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DEKRET PREZYDEWIJA RZECZ YPOSIDLITEJ 
z dnia 13 czerwca 1983 r. 

o utworzeniu Oddziału Rady Narodowej R.P. w Stanach 
Zjednoczonych A.P. 

Na podstawie Art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej oraz Art.21 ust./2/ statutu Rady 
Narodowej R.P. /Dz.U.R.P. No 3, poz.3 z 11 listopada 1977 r./ stanowię co następuje: 

A11t. l . 

Tworzy się Oddział Rady Narodowej R.P. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej •. 

Art. 2 • 

Do zakresu działania Oddziału Rady Narodowej n. P. w Stanach Zj edpoczonych A. P .nalez;i 
a/ utrzyillćlnie łę.czności między miejscowym społeczeństwem niepodległościowym a władzami 
naczelnemi Rzeczypospolitej Polskiej; . · 
b/ popieranie działalności niepodległościowej, spol.ecznej, kulturalnej i naukowej prowa
dzonej przez miejsĆowe organizacje polskie wśród społeczeństwa polskiego; 
c/ informowanie Rady Narodowej H.P. o aktualnych zagadnieniach polsko,-amerykańskich. 

Art.3 • 

1/ Delegat Rzę.du R.P. w Stanach Zjednoczonych bierze udział w posiedzeniach Oddziału 
Rady Narodowej R.P. z prawem przemawiania po za kolej~ mówców. 

Do jego obowię.zków należy regulaI'ne informowanie, Oddziału o pracach , Rzę.du R. P. 

Art.4 • 

1. Oddział Rady Narodowej R.P. w Stanach Zjednó~zonych A.P. składa się z 66 członków, 
wybranych lub powołanych w sposób określony w załę.czniku do niniejszego dekretu. 

Zmiana załę.cznika wymaga uprzedniej uchwały Oddziału powziętej większościę. 2/3 
ogólnej liczby członków Oddziału. 

Art.5. 

Skład Oddziału Rady Narodowej w St-anach Zjednoczonych A.P. może być powiększony 
o dalszych co najwyżej 15 członków na mocy uch wały Oddziału, powziętej 2/3 ogólnej 
liczby jego członków. 

Uchwala ta określi jednocześnie sposób powołania wspomnianyc:P dalszych członków 
Oddziału i wejdzie w życie z chwilę. zatwierdzenia przez Radę Narodowę. R.P. 

Art.6. 

Do członków Oddziału Rady Narodowej R.P. na obszarze Stanów Zjednoczonych A.P. 
stosuję. się odpowiednie Art.5 ust./1/ i ust./2/ punkt c/, Airt~6 punkty a/, c/ 
id/ Statutu Rady. 
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.A:rt. 7 • 

1/ Cżlonkowie Oddziału Rady Ne.rodowej R.P. ~ -Stanach Zjednoczonych A.P., zgudnię z 
.A:rt.2, ust.4 Statutu Rady,sę. jednocześnie członkami Rady z prawem udziału w jej 
posiedzeniach, zabierania głosu, zgłaszania wniosków oraz zapytań do Rzę.du R.P. 
a także glosowania. 

2/ Wspomniane uprawnienia członkowie Odd~ialu mogę. wykonywać - :_.tylko osobiście~ 

A7-t.8 • 

1/ Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów zwołuje Oddżial· Rady 
Narodowej w Stanach Zjednoczonych A.P. na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji. 

2/ Przewodniczę.cy Rady Narodowej R.P. lub osoba przez niego upoważniona przewodniczy 
i na pierwszym posiedzeniu Oddziału aż do ukonstytuowania się jego Prezydium • 

.A:rt. 9 • 

Oddział Rady Narodowej R.P. w Stanach Zjednoczonych A.P. wybiera Prezydium na okres 
kadencji w osobach przewodniczę.cego oraz zastępców przewodniczę.cego i sekretarzy w 
liczb:iJe okrćśbnej uchwalę. Oddziału. 

.Ąrt.10 • 

1/ Oddział Rady Narodowej R.P. w Stanach Zjednoczonych A.P. będzie działał na podstawie 
uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nhrodowę. R„l'. 

2/ Rada Narodowa mo.że jedynie odmówić zatwierdzenia . przepisów.regulaminu Oddziału, nie 
mieszcz1cych się w ramach niniejszego dekret~ bę.dź. statutu Rady • 

.A:r't.11.. • 

Regulamin , wypa.saży Oddział Rady l'farodowej R.P. w Stanach Zjednoczonych A„P. w 
nrawo uchwalania dezyderatów do Rzę.du R~P~ i ' wniosków- na Radę Nll.rodowę. R.F. oraz 
kreśli sposób, w jaki Oddział ma wykonać te uprawnienia • 

.A;r.t •. 12 • 

Odpisy; protokółów · z posiedzeń.. -Oddziału będę. przedstawiane Radzie Nar<i>dowej R.P. 
oraz Rzę.dowi R.P. 

.A:rt.13 • 

Oddział Rady Narodowej R.P. w Stanach.Zj~dnoczonych A.P. mn prawo otrzymania 
dotacji na swe prace w ramach budżetu przedstawionego przez Rzę.d R.P. Radzie llliaro
dowej R.P. 
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li.rt .14. 

Kadencja Oddział.u llildy Narodowej R.P. w Stanach Zjednoczony~h A.P. ~ędz~~ trwa-
łQ tak długo jak ka~e.ncja obecnej Rady NB.rodowej. 

Art.15. 

\fykonanie ninie J-- zego dekretu porucza się · F:rezesowi Rady Ministrów. 

