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cz~sc r 
1 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ·· 
z dnia 10 października 1988 roku 

o ordynacji wyborczej do ~ady Narodowej R.P. 

Na podstawie art. 79 ust. /2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowi~ co 
następuje: 

Art. 1. 

1/ W skład Rady Narodowej R.P. wchodzi 30 członków z wyborów, dokona 
nych przez ogół obywateli polskich w Wielkiej Brytanii w głosowa~ 
niu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim, w/g ~ktu scalenia 
z 1972 r. 

2/ W skład Rady Narodowej R.P. wchodzi równiei 11 członków z wybor 
dokonanych na obszarach Skandynawii /Szwecja, Norwegia i Dania/, 
Holandii, Belgii i Luksemburga oraz Szwajcarii, Austrii i Włoch 
przez ogół obywateli polskich zamieszkujących dany kraj i naleią
cych do polskich niepodległościowych organizacj~ politycznych, 
społecznych, kulturalnych i religijnych działających w tym kraju. 

3/ Ordynacja wyborcza do Oddziałów Rady Narodowej R.P. w Republice 
Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych A.P. i w .Kanadzie oraz 
przepisy o udziale w pracach Rady Narodowej R.P. przedstawicieli 
polskiej emigracji politycznej, osiadłej w nie wymienionych 
w niniejszym artykule krajach wolnego świata, są lub będą objęte 
osobnymi dekretami Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 2. 

1/ Na obszarze Wielkiej Brytanii prawo wybierania członków Rady 
Narodowej R.P. słuiy wszystkim obywatelom polskim, którzy przed 
dniem zarządzenia wyborów ukończyli lat 18 i zamieszkują w dany 
okręgu wyborczym. 

2/ Obywatelami polskimi są tei osoby pochodzenia polskiego, które 
po 1 września 1939 r. przyjęły obywatelstwo obce lub je nabyły 
z mocy urodzenia na obczyźnie. 

3/ W krajach wymienionych w art. 1 /ust. 2/ prawo wybierania członk6, 
Rady Narodowej R.P. słuiy wszystkim osobom, odpowiadającym przepi 
Wi ust. 1. niniejszego artykułu, które przed dniem zarządzenia 
wyborów uzyskały członkostwo co najmniej jednej z polskich nie
podległościowych organizacji politycznych, społecznych, kultural
nych lub religijnych działających w kraju zamieszkania tych osób. 
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Polską organizacją niepodległościową w zrozumieniu niniejszej 
ordynacji wyborczej jest każde ugrupowanie, stronnictwo, partia, 
stowarzyszenie, związek, koło, klub, wspólnota lub towarzystwo, 
które skupiając w sobie obywateli polskich, prowadzi swą działal
riość·statutową w ścisłej łączności z dążeniami narodu polskiego 
do odzyskania niezależnego bytu państwowego opartego o wolność, 
demokrację i sprawiedliwość społeczną, a także które w swej dzia
łalności odrzuca jakąkolwiek współpracę z narzuconą Krajowi władzą. 

Art. 3. 

1/ Prawo wybieralności na członków Rady Narodowej R.P. z obszaru 
Wielkiej Brytanii mają wszystkie osoby odpowiadające przepisom 
art. 2. /ust. 1./ z obszaru zaś krajów wymienionych w art. 1. 
/ust.2/ osoby, które przed dniem zarządzenia wyborów ukończyły 
lat 21 oraz zamieszkują w kraju, w którym wybory są p;zeprowadzane� 

2/ Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Narodowej R.P.·winny być 
złożone na piśmi� podpisanym przez co najmniej 15 osób zamieszka
łych w danym okręgu wyborczym w Wielkiej Brytanii i odpowiadają
cych przepisom art. 2. /ust. 1./. 

3/ W krajach wymienionych w art. 1. /ust. 2./ zgłoszenia kandydatów 
na członków Rady Narodowej R.P. winny być złożone na piśmie 
opatrzonym w podpisy co najmniej 10 osób zamieszkałych w danym 
krajowym okręgu wyborczym i odpowiadających przepisom art. 2. 
/ust. 2./. 

