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CZĘŚĆ I. 
2. 

DllillET PRE2YDEN'l'i1. RZECZH-OSFOLITEJ 
z dnia 2 :c:iaja 1977r. 

o ordynacji wyborczej do Rady Narodowej R.P. 
na obszarze W.Brytanii. 

Na podstawie art,79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co nustępuje 

Art. 1. 

\l skład Rady Narodowej R. P. wchodzi 30 członków z uyborów, przeprowadzonych na 
oosz2rze Wielkiej Brytanii. 

Art. 2. 
/1/Wyboru członków Rady Narodowej R.P. dokona zjazd delegatów wybranych przez ogól 
pob'.d w Wielkiej Brytanii. Zjazd ten będzie nosił nE:.zwę: "Ogólny Zjazd Polaków w 
Wiell~i0j Brytan.ii". 
/2/ Glównym zadaniem Ogólnego Zjazdu Polaków jest dokonanie uyboru członków do Rady 
Narodowej R.P. oraz powzięcie uchwal, określaję.cych stanowisko Polaków w W.Brytanii 
w ,ralce o odzyskanie Niepodległości. 
/3/ Uprawnionymi do wzi~cia udziału w Ogólnym Zjeździe Folc.ków sę. - poza delegat~ni 
na Zjazd i ich zastępcr'.!li.i - członkowie Rzę.du, Prezydium Rady Narodowej R.P. oraz 
prezesi stronnictw i ugrupowań politycznych, organizacji wyznaniowych i społecznych, 
uprawnionych do posiadania swych przedstawicieli w Radzie Narodowej R.P., albo osoby 
upoważnione przez wspomnianych prezesów do ich zastępowania na. Zjeździe. Prawo wybie
rania członków Rady Narodowej R.P. służy wylę.cznie delegatom na Zjazd, a talcie tym 
zastępcom delegatów, którzy zostali upoważnieni na piśmie przez nieobecnych delegatów 
do ich zastępowania na Zjeździe 
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Art. 3. 

Prawo wybierania delegatów na Zjaid służy wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także wszystkim osobom polskiego pochodzenia, które przyjęły po 1 wrześ
nia 1939r. obywatelstwo obce lub je uzyskały z mocy urodzenia na obczyźnie, i które 
przed dniem zarz~dzenia wyborów ukończyły lat 18 i zamieszkuję. w dniu glosowania. w 
danym obwodzie wyborczym. 

Art. 4. 
/1/ Prawo wybieralności rui delegatów na Zjazd roję. wszyscy obyuatele Rzeczypos·poli tej 
Polskiej, .a także wszystkie osoby polskiego pochodzenia, które przyjęły po 1 wrześni~ 
1939r. obywatelstwo obce lub je uzyskały z mocy urodzenia na obczyźnie, i które przed 
dniem zarzę.dzenia wyboróu ukończyły lat 21 i zamieszkuję. w danym okręgu wyborczym 
/2/ Delegaci na Zjazd nie mogę. być skrępowani instrukcjami. 

Art. 5. 
Obszar Zjednoczonego Królestwa dzieli się na ]2 okręgów wyborczych. Podział te · 

obszaru na okręgi wyborcze oraz liczbę delegatów przypadaję.cych na każdy okręg zawie
ra załę.cznik do niniejszej ordynacji. Podzinl.u okręgów na obwody ,'lru.z z określeniem 
liczby delegatów na każdy obwód dokona Okręgowa Komisja Wyborcza. 

Art. 6. 

Wybór delegatów na Zjazd odbywa się w obwodach w glosowaniu powsz<::chnym, równym, 
bezpośrednim i tajnym. Każdemu wyborcy służy jeden głos. Wybór delegatów może być 
dokonany albo na zgrom.r,dzeniach poi·rszechnych, zwołanych w tym celu w poszczególnych 
obwodach, albo w lokalcch wyborczych, otwartych przez określonf ilość godzin. 
Sposób glosowani.=. ustala dla każdego ob1'J'odu okręgowa komisja wyborcza ~ lmiosek 
komisji obwodowej. 

Art. 7. 
Wybory delegatów na Zjazd zarzę.dza Prezydent Rzeczypospolitej Il.?. 'lmiosek Rzę..du. 