Art.16 • 

Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem ogłOszenia •. 

FREZ ES RADY MINISTROW 
/-/ Kazimierz Sabbat 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 
./-/ Walery Choroszewski 

PREZY'DENT RZECZYPOSFOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

Zał~cznik do Dekretu o powołruµu Rady Narodowej R.~~ 
w Stanach Zjednoczonych A.P. 

W sklaJ Oddz~ału Rady wchodz~: 
a/ członkowie z wyboru • .• . . . . • • . • • • • • • . • • . • 26. 
b/ " powołani przez i?olskie 

stronnictwa i ugrupowania polityczne .•• 12 
c/ członkowie z nominacji Prezydenta R.P-. 18 
d/ -"- delegowani przez organizacje 

o zasięgu krajowym .......••..••..•••••• 10 
Raz~m •..• .!..!_ _6§__ 

DEKRET PREZYDENTA RZ ECZYFOSPOLITEJ 
z dnia 15 czerwca 1983 r. 

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

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

Art.l • 

W skład Rady Narodowej R.P. wchodzi 30 członków z wyborów, przeprowa~z9nyeh 
na obszarze Wielkiej Brytanii. 
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Art.2. 

/1/ Wyboru 12 członków. Rady Narodowej R.P., po jednym z każdego okręgu, dokor.~ 
ogól Polaków w W. Brytanii w wybor~ch powszechnych, bezpośrednich, tajnych i 
równych. Wyboru dalszych 18 członków Rady Nnrodowej dokonaję. wybrani, w trH 
samym czasie i według· tych samych zasad delegaci na Ogólnyl!l Zj eździe Polakóv 
/2/ Zadaniem Ogólnego ZjaŻdu Polaków jest również powzięcie uchwal, ok:reśla
ję.cych stanowiskc Polaków w W. Brytanii w walce o odzyskanie niepodległości. 
/3/ Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ogólnym Zjeździe Polaków sę. - pozn dele
gatami na Zjazd lub ich zastępcami - członkowie Rzę.du, Prezydium Rady Narodo
wej R.P., członkowie ~dy Narodowej wybrani w okręgach oraz prezesi- stronnic-b.·1 
i ugrupowań politycznych, organizacji wyznaniowych i społecznych uprawnionych 
do posiadania swych przedstawicieli w Radzie Na.rodowej R.F. albo osoby upouażnic„ 
ne przez wspomnianych prezesów do ich zastępowania na Zjeździe. Prawa. wybiera
nia c'zlonków Rady Narodowej R. P. służy wylę.cznie delegatom na Zjazd-, a tak.że 
tym zastępcom delegatów, którzy zostali upoważnieni na piśmie przez nieobec -
nych delegatów do ich zastępowania na Zjeździe. 

Art.3. 

Prawo wybierania członków Rady Narodowej R.P. oraz delegatów na Zjazd słu
ży wszystkim obywatelom polskim, a tn,kże wszystkim osobom polskiego pochodze
nia, które przyjęły po 1 września 1939 r. óbywatelatwo obce lub je uzyskały 
z mocy urodzenia na obczyźnie i które przed dniem zarzę.dzenia wyborów,ukończy
ły lat 18 i zamieszkuję. w dniu gl.oeowania w danym obwodzie wyborczym~ 

Art.4-. 

/1/ Prawo wybieralności na delegatów na Zjazd maję. wszyscy abywatele polscy 
a także wszystkie osoby polskiego pochodzenia, które przyjęły po 1 września 
1939 r. obywatelstwo obce lub je uzyskały z mocy urodzenia nn obczyźn~.:. i 
które przed dniem zarzę.d.zenia wyborów ukończyły lat ~n i zamieszkuję. w danym 
okręgu wyborczym. 
/2/ Delegaci na Zjazd nie mogę. być skrępowani instrukcjami. 
/3/ Na kandydatów do Rady Narodowej R.P. wybieranych w okręg ach mog~ być 
zgłaszane osoby odpowiadaję.ce przepisom niniejszego art./ust.1/. 
/4-/ Zgłoszenia kandydatów n~ czlonków,Rady Narodowej R.P. z okręgów winny 
być złożone na piśmie, podpisane przez conajmniej pięć oscib: odpowiadaję.cych 
·przepisom art.3.niniejszej ordynac'ji wyborczej. 
/5/ Do zgłoszenia nalę2y dolę.czyó oświadczenie każdego kandydata, że wyraża 
zgodę na zgłoszenie jego kandydatury i stoi na stanowisku Zasad Porozum:iienia 
z 1972 r. oraz zobowię.zuje się w pracy na rzecz dobra Polski nie ustawaćę a 
walkę o jej wolność i niepodległość za pierwszę. mieć sobie powinność. 
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Art. 5 • 

Obszar Zjednoczonego Królestwa dzieli się na 12 okręgów wyborczych. Podział 
tego obszaru na okręgi wyborcze oraz liczby delegatów przypadaję.cych na każdy 
okręg zawiera zal~cznik do niniejszej ordynacji. Podziału okręgów na obwody 
wraz z określeniem liczby delegatów na każdy obwód dokona Okręgowa Komisja Wy-
borcza. . 

Art.6. 