4/ Każdy kandydat na członka Rady Narodowej R.P. składa pisemne 
oświadczenie, że /a/ wyraża zgodę na zgłoszenie jego kandydatury, 
/b/ stoi na stanowisku Zasad Porozumienia z 1972 r., /c/ zobowią
zuje się w pracy na rzecz dobra Polski nie ustawać, walkę o jej 
wolność i niepodległość za pierwszą sobie mając powinność, /d/ 
przyrzeka w przypadku wyboru na członka Rady Narodowej R.P. 
w miarę swych możliwości i zdolności uczestniczyć w czynnościach 
Rady Narodowej zgodnie z jej statutem, regulaminem i prawem 
zwyczajowym oraz w zgodności z istotą i pojęciem "emigranta 
politycznego". 

Art. 4. 

Obszar wyborczy, składający się z Wielxiej Brytanii i krajów 
wymienionych w art. 1. /ust. 2./, dzieli się na 14 okręgów 
wyborczych. Podział tego obszaru na okręgi wyborcze oraz liczbę 
członków Rady Narodowej R.P. przypa�ającydh na każdy poszdze
gólny okręg określa załącznik do niniejszej or·dynacji wyborczej. 
Podziału okręgów na obwody wyborcze dokonają właściwe Okręgowe 
Komisje Wyborcze. 

4/  
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Art. 5 

1/ Wybory członków Rady Narodowej R.P. odbywają się w obwodach. 
Każdemu wyborcy służy jeden głos na kartę wyborczą na członka 
Rady. Na karcie wyborczej wyborca głosuje najwyżej na tylu 
kandydatów, ilu członków Rady Narodowej R.P. przysługuje 
danemu okręgowi. 

2/ Głosowanie odbywa· się na zgromadzeniach powszechnych wyborc6w, 
zwołanych w tym celu w poszczególnych obwodach, albo do urn 
wyborczych w lokalach wyborczych, otwartych przez określoną 
ilość godzin. 

3/ W obwodach, w których zostały sporządzone listy wyborców, oba 
określone w niniejszym artykule /ust. 2./ rodzaje głosowania 
mogą być uzupełnione głosowaniem korespondencyjnym dla wyborców 
którzy nie oddali głosu osobiście. 

4/ W miejscowościach nie posiadających lokalu wyborczego Obwodowa 
Komisja Wyborcza przeprowadzi na zarządzenie Okręgowej Komisji 
Wyborczej głosowanie korespondencyjne. 

5/ Rodzaj głosowania ustala dla każdego obwodu Okręgowa Komisja 
Wyborcza na wniosek Obwodowej Komisji Wyborczej. 

Art. 6 

Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej. Zarządzenie to ustali 
zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji wyborczej dni, w któryc 
upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych 
/kalendarz wyborczy/. 

Art. 7 

Nie później niż dnia następnego po zarządzeniu wyborów Prezydent 
Rzeczypospolitej powoła na wniosek Rządu Główną Komisję Wyborczą 
złożoną z przewodniczącego, jego zastępcy i 7 członków. 

Art. 8 

1/ Kadencja Głównej Komisji Wyborczej kończy się wraz z kadencją 
Rady Narodowej R.P., przy której tworzeniu Komisja została 
powołana. 

2/ Wszelkie obwieszczenia i pisma Głównej Komisji Wyborczej 
podpisuje jej przewodniczący łącznie z jej sekretarzem. 
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3/ Członkowie Głównej Komisji Wyborczej nie mogą ubiegać się 
o mandat członka Rady Narodowej R.P. z wyboru. 

Art. 9 

1/ Okręgowe Komisje Wyborcze składają się z przewodniczącego 
i przynajmniej 4 członków, a Obwodowe Komisje Wyborcze z prze
wodniczącego i przynajmniej 4 człon~ów. 

2/ Okręgowe Komisje Wyborcze powołuje Główna Komisja Wyborcza. 

3/ Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane są przez właściwe 
Okręgowe Komisje Wyborcze. 

