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DZIJ\Ł UR~O'."/Y 

ORµ)ZIE 

PREZ"YDENT.i\ RZECZ'YPOSPOLITEJ 
w 10-tę. rocznicę PciNstania Wars .zowskic go 

Obywatele Rzcczypospoli tej, 

W dniu l sierpnia upływa 10 lat od tragicznego, a zarazem bohntcrskicgo wybu-
chu Powstania Warszawskiego. W tej cłrNili, gdy serca nasze napełnia mieszane uczu-
cie dumy z powodu bohaterstwa :nieszkańców Warszawy i rozpaczy z powcdu ilości ofiar 
i losu ukochanej przez wszystkich stolicy, nic cz.as jest rozpatrywać wiey tych dccy
duj~cych czynników, które wzięły na siebie odpowiedzialność za wywołanie lub nic
pr~c.szk:adz.anio temu zrywowi patriotycznc:nu, który sk011.czyl się tak katastrofnltrl.co 

Osę.dzi ich Bóg. My wznicśn:rl modlitwę do Pana Zastępów za dusze tych, którzy 
oddali swo życic za Ojczyznę i złóżmy hold bohatcro!n, których nigdy nikt nic przcś
cig~ w odwadm i ofiarności. 

w·alceyli oni wierzę.o, że ofiara ich u:nożliwi Żołnierzowi Polskiemu, który bil 
się o Nic~odloglość na wszystkich polach bitew świata - powrót do wolnej już stolicy. 

Nic ich jest wi~, iż cel ten okazał się nicosi~galn;y. 
Niech to tragiczm doświadczenie, okupione niczliczotzy:ni ofiarom i zniszczc

nic!n WarsZJ3.wy, posłuży za ostrzeżenie dla tycll, którzy dziś tak 11atarczyvci.c do:MgajQ, 
się wzięcia ~ siebie ciężkiej odpovci.cdzialności za przyszłość Rzcc.eypospolitcj. 

Nic wolno zapo:ninać, że możr~ść wolnci decyzji w polityce ~iędzynarodowcj ~aj~ 
tylko ci, którzy s~ niezależni od obcych, a prawo dysponovmnia oi'iar~ krvci. Narodu 
tylko ci, którzy majQ., rozwrm{l pcvmość$ że oi'inry te będQ- skuteczne. Jak wiele w 
tym względzie popełniono podczas tej wojtzy po:i.zylck! 

Dlatego też przoz cały czas swego urzędowania w stanowisku Prezydenta Rzeczy-



pospolitej hic przestawałem nawoływać o utrzy::nanic niezależności od 
polskiej i do obrotzy Kraju przed ponoszeniem nicpotrrobtzych ofiar. 
sad bronić będę we wszystkich okolicznościach póki Bóg WszcchmogQ.cy 
siły. 

obcych polityki 
Ty eh dwó eh za

da :ni do togo 

Londyn, dnia l sierpnia 1954 r. 
/-/ ~UGUST ZI\LESKI 

ROZPOR~DZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 sierpnia 1954 r. 
w sprawie z:nian w Kalendarzu czynności wyborczych w vzyborach do Rady Rze

czypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 4 /3/ dekretu Prezydenta Rzccz.ypospoli tej z dnia ll grudnia 
1953 r. o sposobie powoływania członków Rady Rzccz;ypóspoli tej Polskiej /Dz. U.RoP. 
Nr 3 z 1953 r. poz. 7/ i w zwię.żku z zarzędzcnic:n Prczydcntn Rzccz;ypospoli tej z dnia 
12 sierpnia 1954 r. w sprawie przesunięcia tcr:ninu wyborów do Rady Rzccz-,{pospolitcj 
Polskiej /Dz.. U.R.Po Nr 7 z 1954 ro, poz, 8/ tudzież w zwię.zku ze z:niat1t2- dckrctc!ll 
Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 sierpnia 1954 r. /DzoU.R.P. Nr 7 z 1954 r., poz..9/ 
tcr:ninów, przcvr.idzial:1Ych w art.17 cyt. dekretu z d112.a 11 grudnia 1953 r., Rada Mi
nistróv1 ogłasza porri.żcj z:nicnioey Kalcrilarz czynno:::.ci Y7Yborczyob. 

I. 

