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(2) Wnioski zespołu będą rozpatrzone przez 
Radę najpóźniej na drugim posiedzeniu, 
licząc od daty otrzymania wniosku. Wnio
ski takie mogą być odesłane do odpowied
niej Komisji Rady. 

(3) Rząd udzieli odpowiedzi na zapytanie ze
społu za pośrednictwem Prezydium Rady 
najpóźniej w ciągu miesiąca, licząc od 
daty jego otrzymania." · 

Art. 2. 
Upoważnia się Prezesa Ra.dy Ministrów do ogłosze

nia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Na
rodowej Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem 
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zmian, wynikających z treści dekretu niniejszego 
i nadaniem mu jednolitej numeracji artykułów. 

Art. 3. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Preze

sowi Rady Ministrów. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(-) August Zaleski 

Prezes Rady Ministrów 
i Kier. Min. Sprawiedliwości 
(-) Romar1. Odzierzyńslci 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 11 grudnia 1953 r. 

o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konstytucyj
nej stanowię co następuje: 

Art. 1. 
(1) W wykonaniu postanowień art.5 ust. (3) De

kretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. o ·powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej, 
w brzmieniu nadanym mu dekretem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 9 grudnia 1953, ustala się nastę
pujący tryb powoływania członków tej Rady: 

a) 12 członków będzie powołanych przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej. ad personam; 

b) 6 członków będzie powołanych przez Prezy
denta Rzeczypospolitej w porozumieniu ~ 
prawnymi reprezentacjami wyznań; 

c) S członków będzie powołanych przez Prezy
denta Rzeczypospol~tej scpośród przedstawi
cieli zorganizowanego życia społecznego; 

d) 90 członków będzie wybranych w drodze 
wyborów powszechnych, równych, tajnych 
i bezpośrednich; 

e) 60 członków będzie wyznaczonych pruz 
stronnictwa i ugrupowania polityczne. 

(2) Za stronnictwa polityczne w rozumieniu niniej
szego dekretu uważa się takie organizacje polityczne, 
któ-re opierają swą działalność na statucie i programie 
podanym do wiadomości publicznej. 

(3) Liczba członków Rady wyznaczonych przez 
stronnictwa i ugrupowania polityczne w kraju, w któ
rym Rada ma swą siedzibę, nie może przekroczyć 40, 
zaś łączna liczba członków Rady powołanych z róinych 
tytułów pr.ez Prezydenta Rzeczypospolitej - 18. 

Art. 2. 
(1) Obszar, na którym zamieszkują w większych 

skupieniach obywatele polscy na obczyźnie, dzieli ·3ię 

na 8 stref wyborczych. Sprawa przeprowadzenia wy
borów wśród obywateli polskich, żyjących w rozpro
szeniu poza poniżej wymienionymi strefami, będzie 

unormowana odrębnie. 

(2) Uwzględniając przy podziale mandatów międ;,y 
strefy liczbę obywateli polskich zamieszkujących po
szczególne strefy, znaczenie polityczne stref oraz ko
nieczność stworzenia zespołu, mogącego wykonyw:tć 

stalą pracę w siedzi·bie władz Rzeczypospolitej, ustala 
się następujące strefy wyborcze i })Odział mandatów: 

1) strefa Wielko-Brytyjska 26 mandatów 
2) strefa Francuska 15 
3) strefa Stanów Zjednoczonych 15 
4) strefa Kanadyjska 9 
5) strefa . Australijska 9 
6) strefa Beneluxu 6 
7) strefa Niemiec Zachodnich 6 
8) strefa Argentyny i Brazylii 4 

(3) Do czasu wykonania wyborów w strefach, w 
których wybory się nie odbyły, Prezydent Rzeczypo
spolitej może powołać nie więcej niż 1/3 liczby człon
ków Rady, przypadających z wyborów. Mandaty człon
ków Rady, powołanych w tym trybie wygasną z chwilą 
przeprowadzenia wyborów w strefie, z której zostali 
powołani. 

