. - Brzeszczyński 

MINISTER SK.AJIBU 
/-/ S.Nowak 

MINISTER SPRAWIEDLHJO.'.jCI 
/-/ S.Wiszniewski 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Sitanislaw Ostrowski 

MINISTER WYZN.Art RELIGIJNYCH, Offi'IL\TY I KULTURY 
/-/ W.Strzałkowski 

MINISTER INFORMACJI I DOKUMENTACJI 
/-/ S.Karalus 

MINISTER SPRAW SPOŁECZNYCH 
/-/ S.Kuniczak 

MINISTER SPRAW KRAJOWYCH 
/-/ J.Poniatowski 

MINISTER DLA SPRI..W EMIGRACJI 
/-/ s. B<i>rczyk 

MINISTER 
/-/ Z.Scholtz 



- 13 - Z a ł ę. c z n i k 
do dela:'etu Prezydenta Rzeczypospolitej 
o pow9łaniu Rady Narodowej R.P. 

STATUT RADY NARODOWEJ" R.P. 

Skład Rady. 

Art. 1. 

/1/ Skład Rady Narodowej R.P. określa zo.lę.cznik do niniejszego statutu. 
/2/ Zmiana zo.lę.cznika wymuga uchwały Rady, powziętej większościę. 3/5 ogólnej liczby 
członków Rady. 

Art. 2. 

/1/ Członkowie Rady Narodowej R.P., bez względu IlD. tryb ich powołania, otrzymuję. listy 
wierzytelne, wystawione przez Komisarza Weryfikacyjnego, uprnwniaję.ce ich do udziału 
w pracach Rudy. 
/27 Skargi nn czynności Komisarzu Weryfikacyjnego i odwołania od jego decyzji rozstrzy
gp. Komisja Weryfikacyjnn, wybrann przez Rudę. 

Ju-t. 3. 

/1/ Rndn Narodowa R.P. wybiera Komisarza Woryfikncyjnego niezwłocznie po ukostytuowa
niu się spośród osób, posindnję.cych ukończone studia prawnicze lub prawo udzielania 
porad prawnych. 
/2/ Mandat Komisarza Weryfikacyjnego wygasa po ukonstytuowaniu się Rady w następnej 
kadencji. 

Art. 4. 
/1/ komisjo. Weryfikacyjna Rady składa się z dziewięciu członków .• 
/2/ Komisja działa . na podstawie regulaminu uchwalonego na jej wniosek przez Rndę. 
/3/ Uchwały Komisji zapodaję. zwykłę. większościę. głosów pr'zy udziale co ru:i.jmniej 
pięciu członków Komisji. 

Art. 5. 
/1/ Członldem Rady Narodowej R.P. może być tylko osoba maję.en ukończonych lat 21, 
która ·posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub zachowała prawa obywatela 
polskiego zgodnie z dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 maren 1973r. o za
chowaniu przez emigrantów polskich praw obywateli polskich /Dz.U.R.P.Nr.l, poz.i/. 
/2/ Nie mogę. być członkami Rady: 

n/ Funkcjonariusze państwowi z wyję.tkiem członków Rzę.du i podsekretarzy stanu; 
b/ Prezes Najwyższej Izby Kontroli i inni członkowie Kolegium Izby; 
c/ osoby posiadnję.ce paszporty konsularne PRL; 
d/ osoby otrzymuję.ce świadczenia pieniężne z tytułu swej pozycji lub postawy 

politycznej od cudzych rzę.dów i instytucji, które sę. ekspozyturami bę.dź narzę
dziami działania polityG:znego lub wojskowego tych rzę.dów. 

Art. 6. 
Członek Ro.dy Narodowej R.P. truci mandat w przypadku: 
a/ zrzeczenia się mandatu; 
b/ powołania. go · na jedno ze stanowisk liymienionych w artykule poprzedzaję.cym; 
c/ orzeczenia Sę.du Honorowego Rady, którego mocę. został uzńnny zn niegodnego 
piastowania IlllUldntu; 
d/ unieważnienia przez Komisję Weryfikn.cyjnę. Rudy listu wierzytelnego wystawionego 
przez Komisarzu Weryfikacyjnego. 
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Art. 7. 

/1/ Członkowie Rady Składuję. na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej lub jego przedsta
wiciela przyrzeczenie treści ru;i.stępuję.cej : 

~Swiadom obowię.zku wierności wobec Rzeczypospolitej Polskiej przyrzekam 
uroczY,ście, jako członek Rady Narodowej R.P., w pracy na rzecz dobra Polski 
nie ustawać, a walkę o jej wolność i niepodległość oraz ustrój demokrntyqzny 
zn pierwszę. mieć sobi~ powinność". 

/2/ Odmowa złożenia przyrzeczenia lub złożenie go z za.strzeżeniem jest równoznaczne 
z nie przyjęciem mn.ndatu. 

Zakres działania Rndy. 

Art. 8. 