Zarzę.dzenie to oznaczy termin i miejsce odbycia się ogólnego Zjaztlu Polaków, nie 
wcześniej niż za dni 90 od dnia wydania zarzę.dzeni~, oraz ustali zgodnie z przepisu
mi niniejszej ordynccji - dni, w których uplywaję. terminy W'Jko!l.'.l.nia poszczególnych 
czynności wyborczych /kalendarz wyborczy/. 

Komisje wyborcze 
Art. 8. 

Nie później niż dnia następnego po zarzę.dzeniu wyborów, Prezydent Rzeczypospoli
tej powoła na wniosek Rzę.clu GlóWil{!. Komisję Wyborczę. w składzie przewodniczQ-cego, 
jego zastępcy i 9 członków. 

Art. 9. 

/1/ Kadencja Glólmej Komisji Wyborczej kończy się wraz z kadencję. Rady Narodowej R.P., 
prz,Y której tworzeniu komisja została powołana. 
i2/ Wszelkie obwieszczenia i pisma Gl.ó,-mej Komisji Wyborczej podpisuje jej przewodni
czę.cy. 

/3/ Członkowie Gl.ównej Koillisji Wyborczej nie mogę. u~iegać się o mandat członka Rady 
Narodowej R.P. ani o mandat delegata na Ogólny Zjazd Polaków. 

Art. 10. 

/1/ Okręgowe i obwodowe komisje wyborcze skladaję. się z przewodniczę.cego i przynaj
mniej czterech członków. 
/2/ Okręgowe Komisje Wyborcze powołuje Główna Komisja Wyborcza. 
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/3/ Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane s~ przez wlcściwe okręgowe Komisje wyborcze. 
/4/ Okręgowe i obwodowe komisje wyborcze rozwi~zuję. się po dokonaniu swych czynności. 
/5/ Członkowie okręgowych komisji wyborczych nie mogę. ubiegać się we własnym okręgu 
o mandat delegata na Ogólny Zjazd Polnków, zaś członkowie obwodowych komisji 'i'Jbor
czych - we własnym obwodzie. Przepis ten nie dotyczy członków koc.isji obwodoł~·ch, 
którzy zawczasu zreŻygnuję. z udziału u komisji obwodowej. 

Art. 11. 

Komisje okrel-"{owe. i_ obwodowe sporz~dzaja ze srzy9h. czinnąóci · protokoły, które pod
pisuj~ wszyscy członkowie komisji obecni przy ich dokonywaniu. 

Art. 12. 

Nadzór nad okręgowymi komisjnmi wyborczymi spr.?.wuje Główna. Komisja Wyborcze., 
Illl.dzćr nad obwodowymi komisjami sprawuję. właściwe okręgowe komisje wyborcze. 

Glosowanie w obwodach 
Art. 13. 

/1/ Zgłoszenia kandydatów na delegatów odbywa się w zależności od przyjętego w ob!-ro
dach sposobu glosowenia. 

/2/1·;'o_ zgrona.dzeniach powszechnych kandydatów na delegatów może zgłosić lrożdy uczestnik 
zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dolę.czyć oświadczenie, w którym kandydat wyraża 
zgodę na przyjęcie mandatu delegata. 
/3/ Przy glosowaniu w lokalach wyborczych kandydatury na delegatów muszę. być zglos30-
ne nie później niż na 14 dni przed terminem glosowania. Zgłoszenie kandydata powinno 
być podpisane przez przynajmniej 5 wyborców zrunieszkalych w danym obwodzie. Sposób 
ogłoszenia listy kandydatów w tym wyp~dku uatnlaję.·komisje okręgowe. 
/4/ Zglaszaję.cy kandydatury na delegatów mogę. wskazać swego męża zauf'ani~ i jego 
zastępcę do porozumiewania się z obuodowę. komisję. wyborczę., będę. oni mieli pro.wo 
brania udzićlłu w posiedzeniach obwodowej komisji wyborczej przy obliczaniu wyników 
glosowania. 

Art. 14. 