4/ Okręgowe i Obwodowe Komisje Wyborcze rozwiązują się po 
dokonaniu swych czynności. 

5/ Członkowie żadnej z wymienionych w niniejszym artykule komisji 
wyborczych nie mogą kandydować do Rady Narodowej R.P. chyba 
że z chwilą zgłoszenia ich kandydatury zrezygnują z członko
stwa komisji. · 

Art. 10 

Komisje Okręgowe i Obwodowe sporządzają ze swych czynności 
protokóły, które podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni 
przy dokonywaniu tych czynności. 

Art. 11 

Nadzór nad Okręgowymi Komisjami Wyborczymi sprawuje Główna 
Komisja Wyborcza, nadzór zaś nad Obwodowymi Komisjami sprawują 
właściwe Okręgowe Komisje Wyborcze. 

Art. 12 

1/ Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Narodowej R.P. odbywa 
się w trybie i czasie ustalonym w porozumieniu z Główną 
Komisją Wyborc~~ przez Okręgowe Komisje Wyborcze z zachowaniem 
przepisów niniejszej ordynacji. 

2/ Sposób ogłoszenia okręgowych list kandydatów na członków Rady 
Narodowej R.P. ustali w porozumieniu z Okręgowymi Komisjami 
Wyborcżyrni Główna Komisja Wyborcza. 
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3/ Kandydatom służy prawo zgłaszania mężów zaufania we właściwych 
obwodach i okręgach we wszystkich czynnościach, którzy ich 
reprezentują w komisjach. 

Art. 13 

1/ Datę i sposób głosowania do urn oraz datę i sposób głosowania 
korespondencyjnego ustali Główna Komisja Wyborcza po zasięgnię
ciu opinii powołanych przez siebie komisji. Daty głosowania na 
zgromadzeniach powszechnych wyborców ustalą komisje Obwodowe 
tak by się odbyły w ciągu nie więcej niż 7 dni od daty głosowa
nia do urn. 

2/ Obwodowa Komisja Wyborcza ma obowiązek ogłoszenia terminu 
i miejsca wyborów, wyzyskując wszelkie dostępne ku temu środki 

3/ Na zgromadzeniu pows~echnym,wyborców p~zewodniczy przewodniczący 
lub członek ObwoaoweJ KomisJi Wyborcze), a prezydium zgromadze
nia stanowią jej członkowie. 

4/ Przed zarządzeniem głosowania przewodniczący przeliczy ilość 
obecnych na zgromadzeniu wyborców, p6 czym zarządzi wręczenie 
każdemu wyborcy jednej karty głosowania opatrzonej wyraźnym 
znakiem danej Obwodowej Komisji Wyborczej, wyjaśniając 
równocześnie wyborcom zasadę posługiwania się w głosowaniu 
wyłącznie otrzymanymi kartami. 

5/ Wyborca rozporządza tylu głosami, ile mandatów do Rady Narodowej 
przysługuje jego okręgowi. 

6/ Na jednego kandydata·wyborca może oddać tylko jeden głos. 

7/ Wyborca wypełnia kartę głosowania własnoręcznie tam, gdzie 
Obwodowa Komisja Wyborcza nie ~odała na kartach głosowania 
nazwisk ważnie zgłoszonych kandydatów. 

8/ Błędy i niedokładności pisowni nie powodują unieważnienia 
głosu jeśli nie ma wątpliwości co do tożsamości kandydata. 

9/ Wyborca przed oddaniem głosu wymienia swe imię i nazwisko oraz 
wykazuje, że przysługuje mu czynne prawo wyborcze zgodnie 
z przepisami art. 2 niniejszej ordynacji wyborczej. 

10/ Oddanie głosu następuje przez wrzucenie do urny w obecności 
członka Komisji karty głosowania. 
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Art. 14 

Przed rozpoczęciem głosowania na zebraniach powszechnych 
wyborców lub głosowania do urn w lokalach wyborczych Obwodowa 
Komisja Wyborcza w obecności mężów zaufania kandydatów 
sprawdza, czy urna wyborcza jest pusta, po czym urnę opieczęto
wuje. Urny nie wolno otwierać do końca głosowania. 