/i/ Rada Narodowa R.P. podejmuje uchwały w sprawach wynikaję.cych z obowię.zków cię.żę.
cych na emigracji w okresie, w którym naród polski nie może wybrać swobodnie swego 
przedstawiciela-two. 
Rnda sprawuje kontrolę nad dziolalnościę. Rzę.du. W szczególności Rada : 
a/ uchwala na. wniosek Rzę.du lub z własnej inicjatywy projekty dekretów Prezydenta 
Rzeczypospolitej; 
b/ ustala zasady gospodarki funduszami publicznymi i maję.tkiem państwowyn; 
c/ uchwala nn wniosek Rz~du projekt budżetu, zawieraję.cy całość wpływów i wydatków 
pnpstwowych; 
d/ zatwierdza warunki i upoważnia Rzę.d do zacię.gonia zabawię.zań finansowych i przyjmo-
wania świadczeń; . 
e/ zatwierdza zamknięcia rachunkowe wniesione przez Rzę.d wraz z uwagami Najwyższej 
Izby Kontroli. 
/2/ Rzę.d przynajmniej raz na rok przedstawia Radzie wyniki swej działalności i swe 
zamierzenia na okres następny. 
Rnda określ.n swój stosunek do Rzę.du po przeprowadzeniu rozp~nwy nad sprawozdaniem 
Rzę.du. Rada może to uczynić w każdym czasie na wniosek 1/8 ogólnej liczby członków 
Rn~. . 
/3/ Wnioski o ustę.pienie Rzę.du nie mogę. być rozpatrywane przed dnniem Rzę.dowi możności 
złożenia wyjaśnień Rudzie, oraz nie mogę. być glosowane nn tym samym posiedzeniu, na 
którym zostały ogłoszone. 
Uchwala w sprawie ustę.pienin Rzę.du znpada zwyklę. większości~ głosów przy udziale co 
najmniej polowy ogólnej liczby członków Rady i jest miarodajil{l-, chyba że Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Rzę.du rozwię.że Radę. 

Art. 9. 

Członkowie Rn.dy mogę. kierować zapytania do Prezesa Rady Ministrów i ministrów. 
Prezes HD.dy Ministrów lub właściwy minister udzieli odpowiedzi najpóźniej w cię.gu 
miesię.ca od dnia. zgłoszenia zapytania. 

Art. 10. 

/1/ Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może trwale sprawować urzędu, przewodniczę.cy 
Rudy na wniosek Rzę.du zwoła Rad~ celom rozstrzygnięcia, czy urzę.d Prezydenta należy 
uznać za opróżniony. 
/2/ Uchwala uznaję.ca urzę.d za opróżniony za.pada większościę. 3/5 ogólnej liczby człon
ków Rady. 
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Ustrój Ra~. 

Art„ 11. 

Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje Rndę na pierwsze posiedzenie w nowej kadnecji i 
j{I. rozwię.zuje. 

Art. 12. 

/1/ Kadencja Rady trwa pięć lat. 
/2/ Prezydent Rzeczypospolitej może na wniosek Rzę.du rozwi{l.zać Radę przed upływem 
kadencji. 
/3/ Przerwa pomiędzy kadencjami Rady nie może trwać dłużej niż pól roku. 
/41- W przerwie pomiędzy kadencjami Rady uchwały w sprawach niecierpi{l.cY,ch zwłoki 
podejmuje rozszerzone Prezydium Rady, złożone z członków Prezydium rozwi~znnej 
Rady oraz dwudzioatu członków, wybranych w głosowaniu stosunkowym przez ustę.puję.cych 
członków Rady. 

Art. 13. 

Rada wybiera na okres kadencji swe Prezydium w osobach przewodnicz{l.cego, jego 
zastępców i sekretarzy oraz komisje i Sę.d Honorowy. 

Art. ]1._. 

Uchwały Rady zapadaję. ztzykłę. większościę. głosów przy udziale co najmniej 1/3 
ogólnej liczby jej członków zamieszkałych w W.Brytanii, jeżeli niniejszy statut 
lub inne przGpisy innczej nie stanowię. • 

.Art. 15. 

/1/ Rncla. uchwala swój regulamin. 
/2/ Regulamin zapewni członkom Rady, nieobecnym nc. posiedzeniu z powodu zumieszknnia 
poza W.Brytanię. 1 ttJ z innych ważnych powodów, możność udziału w podejmowaniu uchwał, 
wymn.gaję.cych kwalifikowanej większości głosów lub zwiększonego quorum. 

Art. 16. 

Posiedzenia Rndy zwołuje jej przewodniCZ{I.CY z własnej inicjatywy nlbo nn wniosek 
Rzę.du lub 1/8 ogólnej liczby członków· Rndy z porzę.dkiem obrad, ułożonym przez Prezy
dium· Rady. 

Art. 17. 

Członkowie Rzę.du, Prezes Najwyżsaej Izby Kontroli, prezesi: Komisji Głównej i Głównej 
Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego lub delegowani przez nich ich przedstawiciele, 
mogę. brać udział w posiedzeniach Rady oraz przemawiać poza kolejności~ mówców. 

Art. 18. 

/1/ Posiedzenia Rndy sę. jawne. 
/2/ Rnda może uchwalić tajność posiedzeniu. 

Art. 19. 

Siedzibę. Rady jest siedziba Rzę.du. Rnda może jednak odbywać posiedzenia poza siedzibę. 
Rzę.du, jeżeli Prezydium Rndy tak postanowi. 

Art. 20. 