Tc r:ni n dokona ma 
czynności wyborczej 

12 sierpnia 1954 
/ czwartek/ 

16 sierpnia 
/poniedziałek/ 

10 v1rzcśn:ia 
/pig.tck/ 

CZYUTJOSó fil:l30RCZII 

Zarzę.dzcnic przez Prezydenta Rzcczypospolitoj vzybo-
rÓY/ w strefie wicllrnbrytyjskioj /art.4 ust.1/ oraz 
ogloszcn:i.o przoz Radę Ministrów: 
a/ zmienionego kalendarza czynnośoi wyborccyoh, 
b/ z:nian w rozporzQ.dzcniu Rady Mirri.strów Y/ sprawi.o 

określania dm1odów ,;zystarczaję.oych dla stvricr
d:,;cnia prawa wybierania i wybieralności, 

c/ z:nian w rozporz.g.dzeniu Rady Ministrów zavr.lcra-
ję.cy!ll pouczenie o trybie głosowanio /art11 4, usto 3/~ 

Główua Ko:nisjo ·ivyborcza bę.dź powoła Strefowę. Ko:nisjQ 
Yvyborczę. bę.dź ogłosi, że sa::na przcj~nujo jej funkcjo 
/i:i.rt. 8 ust. 2/ oraz ogłosi swój adres i godzicy urz'i_!
dmw.nia. 

Główna Ko:nisja Wyborcza powoła 11 Okręgov,,yoh Ko:nisji 
Wyborczych /a::t. 8 ust„ 2/ oraz prześle do nich in
strukcje dla Gkr<cgowych Ko:nis.ji Wyborczych i in.stru:
kcje dla Obwodowych Ko:nis,ii Wyborczych. 



21 września 
/wtorek/ 

do 21 września 
/wtorek/ 

d n 8 października 

/pię..tek/ 

do 11 paździornika 
/ po niodziałek/ 

do 12 października 

/wtorek/ 

7 listopada 
/niedziela/ 

8 listopada 
/!)oniec1ziałek/ 

ll list opada 
/czwartek/ 

15 listopada 
/poniedziałek/ 

25 listopada 
/czl'i.s:rtelr/ 
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Każda Okręgovro Ko:nisja Y{yborcza ogłosi swój adres i 
ter:nin;y urzędawat1ia; pomdto dokotlll podziału swogo 
Okręgu ns Obwody / art. 3 ust. 4/ i powoła Obvrndowe Ko
:nisje W;yb""lrczo /art. 8 ust. 3/, a także ozt1acey adresy 
tych Ko:nisji i rozoślo i.11 i'tlStrukcje. 

Główna Ko:nisja Wyborcza poweź:nie decyzje w sprowie 
glosowania listownGgo /art.16 ust.1/ i jeśli decyzja 
wypadnie pozytywnie wyda przepisy o głosm.rat1iu listcw
ltlro.., 

Końcovzy tor:nin zgłaszania katldydatów lub list lrnndydo
tów /art. 9 ust.1/. 

Stwierdzenie ważnio zgloszon;ych kandydatur /art. 9 ust.., 7/ 

Jeżeli decyzja Główmj Ko:nisji Wyborczej w sprawie glo
sowania listovrmgo wypadtlio pozytywnie, Gló,ma Ko:n:isjn 
Wyborcza zarzę.dzi otwarcie glosowatlia listovmcgo /c.rto 
16 ust.3 pkt.b/. 
Okręgowe Ko:nisje ·;łyborozo wyznaczQ. godziey glosowatlia 
w Obwodovzych Ko:nisjach Wyborcz.yoh /art.12 ust.1/. 

Glosowatlie w Ko:nisjach Obwodcwych /art.12 ust. li, ob
liczenie głosów w tych Ko::riisjach /art.12 ust. 3/ i 
przesłanie /7 listopada lub 8 listopada/ :nntcria
lów wyborczych do właściwej Okrc;:gowcj Ko:nisji Wyborczej 
/art.12 ust. 5/. 

Rozwię.zanie Okręgowych Ko:nisji Wyborczych /art. 8 ust.4/. 

Okręgov;a Ko:nisja Wyborcza ustala liczb~ głosów oddaeych 
na kożdego kandydata wzglQdr.ie ri.a każdę. listę strefowę. 
/art.13 ust. l/, us"tala vzynik wyborów w Okręgu., przepro
wadzaję.c ewentualne glosowanie /art.13 ust., 2/ i prze
syła protokół zo swych ceynności do Głównej Ko:nisji Yly
borczoj /art.13 ust.3/. 

Glówria Ko!nisja Wyborcza: 
a/ ustali liczbę głosów oddat{Ych na każdę. listg stre

fov1ę. /art.13 ust. 4/, 
b/ dokona podziału :mn:l.atów :niędz.y listy strefowe /art. 