Art. 15 

1/ Po zakończeniu głosowania, czy to na zgromadzeniu wyborców, 
czy do urny w lokalu wyborczym, czy też drogą korespondencyjną, 
Obwodowa Komisja Wyborcza ustala jego wynik, obliczając ilość 
głosów oddanych na poszczególnych ważnie zgłoszonych kandydatów 
odkładając karty nieważne. 

2/ Karty głosowania unieważnia się, jeśli są puste, nie zawierają 
nazwisk ważnie zgłoszonych kandydatów lub nie są opatrżone 
wyraźnym znakiem danej Obwodowej Komisji Wyborczej w przypadku 
głosowania na zgromadzeniu powszechnym wyborców, albo drogą 
korespondencyjną. 

Art. 16 

Protokół z przebiegu głosowania, podający iloś~ głosów, które 
padły na poszczególnych kandydatów na członków Rady Narodowej 
R.P., Obwodowe Komisje Wyborcze przekazują władciwym Okręgowym 
Komisjom Wyborczym w dwóch egzemplarzach - jeden dla Okręgowej 
Komisji Wyborczej, a drugi dla Głównej Komisji Wyborczej - nie 
później niż w ciągu trzech dni od daty zakończenia wyborów. 

Art. 17 

1/ W ciągu 7 dni od daty zakończenia wyborów w obwodach można 
wnieść do właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej protest przeciw 
wyborom w danym obwodzie. Protest ten winien być podpisany 
przez co najmniej 20 wyborców. 

2/ Okręgowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu protestu kieruje go 
wraz ze swymi uwagami rzeczowymi do Głównej Komisji Wyborczej, 
która rozpatrzy go w ciągu 14 dni od daty złożenia protestu 
w Okręgowej Komisji Wyborczej. 
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3/ Główna Komisja Wyborcza unieważnia wybory w przypadku stwierdze
nia, że odbyły się one niezgodnie z przepisami niniejszej 
ordynacji lub, że dopuszczono się·w czasie głosowania nieprawidło
wości, które mogłyby wpłynąć na wynik wyborów. 

4/ W innych przypadkach Główna Komisja Wyborcza w miarę potrzeby 
prostuje wynik wyborów lub zarządza ponowne głosowania w danym 
obwodzie. 

Art. 18 

1/ Po otrzymaniu wszystkich sprawozdań Obwodowych Komisji Wyborczych 
Okręgowa Komisja Wyborcza podliczy wszystkie głosy ważne, które 
padły w okręgu na poszczególnych kandydatów na członków Rady 
Narodowej R.P. i sporządzi protokół, w którym wykaże /a/ ilość 
oddanych głosów, /b/ ilość unieważnionych głosów wg. obowodów, 
/c/ ogólną ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 
wg. obwodów oraz /d/ w okręgu jednomandatowym poda imię, nazwisko 
i adres kandydata, który otrzymał największą ilość głosów, 
w okręgu zaś wielomandatowym imiona, nazwiska i adresy kandydatów 
którzy w wyniku kolejno względnej większości głosów oddanych 
na nich uzyskali mandaty członków Rady Narodowej R.P. 

2/ Jeśliby dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość 
głosów, Komisja Okręgowa zaproponuje w ciągu 3 dni tym kandy
datom, ażeby ustalili między sobą pierwszeństwo. 

Jeśliby w ciągu dalszych 3 dni do takiego uzgodnienia nie doszłc 
o mandacie rozstrzygnie losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Okręgową na podstawie regulaminu i terminarza ustalonego ~rzez 
Główną Komisję Wyborczą. 

Art. 19 

1/ Główna Komisja Wyborcza wystawia wybranym zaświadczenie o wybo
rze do Rady Narodowej R.P. 

2/ W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu członka Rady Narodowe 
z wyboru na jego miejsce wstępuje kandydat z tegoż okręgu 
w kolejnej względnej większości otrzymanych głosów po potwier
dzeniu przez Komisąrza Weryfikacyjnego. 