/1/ G).osowunie w obwodach celem wyboru delegatów na Zjazd zarzę.dza w trybie art.6 
obwodowa komisja wyborcza nie później niż na dni 21 przed terminem wyborów. 
/2/ Obwodowa komisja wyborcza powipna ogłosić o terminie i miejscu wyborów, wykorzys
tuję.c w miarę możności wszystkie ku temu środki /ogłoszenia w prasie, ulotki oraz 
plakaty, Ulili.eszczone w widocznych miejscach i lokalach organizacji polskich/. 
i3/ Na zgromndzeniu powszechnym przewodniczy przewodniczę.cy komisji obwodowej, a 
prezydium zgromadzenia stanowię. członkowie tej komisji. · 
/4/ Przed zarzę.dzeniem glosowanie przewodniczę.cy zgromadzenia przeliczy ilość wybor
ców, obecnych na nim, po czym zarzę.dzi wręczenie każdemu wyborcy po jednej kartce 
do glosowania, opatrzonej pieczęcię. komisji obwodowej. Jednocześnie przewodniczę.cy 
zgromadzenia uprzedzi wyborców, że w glosowaniu mogę. się posługiwać wylę.cznie otrzy
manymi kartkami. 
/5/ Przy glosowaniu w lok.'::.lach wyborczych może być dopuszczone glosowanie korespon
dencyjne. W glosowaniu tyra mogę. wzię.ć udział jedynie wyborcy, zamieszkali w miejsco
wości, w której nie ma lokalu wyborczego, oraz wszyscy, którzy z powodu choroby lub 
innej uzasadnionej przyczyny nie mogę. oddać głosu osobiście. · 

Art. 15. 
/1/ Po zakoriczeniu glosowaniu obwodowe komisja wyborcza ustali jego wynik,· obliczaj~c 
ilość głosów, oddanych na poszczególnie wazIU.e zgłoszonych kandydatów, zgodnie z 
art.14 niniejszej ordynacji, odkladaj~c osobno kartki nieważne. 
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/2/ Nieważnymi sę. kartki do glosowania: a/ puste, b/ niezawioraję.ce nazwisk wazme 
zgłoszonych kandydatów:, a także c/ nieopatrzone pieczęcię. komiaji obwodowejt jeżeli 
glosowanie odbywało się na zgroiiladzeniu powszechnyn. 
/3/ Za wybranych na zastępców delegatów obwodowa kooisja wyborcza uzna tych, którzy 
w kolejności otrzymali największę. ilość głosów. Liczba zastępców nic może przekro
czyć liczby delegatów, przypadaję.cych na dany obwód. 

Art. 16. 

/1/ Protokół z przebiegu glosowania wraz z listę. wybrunych delegatów i ich zastępców 
z podaniem ich adresów komisja obwodowa przekazuje komisji okręgwwj w dwóch egzemplo 
rzach - jeden dla komisji okręgowej, drugi dla Głównej Komisji Wyborczej. 
/2/ Okręgowa Komisja Wyborcza wystawia wybranym delegatom zaświadczenie o wyborze. 

Art. 17. 

/1/ W czasie siedmiu dni od daty odbycia wyborów w obwodach można wnieść do okręgo
wej komisji umotywowany protest przeciw wyborom w danym obwodzie. Protest ten musi 
b,YĆ podpisa.nY, conajmniej przez dwudziestu wyborców. 
/2/ Okręgowa komisjo. W"'Jborcza po otrzymaniu protestu kieruje go wraz ze swę. opiniQ. 
do Głównej Komisji Wyborczej, która rozpatrzy go w cię.gu dni 21 od odbycia się 
wyborów. · 
/3/ Glówn.:i. Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rnzie stwi8rdzonin, że odbyły się 
one niezgodnie z przepise.mi niniejszej ordynacji lub że dopu::zczono się w czasie 
glosowania fałszów, a te uchybienia lub nadużycia mogły wplynQ.Ć na wynik wyborów. 
74/ 'W innych wypadkach Główna Komisja Wyborcza w miarę potrzeby prostuje wynik 
wyborów lub zarzę.dza ponmme glosowanie w danyr;i obwodzie. 

Glosowanie na Ogólnym Zjeździe Polaków 

Art. 18. 

/1/ Glosowanie na Ogólnym Zjeździe Polaków odbywa się nc. listy kandydntów do Rady 
Narodowej R.P. 
/2/ Listy kandydatów zgłasza się do G.lównej Konisji Wyborczej nie później mz na 
dni 14 przed terminem glosowania. Zgłoszenie powinno być podpisane przez przynaj
mniej 15 delegatów. Liczba kandydatów na liście nie może przekracznć 45 nazwisk. 
/3/ Na kandydatów do Rady Narodowej R.P •. mogę. być zgłaszani z zachowaniem ~rzepisu 
art•l+, tyJJ~o delegaci na Zjazć'.. lub ich zastQ:r,cy, bez uzglęć'.u na to, czy osobjJ:cie 
b.ior~ udz:ial.l w Zjeździe. 
/4/ ~o zgłoszenia należy dolę.czyć oświadczenie każdego kandydata, że wyraż~ zgodę 
na zgłoszenie jego kandydatury i stoi na stanowisku zasad porozumienia oraz zobo
wię.zuje się w pracy na rzecz dobra Polski nie ustawać, a walkę o jej wolność i 
niepodległość za pierwszę. mieć sobie powinność• 

Art. 19. 