Wybory członków Rady z okręgów oraz delegatów na Ogólny Zjazd Polaków odby
waję. się w glosowaniu w obwodach. Każdemu wyborcy służy jedtJm głos na kartę 
wyborczę. na członka Rady oraz jeden na kartę wyborczę. na delegatów na Zjazd. 
Na:;lcarcie wyborczej na członka Rady wyborca glosuje na jednego kandydata. Na 
karcie wyborczej na delegatów na Zjazd każdy wyborca glosuje najwyżej na tylu 
kandydatów, ile delegatów dany obwód wysyła na Zjazd. Glosowanie odbywa się 
albo na zgromdzenil1ch powszechnych, zwołanych w tym celu w poszczególnych ob
wodach albo w lokalach· wyborczych, otwartych przez określonę. ilość godzin. 
Sposób glosowania ustala dla każdego obwodu Okręgowa Komisja Wyborcza na 
wniosek Komisji Obwodowej. 

Art. 7. 

Wybory zarzę.dza Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rz~du. Zarzę.dzenie 

to oznaczy termin i miejsce odbycia się Ogólnego Zjazdu Polaków, nie wczesmej 
niż za dni 90 od dnia wydania zarzę.dzenia oraz ustali zgodnie z przepisami 
niniejszej ordynacji - dni, w których uplywaję. terminy wykonania poszczegól
nych czynności wyborczych /kalendarz wyborczy/. 

KOMIS.JE WYBORCZE 
Art.8. 

Nie później niż dnia następnego po zarzę.dzeniu wyborów, Prezydent Rzeczypos
politej powoła na wniosek Rzę.du Glównę. Komisję Wyborczę. w sk ladzie przewodni
czę.cego, jego zastępcy i 9 członków. 

Art.9. 

/1/ Kadencja G2ównej Komisji Wyborczej kończy się wraz z kade~cję. Rady Narodo
wej R.P., przy której tworzeniu komisja została powo2ana. 
/2/ Wszelkie obwieszczenia i pisma Głównej Komisji Wyborczej podpisuje jej 
przewodniczę.cy. 

/3/ Członkowie Głównej Komisji Wyborczej nie mogę. ubiegać się o mandat członka 
Rady Narodowej R.P. ani o mandat delegata na Ogólny Zjazd Polaków. 
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Art.10 

/1/ O'.kręgowe. i Obwodowe Komisje Wyborcze skladaję. się z prz ewodn.1.czę.cego 
i przynajmniej 4 członków. . 
/2/ Okręgowe Komisje Wyborcze powołuje Główna Komisja Wyborcza. 
/3/ Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane sę. przei właściwe Okręgowe ~omisje 
Wyborcze. 
/4/ Okręgowe i Obwodowe Komisje Wyborcze rozwię.zuję. się po dokonaniu swych 
czynności. 
/5/ Członkowie Okręgowych Komisji Wyborczych nie mogę. ubiegać się we własnym 
okręgu o mandat delegata na Ogólny Zjazd Polaków~zaś członkowie Obwodowych Ko
mi},oi Wyborczych - we własnym obwodzie~ PrŻepis ten nie dotyczy członków.Ko
misji Obwodowych, którsy ząwczasu zrezygnuję. z udziału w Komisji Obwodowej. 
Członkowie żadnej komisji wyborczej nie mogę. kandydować do Rady Narodowej R.P, 
chyba że z chwilę. zgłoszenia swej knndydatury zrezygnuję. z członkostwa w Ko
misji. 

Art.11. 

Kmnisje Okręgowe i Obwodowe sporzę.dzaję. ze swych czynności protokóły, 
które podipisuję. wszyscy członkowie Komisji obecni przy ich dokonywaniu„ 

Xrt„12 .• 

Nadżór nad Okręgowymi Komi:sjami Wyborczymi sprawuje Główna Komisja Wybor
cza, nadzór nad e.bwodowymi Komisje.mi sprawuję. właściwe Okręgowe· Komisje Wyborcze. 

GLOSOWANIE W OIBvODACH 

Art.1·3 • 

f1/ Zgłusz.anie kandydntów na delegatów odbywa się w zależności od przy jętego 
w obwodach sposobu giosowani.a. 

/2/ Na zgromadzeniach powszechnych, kandydatów na delegatów może zgłosić każdy 
uczestnik zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dolę.czyć oświadczenie, w którym 
kandydat wyraża zgodę nn przyjęcie mandatu delegata. 

/3/ Przy glosowaniu w lokalach wyborczych kandydatury na delegatów muszę. być zglo~ 
szone nie później niż na 1J+ dni przed terminem glosowuuia. Zgłoszenie kan
~ydata · po.amo być podpisane przez przynajmniej 5 wyborców, zamieszk:iilych w 
~..anym obwodzie. ~posób oglos.zenia listy kandydntów do Rady oraz kandydatów na 
delegatów na Zjazd w· okręgach i obwodach ustalaję. Komisje Okręgowe. 
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/4/ Zglaszaj~cy kandydatury na delegatów mog~ wskazać swego męża zaufania i 
jego zastępcę do porozumiewania się z Cbwodow~ :&.omisj{.l Wyborcz~, będ~ oni 
m~eli prawo brania udzi_alu w posiedzeniach Obwodowej Komisji r..{borczej przy 
obliczaniu wyników glosowania. 

/5/ Zgłaszanie kandydatów na członków. lihdy Narodowej R. P. do wyboru w okręgach 
oq.bywa się w tcybie i w czasie ustalonym przez Okręgow~ Komisję Wyborcz~ 
z zachowaniem przepisów niniejszej Ordynacji. Służy im, prawo zgłaszania 
mężów zaufania w obwodach i okręgach. 

Art.14• 

/1/ Ilatę glosowania do urn i korespondencyjnego ustali, w porozumieniu z koI:li
sjami obwcdonymi i okręgowymi, Komisja Główna. Daty glosowania na zg:r:-omadze
niach powszechnych ustal~ kom isje obwodowe tak, by się odbyły w cię.gu nie 
więcej niż 7 dni od daty glosowan~a do urn. . 

