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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. 

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