W liście należy podać imię, nazwisko, wiek i zawód knndydata. Kandydatów 
oznacza się numerami. 

Art. 20. 

Zgłaszaję.cy listę winni zarazem wskazać swego pełnomocnika i jego zastępcę do 
porozUDiewania się z Glównę. Komisję. Wyborczę. i składania w ich imieniu oświaC::.czeń. 
Pełnomocnicy list maję. prawo braniu udziału w posiedzeniach Głównej Komisji Wybor
czej przy obliczaniu głosów. 
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Art. 21. 

Każda lista zostaje oznaczona numere~ wedl.ug kolejności zgłoszenia i podnDE. do 
wiadomości ogółu delegatów po jej przyjęciu przez Glównę. Komisję Wyborczę.. 

Art. 22. 

Główna Komisja Wyborcza bada, czy zgłoszenie odpowiada przepisom. urt. 4 oraz 
art.15-18 i o dostrzeżonych wadach listy zawiadamia jej pełnomocnika, najpó:4niej 
w 7 dni po zgłoszeniu. 

Art. 23. 

Jeżeli wady nie zost~ usunięte w cię.gu 7 dni od otrzymania zawindooienia przez 
pełnomocniku, Glównn Kooisja Wyborcza unieważnia listę w całości, albo stwierdza 
nieważność kandydatur, których wady dotyczę. i zcwiadamia o tyD pelnoraocnikc. 

Art. 24 • 

. /1/ Glosowanie odbywa się w lokalu, w którym zebrał się Ogólny Zjazd Polaków, w 
godzinach oznaczonych przez Gló~ Komisję Wyborczę.. 
72/ W czasie trwunin glosowania powinno być obecnych bez przerwy przynajmniej 3 
członków tej Komisji. 

Art. 25. 

/1/ Przed rozpoczęciem elosowania Główna Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna wybor
cza jest pusta, po czyn urnę opieczętowuje. Urny nie wolno otwierać do końcu iloso
wania. 
/2/ Po zakończeniu glosow['.nia Komisja otwiera urnę, dokonuje obliczenia głosów w 
sposób przepisany dla obliczania wyników glosowania /art.34-38/ i spisuje z tej 
czynności protokół. 

Art. 26. 

Wyborca rozporzę.dzn 30 glosa.rai, może jednak oddnć swe glosy na mll8Jszę. ilość 
kandydatów, rezygnuję.c w ten sposób z pozo:::italych rozporzę.dzalnych swych głosów. 

Art. 27. 

Qlosowanie odbywa się zn pomocę. kart do glosowania. Karty powinny być koloru 
bialQgo. 'Wyborca może glosować na nazwisko kandydatć:ir. bez względu nn to, na jakich 
listach nazwiska te sę. umieszczone. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko 
jeden głos. 

Art. 28. 

Umieszczenie na karcie dq glosowania poze.. nazwiskiem. kandydatów również nnzNisk, 
których nie zgłoszono ważnie, nie powoduje unieważnienia karty do glosowania, ru::.z
wiska jednak tych osób Konisja skreśla. Jeżeli karta zawiera dwa lub więcej razy 
powtórzone nazwisko tego samego ka.ndydato., Kooisja uwzględnia to nazwisko tylko raz 
jeden. Podobnie umieszczenie na karcie do glosowania nazwisk kandydatów w ilości 
przekraczaję.cej liczbę głosów, j~ wyborca rozporzę.dza, nie powoduje niewnżnosci 
karty. Nadliczbo~e nazwiska kandydatów, umieszczone na końcu, KoDisja skreśla. 

Art. 29. 

Błędy i niedokładności pisowni nie powoduję. nieważności głosu, jeżeli nie mu 
wę.tpliwości co do tożsaoości kandydata • 

.Art. 30. 