/2/ Obwodowa Komisja Wyborcza powinna ogłosić o terminie i miejscu wyborów, wy
korzystuję.c w miarę możności uszystkie ku temu środki /ogłoszenia w prasie, 
ulotki oraz plakaty, umieszczone w widocznych miejscach i lokalach organi-
zacji polskich/. ·· · 

/3/ Na zgromedzeniu powszechnym przewodniczy przewodnicz~cy Komisji·Obwodowej, 
a ·prezydium zgromadzenia stanowi~ -członkowie. 

/~/ Przed zarz~dzen:i_em glosowania prz ewodnicz~cy zgromadzenia przeliczy ilość 
wyborców obecnych na nim, po czym z~rz~dzi wręczenie każdemu wyborcy po dwie 
karty do glosowania, opatrzone pieczęd~ Komisji Obwodowej. Jednocześnie 
prz ewodnicz~cy zgroJ:1adzenia uprzedzi wyborcdw, że w glosowaniu mog~ się po
sługiwać wy l~c zni c otrzymanymi kar.t ami • 

/5/ W Komisjach Obwodowych powinny być odrębne urny wyborcze do glosowania ria 
członków Rady Narodowej R„P. oraz do glosowania nn delegatów na 71Jazd·. 
Karty do glosowania na. członków Rady Narodowej R. P. winny być ~yraźnie 
odmiennego koloru od kart do glosowania na delegatów-, na Zjazd. 

/6/ Przy glosowaniu w lokalach wyborczych może być dopuszczone glosowanie kores
pondency jp_e •. v( glosowani u tym mog~ wzi~ć udział jedynie wyborcy zamieszkali 
w miejscowości, w której nie ma lokalu wyborczego oraz wszyscy, ~tórzy z 
powodu choroby lub i:n.nej uzasadnionej przyczyny nie mog~ oddać głosu osobiś
cie. 

/1/ 

/2/ 

Art.15 • 

Po zakończeniu glosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ustali jego wynik, obli
::zaj~c ilość głosów o.ddanych na poszczególnych ważnie zgłoszonych kandyda
tów, zgodnie z art.14·. niniejszej ordynacji, odkladaj~c osobno karty nieważne. 
Nieważnymi sę. karty do glosowania: a/ puste, b/ nie zawieraj~ce nazwisk waż
nie zgłoszonych kandydatów, a także /c/ nieopatrzone pieczęci~ Komisji Obwo
dowej, jeżeli glosowanie odbywało się na zgromadzeniu powszechnym •. 



- 9 -

/3/ Za wybranych na zastępców delegatów Obwodowa Komisja Wyborcąa uzna tych, 
którzy w kolejności otrzymali największ~ ilość głosów.· Liczba zastępców 
nie może przekroczyć liczby delegatów, przypadaj~cych na dany ~bwód. 

Art.1.6 • 
/1/ Protokćl z przebiegu glosowania poda ilość głosów, jakie padły na poszcze

gBlnych kandydatów do Rady Narodowej R.P., z zachowaniem przepisów ar~.15/1/ 
i /2/ oraz z dolę.czo~ list~ wybranych delegatów z pcdaniem ich adresów, oraz 
ilości~ uzyska:.rch głosów, Komisja Obwodowa przekazuje Komisji Okręgowej w 
dwóch egzem~larzach, jeden dla Komisji Okręgowej, a drugi dla Głównej Komisji 
W,Jborczej nie później niż w ci~gu 3 dni od daty wyborćw. 

/2/ Okręgowa Komisja Wyborcza wystawia wybranym delegatom z o.świadczenie o doko
nanym wyborze. 

Art.17 • 

/1/ w cz asie 7 dni od daty odbycia wyborów w obwodach można wnieść. do Okręgowej 
Komisji umotywowany protest przeciw wyborom w danym obwodzie. Protest ten 
musi być podpisany conajmniej przez 20 wyborców. 

/2/ Okręgowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu protestu kieruje go wraz ze sw~ opt~ 
ni~ do Głównej Komisji Wyborczej·, która rozpatrzy go w ci~gu dni 21 od odby
cia się wyborów. 

/3/ Główna Komisj·a ·Wyborcza unieważnia wybory w razie stwierdzenia, że odbyły się 
one niezgodnie z przepisami niniejszej ordynacji lub że.dopuszczono się w 
czasie glosowania fałsz 1w, a te uchybienia lub nadużyci.?. mog ly wply~6 na 
wynik wyborów. 

/4/ W innych wypadkach Główna Komisja Wyborcza w miarę potrzeby prostuje wynik 
wyborów lub zarz~dza ponowna glosowanie w danym obwodzie. 

Art.18. 

/1/ Po otrzymaniu wszystkich sprawozdrui-od Komisji Obwodowej~ Komisja Okręgowa 
obliczy sumy closów ważnych, które padły na poszczególnych kandydatów;na 
członków. Rady Narodowej R.P~ i przygotuje protokół z przebiegu glosowania, 
w którym wykaże.: 
a/ ilość odd nnych głosów, b/ ilość unieważnionych głosów wg obwm.dów, 
c/ ogóln~ ilość ważnych głosów oddanych na każdego kandydata wg obwodów, 
d/ nazwisko kandydata, który uzyskał największ~ ilość głosów. 

/2/ W ci~gu nie więcej niż 5 dni Komisja Okręgowa prześle protokół o dokonanym 
wyborze do Głównej Komisji Wyborczej oraz zawiadomi pisemnie wybranego 
kandydata o wyborze. 