Art. 3. 
(1) Każda strefa wyborcza moze być podzielona na 

okręgi wyborcze. 
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(2) Podział wie)ko-brytyjskiej strefy wyborczej ::a 
okręgi Wyborcze oraż lic~bę mandatów, przypadającą 
na każdy okręg·zawiera załącznik do niniejszego Je
kretu. Pozostałe 13 mandatów przypada na listy stre
fowe tej strefy. 

(3) Podział stref wyborczych,. poza strefą wielko
brytySską, na okręgi wyborcze dokona Rada Mini
strów, jeśli uzna, że dana strefa nie powinna stanowić 
jednego okręgu wyborczego. Rada Ministrów dokona 
jednocześnie podziału mandatów pomiędzy poszczegól
ne okręgi wyborcze w danej strefie. Rada M;inistrów 
może, zależnie od warunków miejscowych, albo zasto
sować system podziału mandatów, przyjęty dla strefy 
wie1'ko-brytyjskiej, albo podzielić mandaty przypada
jące na daną strefę pomiędzy poszczególne okręgi wy
borcze. 

( 4) Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Okręga

wa Komisja Wybo'rcza dokona podziału swego okręgu 
na obwody. 

Art. 4. 
(1) Prezydent Rzeczypospo)itej na wniosek Rady 

Ministrów zarządza wybory w poszczególnych stre
fach wyborczych. 

(2) Rada Ministrów przedstawi Prezydentowi Rze
czypospolitej wniosek o zarządze'nie wyborów w stre
fie, w której 500 obywateli uprawnionych do glosowa
nia złoży odpowiednie żądanie do Prezesa Rady Mini
strów. Wniosek o zarządzenie wyborów będzie przed
stawiony Prezydentowi Rzeczypospolitej w ciąg~ 3 
miesięcy od dnia doręczenia żądania o zarządzenie 
wyborów. 

(3) Rówocześnie z ogłoszeniem zarządzenia wybo
rów Rada Ministrów ogłosi kalendarz cŻyności wybpr
czych, określi dowody wystarczające dla stwierdzenia 
prawa wybierania i wybieralności i wyda pouczenie 
u tryb1e glosowania. 

Art. 5. 
(1) Prawo wybierania mają obywatele polscy, któ

rzy w dniu zarządzenia wyborów w strefie wyborczej, 
w której zamieszkują, będą mieli ukończony 21 ro.k 
życia. 

(2) Prawo wybieralności mają obywatele polscy 
zdolni do piastowania mandatu członka Rady, bez 
względu na miejsce zamieszkania, którzy w dniu ogło
szenia wyborów będą mieli ukończony 25 rok życia. 

(3) Członkami Rady nie mogą być: 
a) osoby, które przebywając w wolnym świecie 

i zajmująĆ czołowe stanowiska w polskLn 
życiu publicznym, uznały uchwały dotyczące 
Polski, powzięte na konferencji przedstawi
cieli mocarstw . w Jałcie w lutym 1945 r., 
względnie wspóldzialaly w wykonywaniu 
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tych uchwal przez sprawowanie wybitny.:!h . 
stanowisk politycznych w administracji na
rzuconej Polsce przez Związek Sowiecki: 

b) osoby uzależnione od obcych rządów i insty
tucji, będących organami lub narzędziami 
tych rządów, przez pobieranie od nich świad
czeń pieniężnych z tytułu swojej dzialaln~
ści lub pozycji politycznej. 

Art. 6. 
(1) Do przeprowadzenia wyborów będą ustano

wione: 
a) Główna Komisja Wyborcza i Strefowe Ko

misje Wyborcze; 
b) Okręgowe Komisje Wyborcze; 
c) Obwodowe Komisje 'Wyborcze. 

(2) Uchwały komisji wyborczych zapadają więk

szością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego. 

