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7. 

ZARZADZENIE E~L:J:t;l'1Tb RZ.ECZYP0SPOLI'l'3J 

z C::.nia 14 1 i:?ca 1 ~54- r. 

o "ryborach do Rady Rz.ec <::irpospolitej Polskiej 

Na po.:::.Stawie art. L!- /1/ deL.r.etu Prez~·,:!enta R2ec :z.ypospolHej z dnia 11 
grudnia 1953 1'. o sposobie ~Jo·i10:::J ·crnia czlor,ków iłaiy- Rzec zy:posJ?olitej /Dz.U. 
R.P. Nr.3, poz. 7/ :na wniosek Rady kinistrów zarzę..d.zam ,~ybory do ::<ad;;.• Rzecz.ypos
poli tej Polskiej vr strefie wielko-~ry·_cy.is .kiej i v,:,znac '.<.;am dzie11 gi.osowania na 
12 wrzesnia 1~54- r. 
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Czynności Yvyoorcze maję. być clokonape w terminach oznaczonych w kaJ..enda,rzu 
~vyborczym, ustaJ..onym rozporzę.dzeniem Racly Ministrów, 

PrtEZYDENT r<ZECZ'LPOSPOLITFJ 
/-/ .r~UGUST ZAIBSKI 

PREZES RADY łl!INISI'ROW 
/-js, ·_,::,J\11Sl:.AW MbCEIEWICZ 

MINISTER SPRJ,WIEDLl'fOSCl 
/-/S"l'ANI::,LAW liJBODZIECiu 

IaERomnK MINISTERST'.IA 
DLA SPR.AV! 0:2YWJ..'l'ELI POLShlCH N1 ODCZYZNIE 

/-/DR. 'vVLlill-YSLAW D'lI.ADOSZ 

C Z E S C II 

DZI.AL URZEDOWY 

ROZPORZADZENIE RADX MlNISTROW 

z dnia 14 lipca 1954 r. 

Yi sprawie Kalendarza. czynnoś ci -.ryborczych w wyborach do Rady Rzeczypos
politej Pol~kiej. 

Na podstavr:j.e art.4,/3/ dekretu Pre :qc1.enta Rzeczypospolitej z dnia 11 3rud
nia 1953 r., o s.posobie powoływania członków rtady ?.zeczypospoli tej Polskiej /Dz. U. 
R.P. Nr. 5, po.z. 7/, :~~ada Ministrów ogłasza poniżej l{alendarz czynności •.',yborczych. 

Termin dokonania 
czynności 'ł,Jborczej 

I. 1, lipca 1954 
/środa/ 

17 lipca 
/sobota/ 

22 lipca 
/c,:wartek/ 

C:~-INNOSC 'iłYBORCZ.A 

---------------------------
Zarzę.a.z.enie przez Prezydenta Rzec ,::;.rpospolitej ,ry
borów w strefie ''1 iel:coc r:,tyjskiej /art.4.ust.1/ 
oraz ogl.os zenie przez Radę ivlinistrów: 
a/ kalenc1.ar t,; a c~ynnosci ,qborc zych, 
b/ okreslenia dowodów '.''Jrstarctaję.c;:rch dla stwier-

d.zenia praYia ·wybierania i wybieralnosci s 

c/ pouczenia o tr:;rbie JlosO'!iania /art.4.ust.3/ 

GJ:.ó·.ma .Komisja Wiborcza b?,d.ź powoła Strefowę. Komi
sję Wyborczę.. bę.dź ogłosi, że sama przejmuje jej funk
cje /art.8.ust.2/ oraz ogłosi s•,,ój adres i godziny 
urzędm0, e. 

Główna Komisja Wyborcza powoła 11 Okrę6óWJ1ch Komisji 
Wyborczych /art.8 ust.2/ oraz p;..·ześle do nich instruk
cje dla Okręgowych Komisji 'Ofyborczych i instrukcje dla 
Obwodowych Komisji ·;·lyborczych. 