Wyborca może własnoręcznie wypełnić kartę do glosowania albo posłużyć się goto-
wę. listę. kandydatów, dokonywuję.c w niej zmian wędl.ug swego uznania. · 
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Art. 31. 

/1/ Wyborca przed oddaniem głosu wynienis. swe 1.mę i nrtzwisko ornz wykazuje, że 
jet delegatem na Zjazd, lub jego zastępcę. upowc.żnionyt:1 do glosownni!l. 
72/ Komisja wpisuje pm1yższe dane do rejestru wyborczego. 

Art. 32. 

Oddanie głosu następuje przez wręczenie kJ.rty do glosowania członkowi Konisji, 
który w obecności glosuję.cego wrzuci ję. do urny. ICr:.rto. powinno. być złożona w taki 
sposób, aby treść jej była niewidoczna. 

Art. 33. 

/1/ Po zakończeniu glosowania Konisja.otwiora urnę, przelicza ilość knrt i porównuje 
z rejestrem. Niezgodność obu liczb należy stwierdzić w protokole i podać jej przyczy
nę. Po zakończeniu tej czynności Konisja oblicza liczbę głosów oddanych na poszcze
gól.nych kandydatów, dokonuję.c odpowiednich zmian w kartach cło glosowania zgodnie 
z art.28 oraz odkladaję.c osobno karty nieważne. 
/2/ Nieważne sę. karty: a/ puste, b/ koloru oczywiście innego niż biały, c/ nic zawio
rnj~ce nazwisk ważnie zgłoszonych kandydatów. 

Art. 34. 

Po ustaleniu liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów Konisja 
dokona podsunowania głosów oddanych na wszystkich k:1.nclydatów każdej listy. 

Art. 35. 
Po ustaleniu wyników glosowania Komisja sporzę.dza protokół, w któryu1 wymioni.s.: 

a/ liczbę glosuję.cych, b/ liczbę ważnych i nieważnych kart do glosowania, c/ liczbę 
głosów oddanych na poszczególnych k:'Uldydatów, d/ liczbę głosów oddanych na wszyst
kich ko.ndydatów każdej listy. 

Art. 36. 
Komisja dokone. podzie„lu mandatów między listy k.1.ndydatów w sposób następuję.cy, 

ogól.q.ę. liczbę ważnych głosów oddanych na kandydatów każdej listy dzieli się kolejno 
przeą.1,2,3 itd., aż do chwili, gdy w ten sposób da się uszeregować tyle kolejno naj
więkS'2:ych liczb /ilorazów/, ile jest I!lruldatów do podziału. Poszczególnej liście 
kendydatów przyznaje się tyle na.ndatów~ ile liczb /ilorazów/ przypada na nii spoóró· 
ustalonego w powyższy sposób ich szeregu. Jeżeli w wyniku dzielenia otrzyma.no kilkA 
ilorazów równych ostatniej z uszeregowanych liczb i liczba tych ilorazów przewyższa 
ilość nandntów przypaclaję.cych do podziału, pierwszeństwo oaj~ listy, na które padło 
więcej głosów. 

Art. 37. 

O pierwszeristwie i kolejności wyboru poszczególnych kandydatów nu członków Rudy 
Narodowej R.P. z dc.nej listy rozstrzyga kolejna względna większość głosów oddanych 
na kandydatów tej listy. W razie oddania jednakowej ilości głosów na dwóch lub 
więcej kandydatów, o pl!lrwszeiistwie rozstrzyga kolcjncść unieszczenia kandydata na 
liście. 

Art. 38. 
Główna Komisja Wyborcza ogłasza ilość ~andatów przypQdaję.cych każdej liście i 

wystawia wybranym zaświadczenie o wyborze do Rady Narodouej R.P. W razie wygc..śnięcia 
lub straty mandatu przez wybranego członka Rady wstępuje na jego oiejsce k.:l.ndydnt 
z tej snnej listy zgodnie z postanowieniaoi art.37. Odpowiednie zaświadczenie wydaje 
kandydatowi Główna Komisja Wyborcza. 
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Art. 39. 

Postanowienia szczegółowe o sposobie przeprowadzenia glosowanie. w ob,-:ode.ch i o 
czynnościach okręgowych i obwodowych komsji zawarte bę~ w instrukcj:-.ch wyborczych, 
które wyda Główna Komisja Wyborcza. 

Art. 40. 