/3/ W razie gdyby więcej . niż jeden ,kandydat otrzymał największ~- ilość głosów,: 
Komisja Okręgowa zaproponuje w ci~gu 3 dni kandydatom o równej ilośc:j.. gło
sów, aby uzgodnili między sob~, który z nich zostanie członkiem Rady z 
okręgu. Gdyby w ci~gu dalszych 3 dni do takiego uzgodnienia nie doszło, 
o mandacie rozstrzygnie losowanie przeprowadzone przez Komisję Okręgow~ na 
podstawie regulaminu i terminarza ustalonego przez Glówn~ Komisję WybOrcz~. 
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GŁOSOWANIE NJ. OGÓLNYM ZJEiDZIE POLi\I{ÓW. 

/1/ 

/2/ 

/3/ 

Art,19 , 

Glosowanie nn 18 członków Rady Narodowej R. P. odbywa się na Ogólnym Zjeździe 
Polaków na listy kaniydntów do Rady Narodowej R.P. 
Listy kar,dydatów zglD.sza się do (;Jr'),moj Komisji Wyborczej nie później niż na 
d'ni 14- przed rrainem glosowania. Zg loszenie powinno być podpisane przez 
prz7~r.joniej 10 de·legatóvr. Liczba kandydatów na liście nie może przekraczać 
21 nazwisk. 
Na kandydatów do Rady Narodowej no P~. mogę. być zgłaszani z zachowan iem. prze
pisu art, 4- tyLl{o delegaci na Zjazd lub ich zastępcy bez względu na to,. czy 
osobiście biorę. udział w Zjeźdz~e. 

A.rt . 20. 

Na liśc:5.e należy pod.sć imię, Th.1.zwisko, M"iek i zawód kandydaia. Kandydatów; 
oznacza się nooerami. 

Art.21 • 

Zglaszaję.cy liGtę winni zarazeo .wskazać swego pelnomDcnika i jego zastępcę 
do porozumiewania się z Glównę. Kow.isję. Wyborczę. i składania w ich iI!l.ieniu.oświad
czeń. Felni.,·:"lc~nicy lią·t maję, pray10 brania udziału w posiedzeniach Głównej Ko
misji Wyborc:rnj przy oblt.czaniu glu>sów. 

Art, 22, 

Każda lista zostaje o.znaczona numerem według kolejności zgłoszenia i podana do 
wiadomości og0lu delegatów po jej przyjęciu przez Glównę. Komisję Wyborczę.. 

Art, 23 • 

Głowna Komisja Wyborcza bada, czy zgłoszenia odpowiadaję.· przepisom, art.4-
oraz art. 15-J.7 i o dostrzeżonych wadach listy zawiadamia jej pelnomo~nika naj
później' w 7 dni po zgłoszeniu~ 

Art. 24, • 

Jeżeli wady nie ~ostanę. uslmięte w cię.gu 7 dni od otrzymania zawiadomienia 
przez pełnomocnika, G:ówna Komisja Wyborcza u."lieważnia listę w całości albo 
stwierdza niewnżność kandydatur, których wady dotyczę. i zawiadamia o tym pelno
mocnikao 
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Art.25. 

/1/ Glosowanie odbywa się w lokalu, w którym zebrał się gólny Zjazd Polaki#, 
w godzin ach oznaczon ych przez Glćwnę. Komis.tę Wyborczę. .. 

/2/ W: czasie trwania glosowania powinn być obecnych bez przerwy przynajmniej 
3 członków tej Komisji. 

Art.26. 

/1/ Przed rozpoczęciem glosowania Główna Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna 
wyborcza jest pusta,pooz~n urnę· opieczętowuje. Urny nie wolno otwierać do 
końca glosowania. 

/2/ Po zakończeniu głosowania Komisja otwiera urnę, dokonuje obliczenia głosów 
w sposób przepisany dla obliczania wyników glosowania /art. 34-38/ i spisuje 
z tej czynności protokół. 

Art.27· 

Wyborca rozporzę.dza 18 glosami, może jednak oddać .. swe glosY, na mm.eJszę. ilość 
kandydatów, rezygnuj~c w ten sposób z pozostałych rozporzę.dzalnych sw,y,ch głosów. 

Art.28. 

Glosowanie odbywa się za pomccę. kart do głosowania. Karty powinny: być koloru 
białego. Wyborca może glosować na nazwisko kandydatów bez względu na to, na jakich 
listach·nazwiska te sę. umieszczone, Na jednego kandydat~ wyborca może oddać tylko 
jeden gl,os. 

Art.29. 

Umieszczenie na karcie do glosowania poza nazwiskiem kandydata również naz
wisk, których nie zglqszono ważnie, Die powoduje unieważnienia karty do glosowa
nie ;naawiaka jednak tych osób Komisja· skreśla. Jeżeli karta zawiera 2 lub więcej 
razy powtórzone nazwisko t ego samego kandydata, K.omisja uwzględnia to nazwiska., 
tylko raz jeden. Podobnie umieszczenie na karcie do glosowania nazwisk kandydatów 
w ilości przekraczaję.cej liczbę glos6~- ja~ wyborca rozporzę.dza, nie powoduje nie
ważności karty. Nadliczbowe nazwiska kandydatów, umieszczone na końcu, Komisja 
skreś.la, 

Art.30. 

Błędy i n:elokladności pisowni nie powoduję. unieważnienia głosu, jeżeli nie ma 
wę.~pliwości co do tożsamości kandydata. 