13 usto 4/, 
c/ zawiadomi w;ybran;ych kandydatów o wyniku ·wyborów i 

zażę.da od kandydatów wybrarzych poro lub lcilJw.krottlie 
ośvaaa.czenia się, który mandat przyjmuję. /art.13 
ust. 6/. 

Clówry Ko:nisarz Wyborczy ogłasza ostateczne vvyniki wy
borów /art.13 usto 7/ i wystawia i,,vybraqy:n listy vtlerzy
tclnG /arto 18/il 



16 grudnia 
/czwartek/ 

do 14 stycznia 1955 r. 
/pię.tek/ 

17 stycznia 
/poniedziałek/ 

do 25 stycznia 
/wtorek/ 
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Końcowy termin zgłaszania protestów przeciwko wyniko
wi wyb arów / art, 14 us to 1/. 

Pobranie decyzji w sprawie zgloszoeych protestów 
/ art.14 ust. 2/. ·· 
Główey Ko~arz Wyborczy wyda zlecenie Okręgowy:n Ko
misjom Wyborczym zniszczenia materiałów y;yborczych 
/art.15/., 

Okręgowe Komisje Wyborcze zniszczę.. m:i.tcriały wyborcze 
/art.8 ust,4/., 

II. Kalen:J.arz dla Stronnictw i Ugrupowań R_olit:vcznych 

do 27 września 
/pon:i.edzialok/ 

do 27 paździer~uka 
/środa/ 

do 30 października 
/sobota/ 

do 7 listopada 
/niedziela/ 

do 17 listopada 
/środa/ 

do 20 listopada 
/sobotn/ 

III. l!2!1c, termigY 
do 19 październik~ 

/wtorek/ 

do _2_2; października 

/pię.tek/ 

27 listopada 
/sobota/ 

28 listopada 
/niedziela/ 

MINISTER SPRAWIEDLIY'OSCI i 

Zgłoszenia na ręce Głównego Komisarza Wyborcmgo goto
wości do wzięcia udział.u w Radzie Rzoc.eypospolitoj 
Polskiej /art. 17 ust. 1/. · 

Zawiadomienie Głównego Ko:nisarza Wyborczego o wyn:i.ku 
porozu:::niema co do podziału matilatów /art.17 ust.2/. 

Główey Komisarz Wyborczy przekaże sprawy sporne Głów
nej K o:nis ji Ro zj c:ncze j / art. l 7 ust. 3/. 

Pobraoio docyzji·przcz GłÓWnQ. Ko:ni~jo Rozjc:nczę.. 
/ art.17 uste 3/. 
Wy znaczenie czlonk:óv, Rady Rzeccypospolitcj Polskiej 
przez Stronnictwa i Ugrupowania Poli tyczne /nrt. l 
ust.l pkt.ei ust.3/. 

Główey Komisarz Wyborczy wystawi lis"tt wierzytelne 
członko:n Rady Rzeczypospolitej Polskiej wy zmczoey:n 
przoz Stronnictwo. i Ugrupowania Poli tyczne / arto 18/. 

Prezydent Rzeczyposfolitej powoła czl.onków IID~v Rzc
c.eypos,Poli tej Polskiej / art. l ust. l punkt-y a, b, c crc 
ust.3/ oraz członków Hady Rzeczypospolitej Polskie~· 
ze stref, w któr,ych nie zarzę.dzono wyborów /art. 2 ust, 
2 i 3/. 
Glówmi Komisnrz Wyborczy !,'1:1/Stawi listy wierzytclt1c 
członkom Rady Rzcczypospoli tej, Pols)p,ej powolaeym prz, 
Prezydenta Rzcceypsopoli tej /art.18/. 
O~oszenic pierwszej listy członków Rady Rzecz.ypospc
li tej Polskiej /nrto 5 us? l dekretu o powolnmu Ra.dy 
Rzeczypospolitej Polskiej;. 

Pierwsze posiedzenie Rady Rzcceypospolitej Polsldcj 
/art. 9 pl<;t l dekretu o powaleniu Rady Rzcoz;ypospolitc 
Polskie.i/. 