Art. 7. 
(1) Najpóźniej w ciągu 21 dni po zakończeniu 1m

dencjj Rady, Prezydent Rzeczypo~politej na wniosek 
Rady Ministrów mianuje Glówrią Komisję Wyborczą 
w następującym składzie: Główny Komisarz Wybor
czy, jego zastępca i trzech członków, przy czym pierw,;i 
dwaj mogą być mianowani tylko spo~ród osób posia
dających kwalifikacje sędziowskie. Do Głównej Ko
misji Wyborczej nie mogą wchodzić osoby naleźące Jo 
stronnictw i ugrupowań politycznych, ubiegających 
się o mandaty do Rady. 

(2) Kadencja Głównej Komisji Wyborczej kończy 

się wraz z kadencją Rady, przy której tworzeniu Ko
misja została powołana. 

(3) Wszelkie obwieszczenia i pisma Głównej Komi
sji Wyborczej podpisuje Główny Komisarz Wyborczy, 
który ponadto sprawuje nadzór nad czynnościami stre
fowych, okręgowych i obwodowych komisji wybor
czych. 

Art. 8. 
(1) Strefowe, Okręgowe i Obwodowe Komisje Wy-' 

borcze składają się z przewodniczącego i przynajmniej_ 
dwóch członków. 

(2) Strefowe i Okręgowe Komisje Wyborcze powo
łuje Główna Komisja Wyborcza. Zamiast powołania 
Strefowej Komisji Wyborczej, Główna Komisja Wy
borcza może sama spełniać jej funkcje. 

(3) Obwodowe Komisje Wyborcze są powoływane 
przez właściwe Okręgowe Komisje Wyborcze. Bezpo
średni nadzór nad czynnościami Obwodowych Komi
sji Wyborczych wykonują przewódniczący właściwych 
Okręgowych Komisji Wyborczych . . 

(4) Strefowe, Okręgowe i Obwodowe Komisje Wy
borcze rozwiązują się po dokonaniu swych czynności. 
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Art. 9. 
(1) Kandydata lub listę kandydatów może zgłosić 

pisemnie co najmniej 25 wyborców w terminie 30 dni 
przed dniem glosowania. 

(2) Lista nie może zawierać więcej kandydatów niż 
dwukrotna liczba mandatów przewidzianych dla da
nej strefy względnie okręgu. 

(3) Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgo
dą kandydata wyrażoną pisemnie. 

(4) Ta sama kandydatura może być umieszczona 
na kilku listach. 

(5) Kandydatem może być osoba zamieszkała poza 
strefą wyborczą, względnie poza okręgiem wybor
czym, w którym została zgłoszona jej kandydatura. 

(6) Kandydatów w okręgach zgłasza się do wlaś

. ciwej Okręgowej Komisji Wyborczej, zaś listy kandy. 
datów na całą strefę - do Strefowej Komisji Wybor
czej. 

(7) Strefowa Komisja Wyborcza, względnie Okr~
gowa Komisja Wyborcza stwierdza ważnie zgłoszone 
kandydatury. 

(8) Wraz ze zgłoszeniem kandydata zgłasza się ·na
stępcę kandydata, który mą wejść na jego miejsce w 
przypadku utracenia przez niego mandatu członka 

Rady. Do następców kandydatów stosuje się odp:1-
wiednie przepisy odnoszące się do kandydatów. 

Art. 10. 
(1) Jednocześnie ze zgłoszeniem kandydatów iuh 

list kandydatów mogą być zgłoszeni przez wyborców. 
zgłaszających kandydata lub listę kandydatów, ich 
pełnomocnicy do Strefowej wzg1 ędnie Okręgowej Ko-
misji Wyborczej. · 

(2) Pełnomocnicy ci mogą wyznaczać w każdy:n 
czasie swoi<!h mężów zaufania do Obwodowych Komi
sji Wyborczych. 