30 lipca 
/pię.tek/ 

do 30 lipca 
/pię.tek/ 

o.o 

do 

do 

7 sierpnia 
/sobota/ 

10 sierpnia 
/wtorek/ 

20 sierpnia 
/pię.tek/ 

12 września 
/niedziela/ 
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Każda Okręgov..-a ~~omisja Wyborcza ogłosi swój adres i ter
miny urzędowania; ponadto dokona pod.ział.u swego Okręgu 
na Obwody /art.3 ust.4/ i povoia Obwodowe Komisje Wyborcze 
/art. 8. ust.3/, a także oznac:,;y adresy tych Kor,lisji i roześ
le im instrukcje. 

Główna Komisja \lyborcza poweźmie J.ec~' ,,:j ę -.-.. sprawze gloso
wania listownego /a:rt.16 ust. J/ i jeśli dec~r~.ja ,,ypaG.nie 
pozytywnie -,·,7cJ.& przepisy o glosowaniu listownym. 

Kor1covry termin ::::;łas?,ania kandydatów lub list kandydatów 
/art,9.ust.1/. 

StV1ierdzenie 1Nażnie zgłoszonych kand.y•:a.a tur /art. 9 ust. 7/ 

Jeżeli clecyzja Głó>;mej Eomisji 0(7borcrnj v sprawie glo
sowania listownego ·.:ypadnie pozytyvmie, Głó,,;ma :i'omisja 
Wyborcza zar~ę.d:i.i otwarcie 2;losowania li.=:tmmego /art.16 
ust.3.pkt. b/. 
01.TęgO\<,e ::omisje ,iyborcze wyznaczę. godziny glosmvania 
w Obv'odow:ych I~omisjach Wyborczych /art.12 ust.1/ 

GlosoYvanie w Komisjach Obwodowych /art. 12 ust .1/, obli
czenie głosów· w tych Eomisjach / a:ct.12 ust. 3/ i pri;esła
nie /12 lub 13 wrzeLnia/ troteriał.ÓW Y,JbOrczych G.O Wł.aŚ
civrej Okręgowej Y.:omisJi Wyborczej /art.12 ust. 5./ 

13 września Roz,vi?Zanie Obv;oclovr ·eh 1:omisji ·ayborc,:;ych /art. 8 ust.I;./ 
/poniedziaiek/ 

16 września 
/ cmartek/ 

20 września 
/poniedziałel</ 

30 września 
/ czwartek/ 

21 października 
/ czwartek/ 

O\aęgo?ra j{omisja ·,:i~,borcza ustala licz::ię glosóv• oć.:.danych 
na irnżdego kandydata vrzglęclnie na każdę. listę stręfowę. 

/art.13 ust.1/, ustala w-·.;nik i,vyborów vr okręgu, pr;,eprrn-ra
dzaję.c ewentua'lne 2,;__osowanie /art.13 ust. 2/ i przes,yla 
protokół ze swych c:::1nnot:ici do Głównej Komisji :ł/borc~ej 
/art.13 ust.3/. 

G-2:.ówna }:~omisja :. ~'borc ::rn: 
a/ ustali liczbę glosóvr odC::.an:'./d1 na każd'2- listę stref'o

W0 /art 13 ust.4/. 
b/ d.e>kona poć!.zia lu mandatów międz::: list;y st:refone / art .13 

ust. 5/ 
c/ zawiadomi ,,rfbranych kandydatów o v,-yniku ,vyborów i za

żę.da od kandyC-:.at6w wybranych paro lub kilkakrotnie os
'Hiadc~enia się, który mandat przyjmuj{?- /art.13 ust.6/. 

Głównv Komisarz -·,h1b0rczv ogłasza ostateczne -."3rniki v10,bo
rów /~rt.13 ust. 7/ i i,,y~t& 0!ia wybranym listy wierzyt~lne 
/art.18/. 

Koricowy termin zgłaszania protest6w przechrko wyni:rnwi 
v,yborów /art.14 ust.1./ 

. . . 