Art.31. 

Wyborca może własnoręcznie wypełnić kartę do glosowania.albg posłużyć się go
towę. listę. kandydatów, dokonywuję.c w niej zmian według swego uznania • 
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Art.32 • 

/1/ Wyborca przed oddaniem głosu wymienia, swe imię i naz\ol"i:sko ·oraz wykazuje, że jei: 
d~legatem na Zjazd lub jego zastępc~ 9 upoważnionym do glosowania. 

/2/ Komisja wpisuje powyższe dane do rejestru wyborczego. 

Art.-33 • 

Qddhnie głosu następuje przez wręczenie karty do glosowania członkowi Komisji 
który w obecności glosuj~cego wrzuci j~ do urny. ~ar-ta powinna być zlużona w taki 
sposób, aby treść jej była niewidocznao 

.Art. 34- • 

/1/ Po zakończeniu glosowania Komisja otwiera urnę, przelicz a ilość kart i porów
nuj9 w rej estrze. Niezgodność obuf.liożb należy stwierdzić w protokóle i podać 
jej :przyczynę. Po zakończeniu tej czynności Komisja oblicza liczbę głosów od
dany-eh nn poszczególnych kandydatów,'dokonuj~c odpowiednich zmian w kartach do 
glosowania zgodn:ne z arto28 oraz odkladaj~c osobno.karty nieważne. 

/2/ Nieważne s~ karty: a/ puste, b/ koloru oczywiście innego niż biały, c/ nie za
wieraj~ce nazwisk ważnie zgłoszonych kandydatów. 

Art.35 • 

Po ustaleniu liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów Komisja 
dokona padsumowanie głosów oddanych na wszystkich kandydatów każdej listy. 

Art.36 • 

Po ustaleniu wynikńw .<;losowania Komisja sporz~dza protokół, w którym wymienia: 
a/ liczbę glosuj~cych , b/ liczbę ważnych i ~ieważnych kart do glosowania, c/iicz
bę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, c/ liczbę głosów oddanych na 
wszyS:tk:ich kandydatów każdej listy. 

Art.37. 

Komisja dokona podziału mandatów między listy kandydatów w sposób następuj~cy:
ogóln~ liczbę ważnych głosów oddanych na .kandydatów każdej listy dzieli się kolejno 
przez 1, 2, 3 itd. aż do chwili, gdy w ten sposób da się uszeregować tyle kolejno 
największych liczb /ilorazów/ę ile jest mandatów do podziału. Poszczególne_j liście 
kandydatów przyznaje się tyle mandatćw, ile liczb /ilorazów/ przypada na hi~ spośród 
ustalonego w powyższy sposób ich szeregu. Jeżeli w wyniku dzielenia otrzymano kil
ka ilorazów równych ostatniej z uszeregowanych liczb,i liczba tych ilorazów prze
wyższa ilość mandatów przypadaj~cych do podziału, pierwszeństwo maj~ listy, na które 
padło wię~ej głosów. 
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Art.38. 

O pierwszeństwie i Kolejności wyboru poszczególnych kandydatów na członków 
Rady Narodowej R.P. z danej listy roz·strzyga kolejno względna większość głosów 
oddanych na kaI15ldatów tej listy. W razie oddania j ednakowej ilości głosów na 
dwóch- lub więcej kandydatów, o pierszeństwie rozstrzyga kolejność umieszczenia 
kandydata na liście. 

Art. 39 • 

/1/ Główna Komisja Wyborcza ogłasza ilość mandatów przypadaj~cych każdej liście 
i wystawia wybranym zaświadczenie o wyborze do Rady Narodowej R.P. W razie 
wygaśnięcia lub straty mandatu przez wybraneeo członka Rady wstępuje ma 
jego miejsce kandydat z tej samej listy; zgodnie z postanowienietn · art~3,7. 
Odpowiednie zaświndczenie wydaje kandydatowi Główna Komisja Wyborcż a. 

/2/ W razie wygaśnięcia lub utraty mandatu członka Rady z wyboru w obwodach wstę
puje na jego miejsc~ kandydat z tegoż okręgu o kolejnej największej ilości 
głosów. W razie wycz erpania w danym okręgu wszystkich kandydatów, Główna 
Komisja Wy-borcza zarz~dzi w danym okręgu wybory nzupełniaj~ce przy zastoso
waniu odpowiednich przepisów :!!liniejszej ordynacji wyborczej_-. 

Art .J+O• 

Postanowienia szczegółowe o sposobie przeprowadzenia glosowania w obwodach 
i o czynnościach okręgowych i obwodowych komisji zawerte będ~ w instrukcjach 
wyborczych, które wyda Główna Komisja Wyborcza. 

, 
Wykonanie ninieJszego dekretu zleca się Prezesowi Rady Ministrowi Minist:imwi 

Spraw Emigracji. 