Wykonanie m.m.eJszego dekretu zleca się Prezesowi Rudy llinistrów i Ministrowi 
Spraw Społecznych. 

Art. 41. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie uchyla się 

dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 czerwca 1973r. o ordynacji wyborczej 
do Rady Narodowej R.P. na obszarze Wielkiej Brytanii /Dz.U.R.P. Nr.3, poz.5/. 

PREZES RADY MIN1STR<5W 

/-/ Kazimierz Sabbat 

MiiHSTER SPRAW sroLECZNYCH 

/-/ Zygmunt Sze.dko,rski · 

PitEZYDENT RZECZYPOS:.ffi LITEJ 

/-/ Stunisław Ostrmrnki 
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Zal~cznik do ordynacji wyborczej 
do Rady No.rodowej R.P. n& obszarze li.Brytanii. 

OKRĘGI. WYBORCZE 

Nazwa 
okręgu 

' I 

Siedziba 
okręgu 

Szkocja J Glnsgow 
I. 

Pn. """lfSCh• 

Anglia 

Pln.zllch. 
Anglia 

Znch. 
Midlandy i 
płn. Walia 

ł 

Wsch. I 
MidlD.ndy J 
Wsch. Anglia I 

r 
Pld.Angfia 1 
i płd. Walin : 

Ze.eh. 
Londyn 

Centr. 
Londyn 

Płn.Londyn 
i Hertford 

I 
I 
I 
I 
I 

Brad.ford 

Yumchester 

Biroinghao 

Leicester 

Bristol 

Londyn 

Londyn 

Londyn 

. I 
I 
I 
ł 
I 
I 
I 

' 

I 

I Ilość 
ł mandat Ó1·1 
ł 

36 

36 

30 

36 

24 

24 

26 

24 

I 

' 

Obszar terytorialny okręgu w nowych 
grcnic~ch adr.ri.nistracyjnych 

l Cały obszar Szkocji 

' ! 
I 
\ Northunborl~nd, Durban 1 Teeside, 
: /Cleveh:nJ./ ,HorthYorks, Humberside, 
I i 3 oetrop. counties: 'l'ynesid.e /Ty.ne and 
l Wear/, West Yorks, South Yorks. 
I 

Cuobria, L...-mcashire, Cho shire i 2 me trop. 
counties: :Merseyside, Greater Manch0ster. 

i Sta.ffords, SD.lop, Malverna, /Hereford 
: und Worcestt;r/, Wnrwiks, netrp. county 
l West Midl::.nd i Clwyd. Gwent, Gwynedd, 
I 
I 
I 

PowiJs. 

Derbys., Notts., Lincolns. ,Lcicester:1;, 
Berks, Oxon., Bucks.,Bedfords.,Northo.eptons 
Canbridges., Norfolk, Suffolk. 

Cornwall, Devon, Sooerset, Avon, 
Gloucesters., Wilts., Dorset, Ifunts, 
ora.z Dyfed., Mid flid Gla.morgan, South 
Glnraorgan, West Gln@organ. 

Boroughs: Ealing, łb.rrow, Hillingdon, 
Hounslow. 

Boroughs : Brent, H~"cnm.ersm th, Kensington 
and Chelsea, vfostninster. 

Borughs: Crunden, Islington, Harringgy, 
Enfield, Barnet. 
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Pln.wschod. I Boroughs: City of London, Hc.1.clmey, Tower l 
Londyn i I Londyn 26 Hru:ilets, Newhan, Wnl tha.:ci, Forest,: l 

Essex ,. ' Redbridge, Barking, R::tvering. I 

Płn.zach. Boroughs: Richmond upon Thames, Kingston 
Londyn, Londyn 26 upon Thc:cies, Wund.sworth, L[l.[!beth,Merton, 
Surrey,West Sutton, Croydon. 
Sussex 

Płd.wsch. Boroughs: Southwnrk, Lewishrun, Londyn, 
Kent,Enst Londyn 24 Greenwich, Bexley, Bronley. 

1ussex 

Ro.zen 336 

UWAG.A 
Wyborcy, zru:aieszkali w północnej Irlo.ndii i na 1vyspie Man, ooję. prmro glosowuć 
w okręgu pólnocno-Z['.choclnin Anglii, znś wyborcy zaraieszlmli n.n vrJsp:l.ch ICllll31.u 
Angielskiego /La Mnnche/, w okręgu południowej Anglii. 