II. 

do 20 listopad.o. 
/sobota/ 

22 listopada 
/poniedzialel;:/ 

do 30 listopada 
/wtorek/-

do 2j si~r-onia 
/srod;_/ 

- 30 -

Pobranie decyzji w sprawie zgłoszonych protest6vt 
/a1:t.J.4 ust. 2/ 

G~ówny :,~omisarz 1!yborczy \iyda zleceniG o::ręgowym :~o
misj::im wyborczym zniszczenie.. matc.:,riałów wyborczych /o.rt.15/ 

Ol::ręg::r,ve j·:omisje Jyoorcze zniszcz:,:'. ma teril\..ly -.,,yborcze 
/art.8, Ust.4./ 

Prez:yd,?nt Rz,3czypospoli tej powoła członków Rady Rzeczy
pospoli t.::;j /art.l. tist.l., pun}:ty a,b,c~ oraz ust.3 / 

, T"\ ,:1.~ ~, • -I. • ' h . oraz czi.JrL.m~ ·.1:1.n'V '".H.t-'-"":l.u.JJ ·.: Z·:: stref \'i .l:toryc nie 
zarz;z_dz,Jn) i.yborów. /o.rt.2. ust. 2 i 3/. 

do 28 sierpnia 
/sobota/ 

Główny . :or,1isar~ · .. yborczy -,·,ystc.,:,,i ·:usty wierzytelne członkom: 
Rady poY1ołanyr,1 przez ?rnyclentc:t Rzdczypospoli tej /art.18/. 

do 1 pczdzierni :a 
/pię-tek/ 

Ogłoszenie pier.JSzej listy człon\:ów Rady Rzeczypospolitej 
/art.5 ust.1/ d,;;·:retu o pow::ił2.niu Rady Rz0czypospoli tej. 

2 pazdziernika 
/sobota/ 

Pierrrnz& posi.::;d.zeni·: Ro.cly Rzeczypospolitej /art. 8 pkt 1./ 

~ 

rIT1'1I3T.:ill SP.i:""IAri "L."i,'Ni:TRZl\1YC:-I 
I 

p&;z::s RADY MINISTROW 
I 

: '.L;R ··{NIK IHHIS'll ?~ST,;A SPRAW ZAGRANICZNYGa 
/-/ STANISUC- l·,~'..ClCIE\HCZ 

:-~rm.ormr:;: hITfJIST.:.::RS'l'ff DL..\ SPRAW 03Y :ATELI 
FOLS'. ICii NA 03CZYZNL:;. 

f-/ Dr. 171.adysł.:l"iv Dziadosz 

MINIS'f"clli SPRA\ILlDLIWOSCI 
I 

lT.lli.ł.0\7NIK 1'.:J:NIS'l':2:RJT: A S: Jl.RBU 
/-/ STANISLAJ LUBODZL:cra 

ROZFORZĄI)UNB ?.ADY MINISTROW 
z dn.14 lipca 1954 r. 

-,, sprawie okre;;lenia do,mdów wystarczajĘ?.cych dla s~derozenia pra,,,a 
i:ybiGrAnia i 1vybiG;:·alności Jo Rady Rwczypospolitej Polsl,~iej ne.. terenie 

w·i~ lko bryty j sl~ie j strefy wyborcz3 j. 

Na podstawi~ art. 4 ust. /3/ dekretu Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 
11 grudnia 1953 ro\u, o sposobie pm,oływania członków Rady Rzeczypospolitej 
Polskiaj /Dz. U.R.P. Nr.3,poz. 7/ Rada Hinistrów w zwiiz:cu z prz(;pisem art.5 
cytowanego wyżej dekretu, zarzę..dza, .• co następuje : 
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1. Dowodem wystarczaję..cym Jla st~~erdz.enia p~awa wybierania jest wy~~cznie 
11 Certi.f'icate of Regj_stration11 sti!:iercl ,;aję..cy, że dana osoba: 
a/ jest obywatelem polskim /rubr7ka n nationaliti;/, 
b/ w dniu zarzę..dzenia wyborów, a vdf.'C 1·1 u.niu 14 lipca 1954:., posiac~ala u-

kończonych 21 lat życia i 
c/ zamieszkiwała wielkotryt:;jskę.. strefę Y,yborczę.. vr cymże ci.niu V.. lipca 

1954 r. 