- PRE ZE.S R11D.i.' MINISTRÓW i 

KIBROWNJ.X MJ:2JISTERSTW.ll SJ?RliW WKi'fl\~TRZNYCH 
/-/ S':PANISLA\V LUBODZIECKI 

KIE}WWNIK MINIS'i'ERSl'Włl SPRAW Z.AGRANICZNYCH 
/-/ STłlNIS.UiW M.ACKIEWICZ 

MIJ.1n:STER SKJIRBU i 
KIEROWNIK Mil'ITSTERSTWl\ DL.A SPRAW OBYW1iTELI POLSKICH N/1 OBCZYZNIE 

/-/ LNTONI P.L\J.~K 
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ROZPORZ4J)ZRNIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 sierpnia 1954 r. 
w sprawie zmian w rozporzQ,dzeniach Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1954 r. : 
0 określeniu dowodów w;ystarczajQ.cych dla stwierdzenia prawa w;ybierania i wybieral
ności do Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej tudzież w sprawie pouczenia o trybie glo
sowania do Rody Rzeczypospolitej Polsld.ejo 

L, Na podstawie art. 4 ust./3/ dekretu Preeya.enta Rzeczypospolitej z dnia 11 gru-
dnia 1953 r. o sposob~.e powoływo.nia członków Rady Rzeczypospolitej Polsld.oj 
/Dz.U.R.P. Nr.3 z 1953r., poz. 7/ Rada Ministrów w zwię.zku z przepise:n art.5 
cytowanego w;yżoj dokrotu tudzież wobec przesunięcia terminu wyborów w dzień 
7 listopada 1954 r. /Dz. U.R.P. Nr 7 z 1954 r., poz. 8/ zarzę.dza co tJDstępujeo 

1. Punkt 1 lit. b oraz c z rozporzQ,dzenia Rody Ministrów z dnia 14 lipoa 1954:c, 
o okroślcniu dowodów wystorczaję.oyoh dla stv.:i.ordzenia prawa wybierania i 
wybieralności do Rady Rzeczypospoli toj Polskiej otrzy::nuje wstępujQ.ce brz:nio-
nio: 

b/ w dniu zarzQ,dzenia wyborów, a więc w dniu 12 sierpnia 1954 r., 
posiadała ukończonych 21 lat żyoin i 

c/ za:nieszld.wała w wielkobrytyjskiej strefie w;yborcroj w ty:nże 
dniu 12 sierpnia 19.54 r. 

2. W punkcie 2 tegoż rozporzQ.dzenia datę 14 lipca zastępuje się dntQ. 12 sier
pnia. 

IL Na podstawie art. 4 ust./3/ dek:::'Otu Prezydenta Rzeceypospolitej z dnia 11 grud
nia 1953 r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej i 
w zwię.zku z zarzę.dzenie:n przez Prezydenta Rzeczypospolitej wyborÓ'w v1 strefie 
wielkobrytyjskiej na dzień 7 listopada 1954 r. /Dz. U.R.P. Nr 7 z 1954 r. poz. 8/ 
Rada Ministrów prowadzn v1 rozporzę.dzeniu Rady Ministrów z dnia ).4 lipco 1954 r. 
w sprawie pouczonia o trybie glosowania do Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej 
/Dz. U.R.P. Nr 3 z 1953 r., poz. 7/ następuję.ce z:niattY: 

1. W ustępie pierwszy:n rozporzędzcnia datę 12 września z:nienia się na datę 
7 listopada; 

2. w paragrafio 1 datę 14 lipca z:nienia się na datę 12 sierpnia; 

3. w paragrafio 2 daty 14 lipca 1954 i 14 lipca 1929 z:nienia się n'.l daty 
12 sierpnia 1954 i 12 siorpnia 1929; 

4. w paragrafie 7 datę 12 sierpnia 1954 r. z:nienia się na datę 8 paździer
nika 1954 r. ; 

5. w paragrafie 19 datę 12 września zmienia się t1i9 datę 7 listopada. 

PREZES R!IDY MINISTRÓW i 
KIEROWNIK MINISTERSTW.Li SPRt,W ZMIH..t,NICZi1JYCH 

MINISTER SPR11WIEDLIWOSCI i /-/ ST.liNISJ....liW M,\C:KIEWICZ 
KIEROWNIK MINISTERSTW.Li SPRAW Vv'EM~TRZNYCH 

/-/ ST.llNISMW LUBODZIECKI 
MINISTER SKARBU i 

KIEROWNIK MINISTERSTWA DL.li SPRAW OBY\V.A TELI 
POLSKICH Nil OBC2Y:t:NIB 

/-/ l~NTONI Pl1J41K 



41+ .. , 
ROZFORZADZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 12 sierpnia 1954 r, 
w sprawie stosowania proporcjo'tl,!llnogo syste~u D~ Horrlta 