Członkowie Rady mnję. prawo w granicach budżetu do cnl.kowitego lub częściowego zwrotu 
wydatków, poniesionych z tytułu pełnionych czynności. 
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Oddzioły Rn.dy. 

Art. 21. 

/1/ W krajach, ważnych z punktu widzenia polityki międzynarodowej lub rozmieszczeni~ 
uchodźstwa polskiego, Rad.n może posiadać swe oddzio.l.y, złożone z członków Rn.dy, 
zamieszkałych w tych krajach. 
/2/ W pracach oddziołów Rn.dy mogę. brać udzioł przedstawiciele miejscowych polskich 
stowarzyszeń społecznych. 
/3/ Zakres działania oddziału Rady oraz prnwn i obowię.zki przedstawicieli stow::irzy
szeń społocznych, wchodzę.cych w jego sktad, określa regulamin, uchwalony przoz 
oddział Rn.dy i zatwierdzony przoz Rn.tlę. 

Przepisy przvjściowe. 

Art. 22. 

Czynności Komisarza WeryfikD.cyjnego do czasu jego wyboru przez Rn.tlę, pełni osoba 
nie ubiegn.ję.ca się o lllll.ndat z wyborów powszc:;chnych na obszarze W.Brytanii, wybrano. 
przez Komisję Tym.czasowę.. 

Art. 23. 

Do czasu uchwalenia odpowiednich projektów tlckretów przez Rn.tlę Narodowę. R.P. człon
kowie Rady· spoza obszaru W.Brytanii zostanę. wybrani w sposób dostosowany do miejsco
wych warunków na podstawie przepisów zaprojektowanych przez właściuych przedstawicieli 
Rzę.du w porozumieniu z przedstawicielami ~iGjscowcgo uchodźstwa polskiego i zatwier
dzonych przez Radę Ministrów. 

Zmiana statutu. 

Art. 24. 
Zmiana niniejszego statutu wymaga uchl'rnly Rady, powziętej większościę. 2/3 głosów 
przy ucdziale co najmniej połowr ogólnej liczby członków Rady i może Il.l.l.stę.pić tyllio 
w trybie przewidzi~nym dla aktów ustawodauczych. 
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Zalę.cznik do sto.tutu Ro.dy. 

I. W sklo.d Ro.dy Noxodowej R.P. wchodzę.: 
1/ członkowie,. delegowani przez stronnictwa i ugrupowania polityczne: Ligo. Niepodległoś

ci Polsld.. /abo. oaJ..runy/ - 10, Niezo.leżno. Grupa Społeczno. /abo. odlo:r;ry/ 10, Polskn 
Partia Socjo.listyczno. - 10, Polsld..e Stronnictwo Ludowe - 10, Chrześcijo.ńskn Demokra
cja - 6, Zwię.zek Socjalistów Polskich - 5, Ruch Niezależnej Polityld.. Polskiej - 3, 
Stronnictwo Pracy - 2, razem 56. 
Ugrupowania pokrewne, któryra zostało. przyznana lę.czno. liczba InD.Ildntów dokonnję. same 
ich podziału pomiędzy siebie. W ro.zie nie dojścia do porozULlienio. epro.wn będzie roz-

strzygnięto. przez arbitraż. Knżdo. ze stron powało. jednego arbitra, arbitraże zaś wybio
rę. supero.rbitro.. W razie nieuzgodnienia osoby superarbitra, powoła go przewodnicz~cy 

. Komisji Tymczasowej Okresu Przejściowego spośród osób posio.dnję.cych kwalifikacje 
sędziowsld..ei · 

2/czlonkowie, wybrani w glosowaniu powszechnym przez spolGczeństwo emigracyjne w 
. W. Brytanii - 56; 

3/czlonkowie, wybrani w sposób dostosowany do warunków miejscowych w innych krnjach 
wolnego świntn: 
Europo.: Francjo. - 6, Niemcy -4, Belgia 3, Holandio. - 2, Szwajcario. - 2, Szwecja -2, 
Włochy -2, Austria - 1, Danin - 1, Hiszpanio. - 1, Norwegio. - 1. 
ro.iski Wschód: Liban - 1. 

Afryko.: A:frylm Poludniowa - 2, Etiopio. - 1, Rodezju - 1. 
Anerykn Pół.nocnn: Stany Zjednoczone - 8, Knnada - 8, 
Ameryko. l.acińskn: Argentyno. - 4, Brazylia - 2, Meksyk - 1, Pnragwo.j - 1, Urugwaj -1, 
Wenezueln - 1, 
Oceanio.: Australia - 8, Nowa Zelnndia - 2, razen 66. 

4/czlonkowie, powało.ni przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyzn..'l.Ilio
·wych: 
Instytut Polsld.. .i\.k:cji Kntolickiej - 1, Zrzeszenie Ewangelików Pol.nków w Wiolldej 
Brytanii - 1, Polski Kościół Prnwoslnwny - 1, razem 3. 