2. Dowoc.em wystarczaj,;:,c~,m cło pt':C/ierdzenia pravva . ~-bieralnosci, a V!tęc cło 
stwierdzenia: a/ że dana osoba posiada u~.onczon;ych 25 lat .zycia w dniu 
ogłoszenia W<Jborów t. ?,;n. w dniu 14 lif>ca 1954-r. /bez w~gledu na miejsce 
zamieszkania tej osoby/ jest - na terenie strefy wielkobrytyjsk:lej treść 
wyd.anęgo przez wł.aa.ze br:rcyjskie 11 Certific&te of Registratiori: , zaś na tere
nie innycb stref - cx:;.powitC::.ni dol<ument, \V--Jd<;lnJ ,-; kraju jej zamieszkania 
stwierdzaj~.cy wiek 0.anej osoby i jej polskie obywatelstwo. 

MINIS'I'ER SPRAW Vr'EWNt"'TRZNYCH 
I 

PRE':ES Rl.DY lflNIS'rR01/ 
I 

KIS:W•i'NIK lflNLS-I;Eh,;I'W.A SPRAW z.;,e-:s.i:.nczNYCH 
/-/SI'~~NISUW MAC?IEWICZ 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A DLA SPRAW OB[,iJ;'l'ELI 
POLS~.ICH N.A 0:2.ezyzNIE 
/-/Dr. Wł..ADi"SLAW DZ,L',DOSZ 

MINIS'I'ER SPRAWIBDLEiOSC I 
I 

Ia:EROWNIK .MINISTERSTW.A SKARBU 
/ / ST.kl'ITS[l.71 IDBODZIECF.I 

ROZPORZ/J)Z,El'iIE RADY MIIITS'l'ROW 
z dnia 14. lipca 1954-r. 

w sprawie pouczenia o tr/bie glosowania do i{ac-:..y Rzeczy_ 
? Ospolitej Pols ~iej 

Na podstawie art.4 ust./3/ dekretu Prezyd.enta Rzeczypospolitej z dnia 
11 6rudnia 1953 r. o sposobie powoływania członków Rady Rzecz~rpospolitej Polskiej 
i w zwię..zku z zarz;ę,dzeniem ;>rzez P.;.~ezy<lenta Rzeczypospolite j vzyborów w strefie 
vrielkobryt~rjskiej do Rady Rzecz:,pospolitej ?olskiej na dzień 12 września 1 954-r. -
Rada Hinis'crów 1-,ydala następuj{<ce pouc zenie o trybie glosowania. 

§ 1. Pra"ro wybierania w strefie wielkobrytyjskiej cz1onków rtady Rzeczyposp olitej 
Pols kiej maję.. zamieszkali w tejże strefie obywatele polscy, któr zy w .iniu zar zę.
dzenia W-Jborów w tejże strefie maję.. ukoiiczony 21 rok życia tj. któny urodzili 
się najpóźniej w dniu 14 lipca 1933 r. ' 
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§ 2. Pra,rn wybieralnosci na członków Rady Rzeczy'_Jospolitej Polskiej maję. obywa
tele polscy, zdolni J.o piasto-;:mnia manclatów cz lanka Rady, bez względu na miejsce 
zamies;:;kania, którz:, w dniu ogłoszenia 'ayborów, tj. ' i'i dniu 14 lipca 1554- r., mie
li ukończony 25 rok życia, tj. którzy urodzili się najpóźniej '!i dniu 14 lipca 
1929 r. 

§ 3. Nie sę.. zdolne efo piastmrnnia manclatu ozlonkó·,,i ~<aĆiJ Rzec !:ypospolitej Polskiej 
/art.5 ust./3/ dekretu/ 

a/ os::>by, l':tć.::-e :;, r ,.;eb_/Waj 0c w .-roln~,m vwiecie i zajmuj0c czolowe stanowiska 
w polskim ż~rciu publicsnym, u~naly uchwały C:.ot;:,,c :1,ę„ce _t)olski, powzięte na konferen
cji _prrndstavd.cieli mocarstvr w J::,~cie ,-, lutym 194-5 r., lub h.-tóre vrspółdziahly w 
wykonaniu tycb uclfoal przez s_?raFm;anie -,vybitnych stano·,lisk p0lit:·c~nych vr admi
nistracji narzuconej Polsc'3 przez '::'. Viię...;;;ek So·:;iecki; 

b/ osob7 LLależnione od. obc7ch :rzę.dów µr„ez pobieranie od. nich Ś0.1iadczeli. 
pieniężnych z t:ytulu swojej dzia:alnosci lub poz/cji politycznej. 