Jeśliby się lista kandydatów w danym okręgu wyczerpała, Główna 
Komisja Wyborcza zarządzi w danym okręgu wybory uzupełniające 
przy zastosowaniu odpowiednich przepisów niniejszej ordynacji 
wyborczej. 
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Art. 20 

Postanowienia szczegółowe o sposobie przeprowadzenia głosowania 
w obwodach i o czynnościach okręgowych i obwodowych komisji 
zawarte będą w instrukcjach wyborczych Głównej Komisji Wyborczej. 

Art. 21 

Wykonanie niniejszego dekretu zleca się Prezesowi Rady Ministrów 
i Ministrowi Spraw Emigracji. 

Art. 22 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie 
uchyla się dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 czerwca 
1983 r. o ordynacji wyborczej do Rady Narodowej R.P.· na obszarze 
W. Brytanii /Dz.Ustaw R.P. Nr. 2 poz. 4/ z 1983 r./ . 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ prof.dr.Edward F. Szczepanik 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 

/-/ Zbigniew Scholtz 

. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 



No. 

ZAŁACZNIK DO ORDYNACJI WYBORCZEJ DO RADY NARODOWEJ R.P 

na obszarze Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Norwegii, Belgii 
Holandii, Luksemburga, Szwajcarii, Austrii i Włoch. 

Nazwa Ilość 
Okrequ Okrequ Obszar terytorialny manda ti 

1. Szkocja Całość 2 

2 • Anglia Northumberland,Tyne i Wear, Durham, 
2 

Północna Cleveland,Yorkshire i Humberside 

3. Anglia Pół- Cumbria,Lancashire,Greater Manchester, 
nocno-Zacho- Merseyside, Cheshire 3 
dnia 

4. Zach.Anglia West Midlands,Hereford. i Worcester, 
Srodkowa i Shropshire,Staffords.,Warwicks., 3 
Płn.Walia Clewd, Gwent,Gwynedd, Powys. 

Wschodnia Cambridgeshire,Rutland,Norths., 
5. Anglia Leicesters., Bucks., Essex, Suffolk, 4 

Srodkowa Norfolk 

Płn.Wsch. 

6. Anglia Derbyshire,Nottinghams., Lincolns 3 
Srodkowa 

Anglia Płd. Avon,Somerset,Dorset,Devon,Kornwalia, 
7. -Zach. Płd. i Sr.Walia,Gloucestershire 1 

i Walia 

8. 
Anglia Płd. Oxfordshire,Wiltshire,Hampshire,Berks 1 -Wsch. 

9. 
Londyn Zach. Acton,Chiswick,Ealing,Brent, 5 Hammersmith i Fulham 
Londyn Pół. Westminster,Kensington,Chelsea i dziel-i Północno-

1 O. Wschodni nice na płnc od Tamizy w wył.Londynu Za< ·h. 
oraz Harrow,Harrow,Hemmel Hamstead, 2 
Watford,St.Albans,Chelmsford i Southend 

Londyn Płd. Londyn oraz Surrey,West i East Sussex, 
11 • i pozostałe Kent 4 

hrabstwa 

12. Skandynawia Szwecja, Dania i Norwegia 5 

13. "Benelux" Belgia, Holandia i Luksemburg 3 

14. Austria, Szwajcaria i Włochy 3 

R a z e m 41 
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U W AG I: 

1/ Wyborcy zamieszali w Północnej Irlandii i na wyspie Man 
głosują w Okręgu 3, zamieszkali za~ na wyspach Kanału 
Angielskiego w Okręgu 10. 

2/ Główna Komisja Wyborcza może w porozumieniu z zainteresowa
nymi Okręgowymi Komisjami Wyborczymi zmienić granice okręgów. 

3/ Okręgowe Komisje Wyborcze mogą w porozumieniu z Główną 
Komisją Wyborczą zmienić granice obwodów. 

4/ Siedziby Okręgowych Komisji Wyborczych ustala Główna 
Komisja Wyborcza. 