5/ członkowie, delegowani przez no.qzelne orgnnizncje społeczne, kombntancld..e, naukowe, 
· kul turnlno-oświatowe i olodzieżowe: 
n/ stowarzyszenia społeczne o charakterze ogólnyra: Zjednoczenia Polskie w Wielkiej 
Brytanii - 5, Zjednoczenie Polek no. Emigracji - 2, Obywntelsld.. Zwię.zok Polok - 1, 

~/ stowarzyszenia kombatanckie: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - 3, Kolo. Oddzin
.lowe - 2, Stowarzyszenie Lotników Polskich - 2, Snnopomoc Marynarki Uojonnoj - 1, 
Kolo b.fulri.ierzy Armii Krnjowęj - 1, Kolo Kobiet fulnierzy - 1, Zwię.zek Inwalidów 
PSZ - 1, Zwię.zek Konbatantów Zydów PSZ - 1, 

q/ organizacje naukowe: Polskie Towarzystwo Naukowe no. Obczyźnie - 1, 
d/ organizacjo IJ.ł.odzieżowe: Zwię.zek Harcerstwo. Polskiego - 2, Zrzeszenie Studentów i 
Absolwentów Polsld..ch n..-i. Uchodźstwie - 2, 
e/ Zwię.zek Ziem Wschodnich R.P. - 2, Kolo Lwowio.n - 1, ro.zen 28. 

6/ członkowie, powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej z obszaru Wielkiej Drytnnii 
- 10, z innych krajów - 10, razem 20. 
Ogółem no. wszystkie grupy przypndo. 229 oandnt6w. 

II. Knndydownć i być wybranyni względnie powołanymi mogę. być tylko osoby znnieszknle w 
kro.jo.eh, które roję. reprezentować. Mnndo.t członka Rndy No.rodowej R.P. noże być wyko
nywany tylko osobiście; przeknznnie rondo.tu innej osobie jest niodopuszcznlnc. 
Członek Ro.dy No.rodowej R.P., bez względu no. tryb powołania, wykonuje swój DD.nclnt 
zgodnie z sULlieniem i nie może być krępowany niczyimi instrukcjo.mi. 
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4. 
DEKRET PREZIDENTA.RZECZIPOSPOLITEJ 

z dniu 15 czerwca 1973r. 
o ordynncji wyborczej do Rudy Narodowej R.P. 
nu obszarze Wielkiej Dryto.nii. 

Nu podstawie art.79 ust./2/ Ustawy Ko!lStytucyjnej stanowię co no.stępuje : 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 

/1/ W sklnd Rudy Narodowej R.P. wchodzi 56 członków, wybranych przez społeczeństwo 
eIJigr.::i.cyjne w Wielkiej Drytnnii w glosowaniu powszechnyn, tnjnyn, równyn, bezpośred
nill i stosunkowyn. 
/2/ Obszar W.Drytnnii dzieli się na 13 okręgów wyborczych. Podziel. tego obszaru nu 
okręgi wyborcze oraz liczbę członków Rudy, przypndnj~cych nu poszczególne okręgi 
znwiern znl~cznik do niniejszego dekretu. 

Art. 2. 

Prawo wybiornnin członków Rudy Narodowej R.P. służy wszystld.Iil obywutolon polskin, 
n także wszystkin osobon polskiego pochoclzeni.:~, które przyjęły po 1 września. 1939r. 
obywatelstwo obce, nlko które urodziły się nu obczyźnie i które przed clnien znrz~dze
nin wyborów ukończyły łut 18 i znnieszk:uj~ w W.Brytanii. 

Art. 3. 

Prawo wybieralności nu członku Rudy Narodowej R.P. służy każdenu wyborcy, który 
przed dnien znrz~dzenin wyborów ukończył łut 21 i uwnżn zn swój obowi~zek prowadze
niu walki o odzyskanie przoz Polskę niepodległości or~z odpowindn wnrunkon, okroślo
nyn w nrt.5 statutu Rudy. 

Art. 4. 
/1/ 'Wybory członków Rady Narodowej R.P. znrz~dzn Prezydent Rzeczypospolitej no. wnisek 
Rz~du. 
/2/ Znrzę.dzenie to określa dzień glosowaniu judnnkowy dln wszystkich okręgów wybor
czych ornz ustala zgodnie z przepisnIJi niniejszej ordynacji wyborczej dni, w któryc1

· 

upływaj~ tarniny wykonaniu poszczególnych czynności wyborczych /kalendarz wyborczy/. 

Konisje wyborcze. 

Art. 5. 
/1/ Nie później niż następnego dniu po znrz~dzoniu wyborów, Prezydent Rzeczypospoli
tej powału no. wniosek Rz~du Główn~ Kouisję 'Wyborcz~ w sklQdzie przewoclnicz~cego,jego 
zastępcy i dziewięciu członków. 
/2/ Kndencjn Głównej Kollisji Wyborczej kończy się wrnz z kndcncj~ Rudy Narodowej R.P. 
P.r/ której tworzeniu Konisjn zostołn powołnnn. 
/3 Członkowie Głównej Konisji Wyborczej nie nag~ k...".lldyclownć do Rudy. 