§ ~-• st~.lierc-:.z.enie obyyratelstv! ć:J. pols.dego, miejsca zar;Lies:.:,kania, i daty urodze
nia znajduje się vr i;)Osiaćl.anych pri6ez oby'.""a teli polskich zamieszkałych w strefie 
wiel:cobr:1t31 Jskiej dowod.~ch osobist:rch, z,;,anych j; Ce:ctif icate of Registration;;. 
Okaz.anie teiiO J.owodu jest warunkiem tlopus,;c1..enia do glosowania. 

§ 5. Co m; jrnnie j 25 'tr;'borcÓ'i-; może ~g;':.osić k:andyć!.ata lub kanclJ..::.atów na członków 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich następców jakoteż może zgłosić listę 
kandydatów na ('alę.. strefę wielil:obryt;yjskę... 

§ 6. PoC:lana ·wyżej liczba wfborcó-,.- może zgłosić v1 o,·:ręgach 1 - 10 strefy wiel
::obryt.7 js 1dej w każc.ym okręgu najwyżej duóch kandydatów i dwóch ich następców, 
a w okręgu 11, obt:Jjmujc:-cym Lon,ion County i Middlessex - naj·.0-yżej 6 kanći.;ydatów i 
6 ich następców. 

§ 7. Kana.ydató,, i ich następcó:w ~i;las~.a się pisemnie do :·wt~aboiwej C:la zgi.asza
j~cych oicręgoNej :rnmisji ''ryborczej w terminie 30 dni przed dniem gloso 1ania tj. 
najpóźniej w dniu]2 sierpnia 1954- r. 

0 8. Dowodem zac.110 a,1ia terminu jest data stempla poczto,;ego na 1copeTcie, w 
której pr z.esla,10 zgi::.oszenie lub, v; razie osobizce6o zglos , enia \'/ o!..:ręgowej komi
sji Hjborc:;;ej - tata •;_/stac"Tionego ::_:-rze~ tę komisję pol<.Witovnrnia. 

§ 9. Zglos 1-enie irnndydatóvr i t .ch następcó,. , po 'inno obejmm.rać: 

a/ na zwista, ii:,i:ma i ac'.resy z::;laszaji!-,cych, numery ich Certificates of 
Re3,istration, a.ai:;~1 ich urodzenia ora . .; o.::;wiadc:2ienie stwier<lzaję..ce, że zgłaszani 
kandydaci i ich następcy nie sę. pozbawieni prm;ra wybieralności z .nocy art. 5 
ust./3/ C:e ~:cetu 5 

b/ nazwiska imiona i aciresy zglas~anyci1 ~:anć.Lyd.atów i ich nast~pców, numery 
ich Certificates of Re~istration i datJ ie!-, uroclzenia. 

§ 10. Strefowe listy kand.yc..atów /na calę.. strefę brytyjskę/ mo[sę. obejmować kazdę. 
naj,,;yżej d;•JUJ.r.rotnę.. liczbę kanclyd.atów vr stosunku do przyznanej dla tej strefy licz
b:, mandatów tj. najv{-yżej 26kandya.atów. 

. . . 
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§ 11. Listy kaneydatów na calf s·trefę wielkobrytyjsą zgłasza się pisemnie do 
strefowej komisji wyborczej strefy wielkobrytyjskiej 

w terminie poaanym w§ 7 niniejszego pouczenia. Przepis 
§ 8.niniejszego pouczenia ma tu zastosowanie. 

§ 12. Zgłaszanie strefow-Jch list k,rndydatów na cali strefę brytyjskę. maję. 7,awie
raó dane wyszczególnione w§ 9 niniejszego pouczenia. 