(3) Pełnomocnicy i ich mężowie zaufania maJą 

prawo brania udziału w posiedzeniach komisji wybor
czych, wglądu w ich czynności, zabierania głosu, zgła
szania uwag do protokółu i podpisywania protokółu. 

Art. 11. 
(1) W strefie wielka-brytyjskiej wyborca glosuje 

przy pomocy dwu kart wyborczych, z których jed>1a 
jest biała a druga innego koloru . Biała karta zawiera 
nażwisko kandydata i jego następcy z danego okręgu 
wyborczego, na którego wyborca glosuje, karta kolo
rowa zawiera numer listy strefowej, na którą wybor. 

-ca głosuje. 

(2) W strefach wyborczych, w których część man
datów będzie podziek:ma między okręgi wyborcze, • .1. 
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część zarezerwowana dla całej strefy, będzie zastoso
wany system głosowania przewidziany dla strefy 
wiellrn-brytyjsloej. W innych strefach wyborczyc}
Rada Ministrów · zastosuje system glosowania ni}.jbar 
dziej odpowiedni dJa warunków miejscowych. 

(3) Karty wyborcze winny być wypełnione w taki 
sposób, by wola wyborcy wynikała z nich niedwu. 
znacznie. 

Art. 12. 
(1) Glosowanie przeprowadza Obwodowa Komisja 

Wyborcza w godzinach ustalonych przez Okręgową 
Komisję Wyborczą i podanych do wiadomości publi
cznej. 

(2) Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdzi calośJ 
pieczęci na urnach i otworzy je natychmiast po za
kończeniu glosowania. PrzewodnicŹący Obwodowej 
Komisji Wyborczej przeliczy koperty złożone do urny 
i porówna ich liczbę z liczbą wyborców, którzy gloso
wali. 

(3) Po dopełnieniu tej czynności nastąpi obliczenie 
głosów oddanych na każdego kand~data, względnie na 
listę kandydatów. 

( 4) Przebieg każdej czynności będzie zapisany w 
protokóJ.e podpisanym przez członków Komisji i mę
żów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników 
kandydatów, względnie list kandydatów. 

(5) Koperty, karty wyborcze oraz protokół, prze. 
wodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej prześle 
niezwłocznie do właściwej Okręgowej Komisji Wy
borczej. 

Art. 13. 
(1) Po zbadaniu protokółów i materiałów przesia

nych przez Obwodowe Komisje Wyborcze, Okręgowa 

Komisja Wyborcza ustala liczbę głosów, oddanych na 
każdego kandydata, względnie na każdą listę stre
fową. 

(2) Wybrany na członka Rady jest kandydat, na któ
rego oddano w okręgu najwięk:;:zą liczbę ,głosów. W 
razie równości głosów rozstrzyga losowanie. 

(3) Okręgowa Komisja Wyborcza prześle do Głów
nej Komisji Wyborczej protokół ze swoich czynności 
niezwłocznie po zakończeniu obliczenia oddanych ~lo
sów. 

( 4) Strefowa Komisja Wyborcza ustala liczbę gło
sów oddanych na każdą listę strefową w obrębie ca
łej strefy wyborczej. 

(5) Strefowa Komisja Wyborcza dokona podziału 
mandatów z list strefowych przy zastosowaniu pro
porcjonalnego systemu De Hondta. 
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(6) W wypadku wybrania kandydata w dwu lub 
więcej okręgach, względnie z listy strefowej, winien 
on oświadczyć w terminie 14 dni od zawiadomienia J:tO 
o wyniku wyborów jaki mandat przyjmuje. W razie 
. braku takiego oświadczenia, Główna Komisja Wv
borcza przyzna mandat z -okręgu, w którym kandyd,1t 
otrzymał największą liczbę głosów. 

(7) Główny Komisarz Wyborczy ogłasza wyniki 
wyborów. 

Art. 14. 
(1) Pełnomocnik kandydata lub listy kandydatów 

może założyć umotywowany protest przeciwko wyni
kom wyborów w terminie 21 dni od dnia ogłosze nia 
wyników wyborów. 