Art. 6. 
/1/ Nic później niż 21 dni po za,:,ęlzeniu wyborów Główne. Konisjn Wyborcza powału 
okręgowe konisje wyborcze. 
/2/ Nie później niż 60 dniu po znrz~dzeniu wyborów okręgowe konisje wyborcze dokonuj~ 
podziału swych okręgów no. obwody wyborcze i powołaj~ obwodowe kolili.sje wyborcze. 
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/3/ Nie później niż 75 dnia po zarzę.dzeniu wyborów obwodowo konisje wyborcze zawia
dooi~ w miarę nożności wszystkich wyborców zn pomocę. ulotek, n także plakatów 
umieszczonych na widocznych oiejscoch w lokalach organizacji polskich, o dniu i go
dzinnch glosow~ia oraz o IJ.iejscu, w któryn się ono odbędzie. Tan, gdzie to oknże 
się konieczne, nogę. one wyznaczyć więcej niż jeden punkt glosowania i zorganizować 
punkty ruchone. 

Art. 7. 
/1/ Okręgowe i obwodowe konisjc wyborcze slclado.ję. się z przewodniczę.cogo i co naj
nniej czterech członków. 
/2/ Okręgowe i obwodowe konisje wyborcze rozwi~uję. się po dokonaniu swych czynności. 
/3/ Komisje okręgowe i obwodowe sporzę.dzaję. ze swych czynności protokoły, które pod
pisuję. wszyscy ich członkowie obecni przy ich dokonywaniu. 
/4/ Członkowie okręgow.ych i obwodowych koni~ji wyborczych nic nogę. knnclydować we 
własnyn okręgu. 

Art. 8. 

Nadzór Md okręgowyni konisjani wyborczyni sprawuje Główna Konisja Wyborcza; nndzór 
nad obwodowyni konisjani sprawuję. wła.ściwe konisje okręgowe. 

Listy kandyuatów. 

Art. 9. 
/1/ Wybranyni do Rody Narodowej n.P. nog~ być jedynie kandydaci, unioszczeni na lis
tach zawczasu zgłoszonych. 
/2/ Prawo zgłaszania list kandydatów do futdy służy wszystkiu bez wyję.tlru stronnictwo.:i, 
ugrupowonion politycznyn i stowarzyszenion społecznyn, stoję.cyn no gruncie walki o 

· odzyskani& przez Polskę niepodległości. 
/3/ Ponadto 'prawo zgłoszenia. listy kandydatów do Rn.dy służy co najuniej 30 wyborcon, 
zonieszkalyn w danyn okrę(śU wyborczyn. 

Art. 10. 

/1/ Listy kandydatów zgłasza się do Okręgowej Konisji Wyborczej nic później niż na 
40 dni przed dnien glosowania. 
/2/. Liczbc.. knndyd.utów no. l_iście nie noże przekroczyć dwukrotnej liczby członków Rady 
Narodowej R.P. przypadaję.cych na dany okręg wyborczy. 
/3/ Do zgłoszenia należy dołę.czyć ośuiadczenie każdego lmndydata, że zgadza się na 
wysunięcie swej kandydatury i uważa za swój obowię.zek prowadzenie walki o odzysk._1.nie 
przez Polskę niepodległości. 

Art. 11. 

/1/ Na liście należy podać inię i nazwisko, wiek i zawód albo stanowisko społeczno 
kandydata. 
/2/ Kandydatów oznacza się kolojnyni nu.maroni • 

.Art. 12. 

/1/ 7.głnszaję.cy listę wskażę. swego pełnonocnika i Jogo następcę do porozuniewania 
się z Okręgowę. Konisję. Wyborczę. i składania w ich i.IJieniu oświadczeń. 
/2/ Pełnonocnicy list cnję. prawo brania udziolu w posiedzeniach Okręgowej Komisji 
Wyborczej przy obliczaniu wyniku wyborów oraz prawo delegowania swych nężów za.ufania 
do obwodowych konisji wyborczych. · 
/3/ Mężowie zoufanio nnję. prawo przebywania w lokalu wyborczyn podczas glosowania 
oraz pro.wo brania uclzinlu w posiedzeniach Obwodowej Konisji ywborczej przy oblicza
niu wyniku głosowania. 
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Art. 13. 
Okręgowa Konisja Wyborcza ozllll.czy knżd~ listę kn.ndydatów nw::ieren według kolejności 
zgłoszenia, po czyn zbada cey zgłoszenie odpowiada przopison niniejszej ordynncji 
wyborczej i o dostrzezonych wadach listy zawiadoni jej pelnonocnikn Illl.jpóźniej w 
7 dni po zgłoszeniu. 

Art. 14-. 
Jeżeli wady nie zost~ usunięto w c~gu 7 dni od otrzynania zawiadonienia przez 
pelnżnocnikn Okręgowa Konisja Wyborcza unieważni listę w całości albo stwierdzi 
nieważność kn.ndydatór, których wo.dy dotycz~ i zawiadoni· o tyn pelnonocnikn. 

Art. 15. 
Niezwłocznie po zakończeniu czynności, zwi~znnych z przyjęcien list kn.ndydaów, 
Okręgowa Konisja Wyborcza ogłosi te listy, podaj~c nuner i zgloszo~ -Illlzwę, w czaso
piśnie polskin 1 wychodz~cyn w W.Brytanii, oraz roześle odpowiednie obwieszazenill. 
obwodowyn konisjon wyborczyn do wywieszenia w lokalach, w których na się odbyć 
glosowanie. 

Glosowanie. 

Art. 16. 