§ 13. Do zgłoszeń kanclyliatów i ich następców oraz do zgłoszeń strefow:ych list 
kandydatów na calę. strefę wielkobrytyjs~ powinno być zalę.czone pisemne ·,,:•ra
żenie zgody każclego h.,mdydatc:i lub następcy na kandydowanie. 

§ 14-. Kandydatem lub jego następcę. może b:1ć osoba Zdmieszka~a poza okręgiem Wj
borczym w którym zgłoszono ich kanc:.y.:'a·i,ury albo zamieszkała poza wielkobrytyjsląt 
strefę. wyborczę.. 

§ 15. Wyszczególnienie okręgów, w których obok głosowania osobistego będzie do
puszczone glosowanie listowne, na~tę.pi w uc.:1 .. ;ale G-2.Ó ·.·mej :\emisji Wyborczej, któ
ra wyda róvmież przepisy dotycz~ce g2osovrania listo·;,·nego. 

§ 16. Zglaszaję..c kandydatów i ich następców· lub strefowe list3; kand.31d.e-ców /na 
ealę. strefę wielkobrytyjsk:ęlvzyborc::,1 mogę.. je.:.Cnocze~nie zgłosić pelnomocnikóYi do 
strefowej lub o.kręgowej komisJi ,1:rborczej. Pełnomocnicy c:1 mogę. w1:~naczać . .,.., 
każdym czasie swoic~1. mężów zsc:fania do obwodor'.".',:ch komisji wyborcqch. 

§ 17. Pelnomocni~iern lub męze,n zaufania moze b:;ć kazda pe~noletnia osoba posia
daję.ca prawo wybierania/§ 1. ninieJszego pouc,enia/. 

§ 18. Pełnomocnicy i ich mężowie zaufania maj{l prawo brać u::.:.ial w posiec zeniach 
komisji wyborczych, praY10 wglę.du w ich czynno:..ci, pra 010 2.abie.:cania głosu, zgłasza
nia uwag do protokółu i podpisy,·,ania protokó lu. 

§ .19. W dniu glosowania tj. w eu-u.u 12 września 1954 r. w:yborcy przyby,,·aj~ do lo
kalu obwodowej komisji vryborc.~ej w godzinach, które będę. przez obwodo,. rę. komisję 
wyborczę.. upr:7,ednio poclane do ich '·,iad.orno;:;ci. Okres c~:;asu przeznaczony na gloso
w~nie nie może być krótszy niż 6 goQzin. 

§ 20. y,-yborcy mo~,;ę. się zaznajomić z na :~wiskami kandydatów ii. ich ·griEłtępo6i.ir ovo.13: 
)'io.z-rlieką.nd: :kalią.ydatoW"nn, s:tr.sfgviyah listach /po -cil.lę.LstriJ.eę v.iiGlkobryt;,;,js~ę/' ~
numerami tych list y1 lokalach obi;mdcr.-,rych komisji "v,yborc?-ych w cię.gu 10 dni przed 
dniem glosowania w godzinach pn.ez obvrodowę- komisję wyborczę. ustalonych i poda
nych do wiadomości WJborców. 

§ 2J.. Wyborcy glosuję. każc\:,r na dwóch kartkach v,yborczych, z których je<lna jest 
biała a druga innego koloru. 

§ 22. Na białej kartce vqborca w-ypisuj<:l nazwisko i imię kandydata na któ:ce.:;o glo
suje - / okręgi l - 10/. W okręgu 11 /London Count:, i Ifiiddlesse.x/ W<Jborca wpisuje 
nazwiska i imiona 3-ch kandyd.ató-r1. Wpisywanie ponac;.to nazwiska i mienia następcy 
kandydata / okręgi l - 10/ lub nazwisk i imion następcóvr trzech kandyJ.etów /Oh'ęg 
11 / nie jest zalecane, jako zbędne, gdyż vrjbór kandydata jest je~noczesnie wy
borem .jego następcy. W prz3;padku gdyby wyborca wpisał do białej k.artld. wyborczej 

. . . 
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obok nazwiska kandydata nazwisko następcy innego Jr..andydata, to głos będzie .-raź
ny co do wpisanego kandydata i co do jego następcy, a nie bęclzie wzię:ty pod u
wagę co do ·wpisanegc niewłaściwie następcy innego kandydata. 