(2) Protest taki winien być skierowany do Rady, 
która dla ro?l})atrzenia go i powzięcia decyzji ostatecz
nej wyznaczy komisję złożoną z 5 najstarszych wi0-
kiem członków Rady, mających wykształcenie praw
nicze. 

Art. 15. 
Po decyzji Rady w sprawie mandatów, co do któ

rych założono protesty, Główny Komisarz Wyborczy 
wyda zlecenie Strefowym i Okręgowym Komisjom 
Wyborczym -zniszczenia w trybie komisyjnym mate
riałów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wy
borcze. 

Art. 16. 
(1) Główna Komisja Wyborcza, uwzględniając wa

runki w danej strefie wyborczej, może dopuścić obok 
glosowania osobistego także głosowanie listowne. 

(2) W takim wypadku Główna Komisja Wyborcz~ 
wyda przepisy, 0 mające na celu zabe?l})ieczenie prawi
dłowości i tajności glosowania listownego, przy czy in 
przepisy przewidziane dla glosowania osobistego bęrlą 
miały odpowiednie zastosowanie. 

(3) Przepisy dotyczące glosowania listownego za
wierać winny następujące -zasady: 

a) głosowanie przeprowadza Okręgowa Komi
sja Wyborcza; 

b) okres czasu na glosowanie listowne nie mo
że być dłuższy niż 14 dni; 

c) za datę głosowania uważa się datę stempla 
pocztowego; 

d) wyborca glosujący .listownie poda obok 
swego nazwiska, imienia, daty urodzenia 
i numeru dowodu osobistego (Certificate 
of Registration w Wielkiej Brytanii, bądź 

odpowiedni dokument w innych krajach) 
także przyczynę uzasadniającą ni e możnosc 

osobistego oddania głosu w Obwodowej Ko
misji Wyborczej. 

( 4) Okręgowa Komisja Wyborcza oblicza glosy 
otrzymane w drodze listownej równocześnie z obli
czaniem głosów nadesłanych przez Obwodowe Komi
sje Wyborcze. 
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Art. 17. 
(1) Stronnictwa i ugrupowania polityczne zgłasza

ją na ręce Głównego Komisarza Wyborczego goto
wość do wzięcia udziału w Radzie w ciągu 30 dni t.d 
zakończenia kadencji poprzedniej Rady . 

(2) Podziału mandatów przypadających na stron
nictwa i ugrupowania polityczne dokonają zaintereso
wane stronnictwa i ugrupowania w drodze porozu
mienia w ciągu 30 dni po upływie terminu przezna
czonego na zgłaszanie gotowości do wzięcia udziału w 
Radzie. O wyniku V<)rozumienia stronnictwa i ugru
powania zawiadamiają Głównego Komisarza Wybor
czego. 

(3)W razie braku porozumienia między stronnic
twami i ugrupowaniami politycznymi Główny Komi
sarz Wyborczy przedstawi sprawy sporne Glównd 
Komisji Rozjemczej do ostatecznego rozstrzygnięcia. 

(4) Główną· Komisję Rozjemczą powoła Prezydent 
Rzeczypospolitej w składzie trzech członków w ciagn 
21 dni po zakończeniu kadencji Rady. Czlonk~mi 
Głównej ,Komisji Rozjemczej nie mogą być osoby , na , 
leżące do stronnictw i ugrupowań polityczn.vrh. ubie
gających się o mandaty do Rady. 

Art. 18. 
Główny Komisarz Wyborczy wystawia każdemu 

członkowi Rady list wierzytelny, zawierający ~twier
dzenie tytułu, na podstawie którego został czlonkie:n 
Rady. 