/1/ Glosowanie odbywa się za ponoc~ kurt do glosowania. Karty bę~ koloru białego. 
/2/ Wyborca rozporz~dza tylooo głosani ilu członków llilcly Narodowej R.P. przypada 
Illl dany okręg wyborczy I noże jedllll.k oddać swe glosy n:-. nniejsz~ liczbę kandydatów 1 

rezygnuj~c w ten sposób z pozostałych rozporz~dznlnych głosów. 

Art. 17. 
/1/ Wyborce noże głosować nn nazwiskc, kandydatów boz względu na tu I Illl. jo.kich lis
tach nnzwislm te s~ un:i.eszczone. 
/2/ Na jednego knndydo.ta wyborca oożc oddo.ć tylko jóden głos• 

Art. 18. 

/1/ Unieszczonic nn karcie do glosowania poza nazwiskien kandydatów również nazwisk, 
których nie zgłoszono ważnie I nie powoduje uniewnżnionia karty do glosowania, jGdn.."':k 
Illl.zwiskn tych osób obwodowa konisja wyborcza poninie. 
/2/ Jeżeli karta zawiera dwa lub więcej razy powtórzone nazwisko kn.ndydata, konisji 
uwzględni to nnzwisko tylko raz jeden. 
/3/ Unioszczenie Illl karcie do głosowania Illl.ZWisk w liczbie przekraczaj~cej liczbę 
głosów, jo.kę. wyborca rozporz~dza, również nic powoduje unieważnienia lmrty. Nad
liczbowe nazwiskn knndydatów, unieszczone n::. końcu, konisj.'.l poninio. 

Art. 19. 

Dlędy i niedokładności pisowni nic powoduj~ nieważności głosu, jeżeli nie IJll w~tpli
wości co do osoby kandydata. 

Art. 20. 

Wyborca noże własnoręcznie wypełnić kartę do glosowania albo posłużyć się gotow~ 
list~ kandydatów, dokonywuj~c w niej znian według swego uzllll.nia. 

ilrt. 21. 

/1/ Wyborca noże glosować raz jeden b~dź w obwodzie wyborczyn, w któryn znoieszkujc, 
b~dź w obwodzie, w któryn czasowo przebywa w dniu glosowania. 
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/2/ Wyborca noże oddać swój głos osobiście wewlaściwyo lokalu albo skorzystać z 
prawa oddania głosu w drodze korespondencyjnej. To ostatnie prawo służy w szczegól
ności wyborcy, przebywaję.cenu w dniu @.osowan:i.n poza swyo okręgien wyborczyn lub w 
niejscowości, w której nic Dn lokalu wyborczego, n także wyborca; któr~ z ~owodu 
choroby lub innej uzasadnionej prżyczyny nie nożo oddać głosu osopiścic. · 
/3/ Wyborca, chc~cy skorzystać z głosowania korespondencyjnego prześlo odpowiedni 
list do wlnLJciwej konisji obwodowej najpóźniej Il.'.! dwa dni przed dnien glosowania, 
podnję..c w nin inię, nazwisko, wiek i adres nadawcy oraz znlę..cznję..c knrtę do głosowa
nia w osobnej kopercie. 

Art. 22. 

/1/ Wyborca przed oddnniep głosu wyoioni swe llll.ę i nczwisko i oświadczy, dlaczego 
.. uważa się zn uprawnionego do gl.osowo.nin. . 
/2/ Konisjn obwodowa wpisze inię i nazwisko wyborcy na listę obocności, chybn że z 
jego oświadczenia wynika, że nie Dn on prawa wybierania albo już raz z niego korzy
stał. 

lirt. 23. 

/1/ Po zakończeniu gł.osownnin konisjn obwodowa przeliczy ilość kart i porówna. z listę. 
obecności. Niezgodność obu liczb należy stwierdzić w protokole i podać joj przyczynę. 
/2/ Po zokończoniu tej czynności konisjn obliczy liczbę @.osów, odd.Hnych na poszcze
gó:Ln;y;ch kandydatów zgodnie z nrt.18 nieniejszej ordync.cji wyborczej ornz odklnd~ję..c 
osobno karty nieważne. · 

Nieważne sę.. knrty do głosowania: n/ puste, b/ koloru oczywiście innego niż binly, 
nic znwiernję..ce nazwisk ważnie zgłoszonych knnclyclntów. 

Po ustaleniu liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kn.ndydntów, konisjn 
dokona podsunowanic. głosów oddc.nych na wszystkich k.mJ.ydntów· każdej listy. · 

Art •. 24. 

/1/ Po ustaleniu wyników glosowania w obwodzie wyborczyo konisjn sporzę..dzi protokół 
w dwóch egzenplnrznch, który przeko.że - jeden konisji okręgowej, drugo Głównej Koni
sji Wyborczej. 
/2/ Protokół będzie zawierać: n/ liczbę .elosuję..cych osobiście i koresponden~jnie, 
b/ liczbę ważnych i nieważnych knrt do glosowania, c/ liczbę głosów oddanych na 
poszczególnych kandydatów, d/ liczbę głosów oddanych na wszystkich knnclydntów ko.żdoj 
listy,. 

Art. 25. 