Art.J+2 • 

Dekret niniejs7y wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie uchyla 
się dekret Pre27y-denta Rzeczypospolitej z dnia 9 maja 1977 o ordynacji wyborczej 

· do Rady Narodowej R.P., na obszarze· Wielkiej Brytanii /Dz,.Ustaw R.P. No· 2 poz.2/ 
z JS77 r./ 

P,RĘZYDENT RZEC2YPOS::FOLITF..T 
PREZES RADY'. MINISTRÓW /-/ Edward Raczyński 
/-/ liazimierz Sabbat 

MIN ISTER SPRAW: EMIGRACJI 
/-/ Waie:r;y Choroszewski 



No 
Okręgu Nazwa Okręgu 

1 Szkocja 

2 Anglia Północna 
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ZALACZNIK DO ORDYNACJI WYBORCZEJ 
do Rady Narodowej R.P. 

na obszarze Wielkiej Brytanii 

Siedziba 
Okręgu 

Glasgow 

Bradford 

Ilość 
dele
gatów 

19 

36 

Ilość 
c zlonk. 
Rady 

1 

l 

··-----·-·-------------------
3 1\.nglia Pnc-Zach. Manchester 33 1 

4 

5 

6 

7 

Zach.Midlandy i 
Pnc. Walia 

Pnc.-Wsch. 
Midlnndy 

Anglia Srodkowo
Wschodnia 

Walia 

Birmingham 29 1 

Nott i n'5ham 16 1 

Leicester 20 1 

Swansea 8 1 

Obszar 
terytorialny 

cały obs2nr 
Szkocji 

Northumberland 
Durham, Teeside/Cleveland/ 
North Yorks ,Humberside 
3 Metrop. Counties 

- Tineside/Tine & Wear/ 
- West Yorksh,South Yorksh. 

Cumbrin, Lancashire 
Cheshire, 2 Metrop.Count. 
- Merseyside 
- Greater Manchester 

Staffords., Salop, Malver n 
/Hereford:, i Worcester/ 
Jiarwicks., .Metrop.County
West Midlands, Clwyd, 
Gwent, Gwynedd, ~owys. 

Derbyshire,Nottinghamsh. 
Lincolnsh wraz z rejonami: 
Chesterfield, Mansfield, 
Grimsby, Newark 

Leicestersh.,Cambridge, 
Rutland, Northhamptonsh., 
Bucks, Essex/część/ 
Suffolk, Norfoik 

Waiia Srodk. i Płd., 
Cardiff, Swansea, Penrhos, 
Lampeter 

-- --- - ---------- ------·----



8 Anglia Płd. Zach. 

9 Anglia Płd.Centr. 

10 Londyn Zaohodn~ 

11 Londyn Pnc. i Pric. 
Wsch. 

12 Londyn Płd. i 
Anglia Płd. 
Wsch. 

B ristol 

S,windon 

Londyn 

Lcnc'.yn 

Londyn 

Razem 

UWAGI 

8 

23 

77 

22 

28 

319 
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1 

1 

1 

Kornwalin, Devon, S0~8rset, Dorset i 
część Gloucester 

Oxfordsh, BC;rks, ,iilts i część Bucks: 
Portsmouth i Southanpton 

Acton, Chiswick, EEJ.ling, Brent, 
Hain.mersmith i }'ulha~ 

--------- . - --- -· 

1 

1 

12 

We:stminster ,F.cnsington i Chelsea, 
pozostały Londyn nc~ pnc od Tamizy z 
wył.okr.Londyn 7,~ch. ,~18 Kł~czaj~c 
Harrow, Hcmel H~r:istead, Watford,St.bl
bans, Chelmsfcrd i ~outhend 

Londyn i płd.,;sch,1.,_nglio.., Anglia na 
płd.od Tamizy i n~ wsch. od autostrady 
M-23 z wyłi?-cz&nieli1 l:'ortsr:iouth i 
Southampton 

1/ Wyborcy zamieszkali w pnc. Irlandii i na wyspie Man glosuj~ w Okręgu 
pnc. -zach. Anglij_, zaś wyborcy zamieszkali na wyspach_ K2.nol.u Angielskiego 
w Okręgu płd. -centralnej Anglii. 

2/ W celu usprawnienia organizacji wyborów, Główna Komisja Wyborcza może w 
porozumieniu z zainttresowanymi Okręgowymi Komisjami wprowadzić zmiany 
granic okręgów. 

3/ W celu uwzględnienia warunków lokalnych Okręgowa Komisja Wyborcza w poro
zumieniu z zaintoresowarzy-mi.Obwodowymi Komisjami mog~ wprowadzić zmiany 
granic obwodów. 
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DEK.RET PREZYDEN'TIA RZECZYPOSPOLITE~ 
z dnia 17 czerwca 1933 r. 

o przedl.użeniu kadencji Oddziułu Rady Narodowej R.P. 
w Kanadzio oraz Oddziału Re.dy Narodowej R„P. w Stanach 

Zjedn~czonych AoPo 

Na pcdstawie art.79 ust/z/ustawy Konstytucyjnej i nrt.21 ust/,2/Statutu Rady 
Narodowej R.P. /Dz.TT.R.L No 3 z J.l listopHda 1979 r,/ stanowię ao następuje: 

Art. l. 

1-)rz edluża się kadencję obecnych Oddziałów Rady i'forodowej R.P. \·l Kanadzie i w 
Stanach Zjednoczonych A.P. na. okres do czasu wygaśr..i}c:.a następnej kadencji Rady 
narodowej R.P. z siedzibę. w Londynie. 