W :eyśl art.13 ust./5/ dekrotti Prezydenta Rzeozypospoli tej z dnia ll gi.'Udnia 
1953 r, o sposobie powoływania członków Ra.dy Rzeceypospolitej Polskiej /Dz. u.n,P, 
Nr 3 z 1953 r, , poz, 7/ strof owa ko!Jlisja wyborcza dokona podziału :w n:1atów z list 
strofow;ych przy zastosowaniu proporojonalongo system De Hond ta, Systo:n ten st()-o 
sujc się w następuję.cy sposób. 
Pe.r,· l~ Liczby głosów ważnych, złożorzyoh na pas zozcgólnc listy ka rtlydatów na cal.Q. 
strefę wielkobcytyjskę., dzieli się kolejno przez l, 2, 3 itd, aż do chwili, -gdy ~ 
otrzy:oo.qyoh w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno nojvtlęks.eych liczb 
ilo jest mandatów w strefie wielkobrytyjskiej do podziału. 

. I 

Par, 2.,. Każdej liśoio koriiydatów przyzna się tyło mnndatów do Rady Rzeceypospolitej 
Polsldoj, ile przypadnio joj liczb spośród ustalonogo w powyżej przcpisarzy sposób 
szeregu liczb kolejno no.jwiękseyc~ 

Par, 3, Jeżeli by kilka list wyrażało iloracy równo ostatniej z uszercgowai:zyoh w wy~ 
żoj podarzy sposób liczb i list tyoh byłoby wi~ooj, aniżeli :w.matów do obsadzenia, 
pierwszeństwo noję. listy w kolei ogólmj liczby oddaeyoh no nio w strefie głosów, a 
gdyby dwie listy lub więcej m.i.ały równę. ilość głosów, rozstrzyga między ni::ni los, wy
oi~gnięty przez przewodniczę.cego posiedzonia ko:nisji wyborczej, 

Par, 4. Przykładowo rzecz biorę.o, zgłoszono· osio:n list kariiydatów~ 
działu jest 13, Zgłoszono listy otrzymały kolejno nu:ncry od l - 8. 

Ma r.datów do po
Nn listy te 

oddano ważeyoh głosów ogółc:n 58704, a no. poszczególne listy: 

Lista Nr, l 2 3 4 5 6 7 8 

-------...... -----~-------------------------------------------------------------~------~ 
dzielone 12732 9708 904 6008 8332 10672 6404 3944 ~rzez l 
dzielone 6366 4854 452 3004 4166 5336 3202 1972 rzez 2 
dzielone 

4244 3236 301 2003 2777 3557 2135 1315 przoz 3 

Ilorazy sę. no.jwięksże kolejno: 
12732 - lista Nr l 6404 - lista Nr 7 4854 listo. Nr 2 
10672 - " Nr 6 6366 - li Nr l 4244 - li Nr l 

9708 - li Nr 2 6008 li Nr 4 4166 - " Nr 5 
8332 - li Nr 5 5336 li Nr 6 ~§~ - li 

Nr~ - li Nr 
Zote:n z lis"tl' Nr 1 wybrano 3 pierwszych kamydntów, 

11 11 Nr 2 11 2 11 ;r 
11 11 Nr h " l kandydata /pierwszego na liście/, 
11 11 Nr ·-~ " 2 pieruszyoh kamydntówJ 
li li Nr ti " 3 " 
11 11 Nr 7 " 1 kand"'<.1data /,pieruszcgo :in ;,.iście/,, 
,, " Nr 8 " ·1 .,, ' • I • 

Z listy zaś Nr 3 nikt nic z·;stnł wy'brarr/., 
PREZES R/IDY MINISTRÓW i 

KIEROWNIK MINISTERSTWA SPRAW ZłiGR.l\NICZNYCfI 
/~/ .:::i.·l1NISLL\W M.flCKIBYf.[CZ 

MINISTER SPRA YvIEDLDVOSCI i 
KIEEOW)filt ł,illTI~TERSTWA SPH.i\Yi WEWN. 

/-/ S'l'.ANISLAW LUBODZIEClCT 
MINISTER SKARBU i 

KIEROVINIK MINISTERSTW.A DLA SPRAW OBYW .. \ mLI POLSKICH NA OBCZ"Y 2NIE 

_______ (_:f.._{!~IQ!i!_~{!~~--------------------------·-------------------------------------
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliw._\ści, 

----------..... ------------------------------------------·-------------------------------~ 