/1/ W cię.gu siedniu dni od dnia glosowania nożna wnieść do okręgowej konisji wyborczej 
unotywownny protest przeciwko wyboron w dn~yn obwodzie. Protest wyITJ.gn podpisów co 
nnjnniej dwudziestu wyborców. 
/2/ Konisjn okręgowa. po otrzyonniu protestu skieruje go wraz ze swoję.. opinię. do Głów
nej Konisji Wyborczej, która rozpatrzy go w cię.gu 14 dni od dnia otrzyunnin. 
/3/ Glówn::i. Konisjn Wyborcza µnieważni wybory w znkwestionownnyn obwodzie bę..dź obwo
dach w razie stwierdzenia, że odbyły się one niezgodnie z przepisani niniejszej ordy
nacji wyborczej lub że dopuszczono się w czasie głosowe.ni.n fnlszów, n te uchybienia 
lub nadużycia nogly wpłynę..ć na wynik wybora,; w calyo okręgu wyborczyo. ·· 

Art. 26. 
Jożeli w terninie, określonyn w artykule poprzedzaję..cyn nie wplynieprotest przeciwko 
wyboron w dnnyo obwodzie, Obwqdown Konisjn·Wyborczn zniszczy dokunenty wyborcze oraz 
sporzę..dzi protokół z tej czynności, który prześle do Głównej Konisji Wyborczej. 
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Usta.lenie wyniku wyborów w okręgu wyborczyo. 

Art. 27. 

/1/ Okręgown Kooisja. Wyborcza. przejrzy starannie otrzynlUlo protokoły lrooisji obwo
dowych i sprostuje, g~1.yby na nie na.tra.fila., oczywiste błędy w obliczaniu wyników 
glosowania., o czyn uczyni odpowiedni~ wzninnkę w swyn protokole. 
/2/ Po dokonaniu tej_ cżynności, Kooisja. Okręgowa. usta.li nn podstawie protokołów ko
Disji obwodowych: n/ liczbę gł:.osuj~cych w całyn okręgu, b/ liczbę wa.żnie oddanych 
głosów na. poszczególnych kandydatów, c/ liczbę głosów oddD.Ilych nn wszystkich kandy
datów każdej listy. 
/3/ Po usta.leniu tych liczb Kooisja. Okręcowa. dokona. podziału JJ.Q.nda.tów Diędzy listy 
kandydatów w sposób nnstępuj~cy: liczbę ważnych głosów, oddanych na. wszystk+ch ka.ndy
da.tów każdej listy, dzieli się kolejno przoz 1, 2, 3 itd. a.ż do chwili, gdy w ten 
sposób da się uszeregować tyle kolejno n.'.ljwiększych liczb /ilorazów/, ile jest IX.ncln.
tów do podziału. Poszczególnej liście kandydatów przyznnje się tylG mnc.btów, ile 
liczb /ilorazów/ przyp.'.lda nn ni~ spośród ustalonego w powyższy sposób ich szcro0u. 
Jeżeli w wyniku dziolcmia. otrzynnno kilka ilorazów równych ostatniej z uszeregowa
nych liczb i liczba tych ilorazów przewyższa. ilość :oanua.tów przypnda.j~cych do po
działu, pierwszeństwo nnj~ listy, na. które pnulo więcej Głosów. 
/4-/ O piewszeństwie i kokjności wyboru poszczególnych kandydatów nn członków Rnuy 
Na.rodowej R.P. z danej listy, rozstrzyga. kolejna względna. większość głosów oddnnych 
na. kandydata. tej listy. W razie oddania jodnnkowej liczby głosów na. dwóch lub więcej 
kandydatów o pierwszeństwie rozstrzyga. kolejność unieszczenin kandydnta. na. liście. 

Art. 28. 

/1/ Po usta.leniu wyniku wyborów w okręgu wyborczyn, Kouisja. Okręgowa sporz~dzi 
szczegółowy protokół w dwóch egzenpla.rza.ch, z których jeden przekaże Glównoj Konisji 
W,Yborczej, n drugi znl~czy do swych akt. 
/2/ Protokół będzie w ka.żclyn razie za.wfora.ć: n/ liczbę @.osuj~cych w da.nyn okręgu, 
b/ liczbę wa.żnie oddanych gł:osów na. poszczególnych kandydatów, c/ liczbę głosów od
danych no. wszystkich kandydatów każdej listy, d/ ilość na.nd.atów przypa.da.j~cych nn 
każd~ listę oraz e/ ioiona., nnzwiskn i a.dresy wybranych członków Rudy Na.rodowej n.P. 
/3/ Główna. Kooisjn Wyborcza. wystawi wybra.nyn no. podstawie otrzynnnych protokołów 
kooisji okręgowych za.świadczenie o wyborze do Ra.dy Na.rodowej R.P. 
/4-/-W razie wyga.śnięcia. lub utraty na.ndatu przez wybranego członka. Ra.dy wchodzi na. 
jego Diejsce kandydat z tej sa.nej listy zgodnie z postanowienia.Di artykułu poprzed2~· 
j~cego. 

Art. 29. 
lub 

Główna. Kooisja. Wyborcza. noże z własnej inicjatywy/na. wniosek polnonocnika. lis~ kan-
dydatów sprostować oczywiste błędy w obliczuniu wyniku wyborów w okręgu wyborczyn, 
dokono.nyn. przez Kooisję Okręgow~ i ustalić ostateczny ich wynik. 