Art.2 • 

WykoI1anie niniejszego powierza się Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 3 • 

Dekret n~.niejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ Kazimierz Sab bat 

MINISTER S~RAW EMIGRACJI 
/-/ Walery Choroszcwski 

CZE~Ć IL 

DZIAŁ URZEDOWY 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
'-/ Echmrd Raczyński 

ZARZJ\DZENIE PREZYDENTA RZEC2 YPOSFOLITEJ 
z dnia 11 c~erwca 1983 r. 

o rozw:i.ę.zanju Rady Narodowe~ Rzce;'.l.ypospoli tej ::?olskiej 

Na pod stawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 maja 1973 r. o 
powołaniu Rady Narodowej R:.eczypospolitej Polskiej /Dz. U.R.P. No 3 z 1973 r. 
poz.4/ oraz Ari;. ll i Art.12/1/ Statutu Rady Narodowej R.P./Dz. U~R.P. No 3 z 1977 r. 
poz.3/ wobec upływu kadencji rozwię.zuj ''. w dniu 17 czerwca 1983 r. Radę Narodowę. 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

PREZES RADY ItJ.:,!3~~dU 
/-/Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZEC2YPOSFDLITEJ 
/-/Edward Raczyński 
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ZARZADZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 17 czerwca 1983 r. 

o wyborach 12 członków Rady Narodowej R.P, 
oraz delegatów na Ogólny- Zjazd Polaków w Wielkiej B~ytanii 

Na podstawie art. 2 i art. 7 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o Ordynacji Hyl.Jcr·
czej do Rady Narodowej R.P. na obszarze W. Brytanii /Dz.U.R.P. No 2 poz.2 ~ 1983 -:::,/ 
zarz~dzam wybory 12 c ~onków Rady Narodowej R~P. w okręgach oraz wybory delegat5w Wł 
Ogólny Zjazd Polaków w W. Brytanii, które odbęd~ się w niedzielę, dnla tł wrześnili 
1983 r. na całym obszarze W •. Brytanii. 

Jednocześnie ustalal!l datę i miejsce Ogólnego Zjazdu Polaków w W.Brytanii na sobo·cę 
i niedzielę 12 i 13 listopada 1983 r. w Londynie. 

~1. Kalendarz Wyborczy 
PREZYDENT RZECZYFCSIOLITEJ 

/-/ Edward Raczyński 

PREZEB RADY MINISTRJW 
/-/Kazimierz S~bbat 

Z ALACZNIK 

do Zarz~dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1983 r. o wyborach 
12 członków Rady Narodowej R.P. oraz delegatów na Ogólny Zjazd Polaków w W.Brytanii 

K.i'\.LENDARZ WYBORCZ Y 

17 czerwca 1983 r„ Prezydent Rzeczypospolitej zarz~dza wybory 12 czlonk6w Rady Naro-
dowej R.P. w okręgach oraz wybory delegatów na Ogólny Zjazd Poln
ków w W.Brytanii, oznacza termin i miejsce tego Zjazdu oraz us~ola 
Kalendarz Wyborczy. 

18 czerwca 1983 r. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje na wniosek Rz~du Glówn~ Kor.ri.cję 
Wyborcz~. 

D 8 lipca 1983 r. 

do 29 lipca 1983 r. 

do 18 sierpnia 1983 

Główna Komisja Wyborcza powołuje Okręgowe Komisje Wyborcze. 

Okręg owa Komisja Wyborcza dokonuje podziału swych okręgów nn obwo
dy wyborcze, powołuje obwodowe Komisje Wyborcze, określa ilość 
delegatów na Zjazd jaka przypada na poszczególny o,bwód oraz oglas2;a 
tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowej wybieranych 
w okręgach. 
r. Obwodowe Komisje Wyborcze zawiadamiaj~ wyborców ~. nposób okreś
lony w art.14 ust./2/ Ordynacji Wyb.orczej o terminie i miejscu wy
boru członków Rady Narodowej, wybieranych w okręgach oraz deleg.2tów 
na Zjazd, poinforouj~ ich jnk te wybory się odbęd~/w lokalach wybor-
czych lub na zgrom....,.dzeniach powszechnych/, a także zapoznaj~ ich z 
trybem zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowej R. P. wybie
ranych w okręgach oraz kandydatćw na delegatów ria Zjazd. 
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11 września 1983 r. Wyboxy członków Rady Narodowej R.P. wybieranych w okręgach oraz 
delegatów na Zjazd w obwodach, 

do 2 października Główna Komisja Wyborcza zakończy rozpatrywanie protestów przeciwko 
1983 r. wyboro~ i zarz~dzi ponowne wybory w obwodach, w których unieważniła 

wynik wyborów, 
do 18 październ~ka Zgłaszanie do Głównej Komisji Wyborczej list kandydatów na członków 

1983 r, Rady Narodowej R.P. wybieranych na Ogólnym Zjeździe Polaków w 
,v ~ Brytanii. 

13 listopada 1983 r. Wybory członków Rady Narodowej R.P. na Ogólnym Zjeździe Polaków 
w w. Brytanii. 

ZARZADZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ" 
z dnia 18 czerwca 1983 r, 

o powołaniu Głównej Komisji Wyborczej 

Na podstawie art.8 Ordynacji Wyborczej do Rady Narodowej R.P. na obszarze Wiel
kiej Brytanii /Dz.U.R,P, No 2 poz,4 z 1983 r,/ powołuję Główn~ Komisję Wyborcz~ w 
składzie: 

przewodnicz~cy Zygmunt J. Łuczak 

Kazirilierz Łęczyński 

Członkowie: 

zastępca prz&wodnicz~cego 

Ngr Zbigniew Kowalski 

Józef Azarko 

Jadwiga Grochowska 

Frcderyk Wielgosz 

inż, T. Pom.ian--Srzednicki 

mgr Jerzy Juszko 

Bronisław Sanojca 

ppłk Zdzisław Antoni Bukojemski 

Ter.esa Ła:icomy 

PREZEB RADY MINISTRÓW 

/-/ Kazimierz Sabbat 

MIN ISTER SPRAW EMIGRACJ 

/-/Walery Choroszewski 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Edward Raczyński 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ddbi to z polecenia Ministra Sprawiedliwości ________ _ 

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