Art. 19. 
W razie utraty mandatu lub śmierci członka Rady 

nastąpi obsadzenie opróżnionego miejsca w zależnośc! 
od trybu w jakim został powołany członek Rady, który 
z niej ubył. W taki sposób nowego członka Rady bądź 
powoła Prezydent Rzeczypospolitej, bądź będzie on wy
zńaczony przez właściwe stronnictwo lub ugrupowanie 
polityczne, bą<lź w miejsce wybranego członka Rady, 
który z niej ubył, wejdzie jego następca. 

Art. 20. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezeso

wi Rady Ministrów i właściwym Ministrom. 

Art. 21. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej 
{-) August Zaleg/ci 

Prezes Rady Ministrów 
Kierownik Ministerstwa Sprawiediiwości 

{-) Roman Odzierzyński 

Minister Spraw Wewnętrznych 
{-) J. Hryniewski 

Minister Spraw Zagranicznych 
(-) M. Sokołowski 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie 
(-) Zygmunt Rusinek 

Minister 
{-) H. Hanke 
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Załącznik do art. 3 ust. (2) dekretu 

PODZIAŁ STREFY WIELKOBRYTYJSKIEJ N A OKRĘGI 

1 Okręg: 
2 Okręg: 

3 Okręg: 
4 Okręg: 
5 Okręg: 

6 Okręg: 

7 Okręg: 

Szkocja 
Północna Anglia 
hrabstwa: Northumberland 

County of Durham 
Cumberland 
Westmorland 
Yorkshire -North Riding 
Yorkshire - East Riding 

Yorkshire - West Riding 
Lancastershire bez rejonu Liverpooi 
rejon Liverpool z Lancashire 
hrabstwa: Cheshire 

Shropshire 
północna W alia 
hrabstwa: Flint 

Denbigh 
Caernarvon 
Anglesey 
Marioneth 
Montgomery 

zachodni „Midland" 
hrabstwa: Stafford 

Warwick 
z Walii: Herefordshire 

Worcester 
Radnorshire 

południwo-zachodnia Walia 
hrabstwa: Cardigan 

Carmarthen 
Pembroke 
Brecknock 
Glam organ 
Monmouth 

południowo-zachodnia Anglia 

8 

hrabstwa: Cornwalia 
Devon 
Somerset 
Gloucester 

8 Okręg: wschodni „Midland" 
hrabstwa: Derby 

Nottingham 
Leicester 
Lincoln 

9 Okręg: północno-zachodnie Home Counties 
i wschodnia Anglia 
hrabstwa: Berkshire 

Oxford 
Buckingham 
N orthampton 
Bedford 
Hertford 
Cambridge 
Huntingdon 
Norfolk 
Suffolk 

10 Okręg: południowo-wschodnia Anglia 
(Londyn) 
hrabstwa: Essex 

Kent 
Surrey 
Sussex 
Hampshire 
Wiltshire 
Dorset 

11 Okręg: London County i Middlessex 

Okręgi od 1 do 10 są okręgami jednomandatowymi. 
Okręg 11 jest okręgiem trzymandatowym. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 19 lis,topada 1953 r. 

o nadaniu praw państwowych szkół akademickich Szkole Nauk Politycznych i Społecznych 

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

Art. 1. 
Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w LondyniP, 

istniejąca od 29 listopada 1948 r. i posiadająca statut 
w brzmieniu zatwierdzonym w dniu 17 listopada 1953 r. 
przez Ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Ob
czyźnie, zostaje uznana za prywatną szkolę akademicką 
w rozumieniu ustawy o szkołach akademickich z dnia 
15 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 1, poz. 6, z 1938 r.) 
i otrzymuje prawo nadawania niższych stopni nauko
wych wymienionych w tym statucie. 

Art. 2. 
Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych otrzymuje 

prawo używania godła państwowego. 

Art. 3. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministro

wi dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą obowiązującą od dnia 29 listopada 1953 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(---'-) August Zaleski 

Prezes Rady Ministrów 
(-) Roman Odzierzyński 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie 
(-) Zygmunt Rusinek 