Przepisy końcowe. 

Art. 30. 
/1/ Postanowienia. szczegółowe o sposobie przeprowndzenia. glosowania. w obwodach wybor
czych i o czynnościach okręgowych i obwodowych konisji bę~ za.warte w instrukcja.eh 
wyborczych, które wyda Glównn Kooisja. Wyborcza.. 
i2/ Główna Kooisja. Wyborcza. usta.li wykaz stowarzyszeń społecznych, uprawnionych do 
zgla.sza.nia. kandydatów nn członków Ra.dy Na.rodowej R.P. 
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/3/ Glóvmn Konisjo Wyborcza zol~czy do swych instrukcji wyborczych wzór oświn.dcze
nin kandydata, ubiegaj~cego się o nandnt członka Rody Narodowej R.P. oraz przykłady 
obliczania podziału nandntów poniędzy poszczególne listy kandydatów. 

Art. 31. 
Wykonanie ninicJszego dekretu poruc7.n się Prezesowi Rady Ministrów i Ministron dla 
Spraw Enigrncji i Spraw Społecznych. 

Art. 32. 
Dekret niniejszy wchodzi w życic z dni~n ogłoszenia. 

PREZES IUillY MINISTRtJW 
/-/ A.Urbański 

MINISTER DLA SPH.f.W EMIGRACJI 
/-/ S.Borczyk 

MINISTER SPRAW SfOŁEC~"YCH 
/-/ S.Kuniczak 

PREZYD.ENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ StMislaw Ostrowski 



.. 24 ... Zal~cznik do ordynacji wyborczej 
do Rady Narodowej R.P. nn obszarze 
W.Brytanii. OKRĘGI WYBORCZE. 

Nazwa okręgu Siedziba Ilość nn.nd.n.tów 
okręgu 

Sz~ocja Glasgow 4 

Pn.wsch.Anglia Bradford 5 

Pn.znch.Anglia Manchester 6 

Zach.Midlandy 
i pn.Walia Birninghnn 5 

Wsch.Middlnndy Leicester 5 

Wsch.Anglia Oxford 4 

Pcl,Anglia 
i pd.Walia Bristol 4 

Zach.Londyn Londyn 5 

Centr. Londyn Londyn 3 

Pn~Londyn, 
i Ifortfords. Londyn 3 

Pn.wsch.Londyn 
i Essex Londyn 3 

Pd.~o.ch.Londyn, 
Surre~, West Londyn 6 
Sussex 

Pd. wsch. Londyn 
Kent,East Sussex Londyn 3 

Obszar terytorialny okręeu w nowych 
eranicach adninistrncyjnych. 

cnl.y obszar Szkocji. 

Northunberlnnd,Durhnn, Tcesside Jc1cvclanc1' 
North Yorks,Hunbcrside i 3 nctrop.~ountios 
Tynoside /Tyne & Woar/,Wcst Yorks,pouth 
Yorks. · 

Cunbria,Luncashiro,Cheshirc, i 2 notrop. 
counties:Merseysido,Greatcr Mnnchcst0r. 

Staffords,Snlop,Mnlvcrns,/Hcrcford & Wor
ccstor/,Wnrwicks,Metro~ol. county West 
Midln.nd i Clwycl,Gwent,Gwynedd,Powy~. 

Dorbys.,Notts.,Lincolns.,Lcicestoro• 

Derks. ,Oxon. ,Ducks• ,Dedfords• ,North.nnptons,, 
Co..nbridges.,Norfolk,Suffolk• 

Cornwa.11,Devon,Sonerset,Avon,Clouccstcr, 
Wilts.,Dorset,Hnnts. oraz Dyfed,Mid Gln
norcnn,SouthGlnnorgan,West Glnnorgnn. 

Doroughs :Ea ling ,Hnrrow ,Hillingclcn,HounslmI·• 

Doroughs:Brent,Hnnncrsnith,Kensington & 
Chelsca,Westninstcr. ,· 

Doroughs:Cnnden,Islington,Hnrincny,Enficld, 
Darnet. 

Doroughs:City of London,Hnckney,Towor Rnn
lots,Ncwhon,Walthnn Forost,Rcclbridgc, 
Bnrking,Hnvering. 

Dorou~hs:Richnond upon Thnnes,KinGston upon 
Thnnos,Wandworth.Lanberth,Mcrton,Sutton, 
Croydon. 

Boroughs:Southwark,Lewishnn,Greenwich, 
Bexley,Bronley. 
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UWAGA 

Wyborcy, zonieszknli w północnej Irlandii i nn wyspie MD.n, oaj~ prawo glosować 
w okręgu północno-zachodniej Anglii, zaś wyborcy, zn.nicszknli na wyapach 
Kanału Angielskiego /Lu Manche/ w okręgu południowej Anglii. 

cz~C II. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Mianowanie Kierowniku Ministerstwa. 

Do Pann 
Profesora dra Jerzego Augusta GAWENDY 

Ministra i Zastępcy Prezesa Rncly Ministrów 

w Londynie 

Powierzon Panu kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagrc.nicznych. 

Londyn, dnia 1 naja 1973r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ A.Urbański 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Stanisław Ostrowski 

~---------------------------------------------------------------------------------
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 

-----------------------------------------------------------------------------------