§ 23. Na drugiej karcie /innego koloru/ wyborca wpisuje numer s-crefo·,iaj. listy 
·wyborczej /na całę. strefę wielkobryt:1jskę/, na któr~ to listę glosuje. 

§ 24. ;vypełnianie kart wyborczych odbywa się ·i;ajnie. Na kartach v~borczych nie 
można nic pisać prócz nazwisk kandydata luo numeru list.:; strefowej. 

§ 25. Po wypełnieniu obu kart ,v;yborc~ych wyborca wkłada je do ioperty i koper
tę tę wręcza prze-;;06„nic~ę.oemu obwodowej komisji wyborc ,:.ej, który natychmiast, VI 

cbecno~ci głosuję.cego wrzuca kopertę do urny. Następnie wyborca opuszcza lokal 
wyborczy. 

§ 26. iV dniu głol";;O ''Jania nie ';olno wc~1odzir. cło lokalu;~, któr~'m odbywa się gl_n
sowanie, osobom nie bi.arę.cym udział w gloswaniu lub w czynnościach ,ryborc zych. 

§ 27. W dniu głosa,aania nie wolno -v1 lokalu:·~, h.-tó.i·ym oC.b,n.;n się gl.osm~anie,prowa -
dzić agitacji w jakiejkolwiek postaci. 

§ 28, "w razie wybrania kanc"'..70.ata w dwu lub więcej o!crE,?gach albo z listy stref'o
Ylej "i~ybrany pO('finien o.swiadczyć •I terminie 14 clni od za,'.iadornienia go o ·wyniku 
v,yborów, który man6.:3t ~)r~}jmuje. Przy br.:.:m ta'..::.ago oświad.c,~enia Główna Lomisja 
\ iJ1borcza prz}rzna manclat z okręgu,'.'! któ:.'.'ym !:ano.;y:1at otr2:;j1inal n&jwiększę. liczbę 
głosów. 

§ 29. Po oglos/,eniu ''G·nik.u wyborów przez G1ó,;me6 o I.:ouisarz.a ·\/yborc2.:ego pełnomoc
nH: kandyć:.ata lub listy kandydatów może ~a:::.oż:yć umotywonany p:.'.'otest pr,.:;eciwko v;y
nilcov;i ·wyborów ._,, terminie 21 dni od dnia o.3loszenia ich v,:ynik6,:·, Protest taki ma 
być skierowany do !łady Rzeczypospolitej Polskiej do r.)zpatr .:'.enia i )O?rnięcia de
cyzji ostatecznej. 

§ 30. l-.a.rasy Głównej Komisji „i/yborczej, 0kre~owych i ob,iiod.o•:i;:,,ch komisji vyborcz~1ch 
będę. ;>odane cło .riad.omości publicznej. 

MINIStER SPRJ,·;r WEVJNE'l'RZN'ICH 
I 

tILR0)7NIK lvITlITti'rE:ctS'I'W.A DLA SPRAW OBY':i.A'I'ELI 
POLSKICH NA ONCZYZNIE 
/-/Dr. VfU.DISl...AW IZI.AOOSZ 

lHNIS'i'ER SP:rŁ.:;FIEDLI\iOSCI 

I 
hIERO,;filK MINISTERS'rW.A SKA...'CffiU 

/-/ STANISŁAW WBODZIECKI 

• P?}t ,:zs lu.DY IvITNIS'I':::w·;r 
I 

1,1z:..;:o :JD:K lvITlITS·rE:ctS'I\/.A SPRAW z.:A3-RANL2KLCH 
/-/ STANISŁAW M!,CEIE#ICZ 

. . . 
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Zwolnienie Głównego Komisarza Wyborczego 

Do 
Pana Jer ze-30 Bacciarellego 
Vice-Prokuratora S~du Apelacyjnego 

w Lon_dynie 

Londyn, dnia 14 lipca 1951+ r 

Na prof:ibę :?ana, zgloszo~ dnia 14 cz;erwca 1954- r. i na wniosek Rady 
Ministróv,- 2:,:alniam Pana ze stanowsika Głównego Komisarza 1,.'~'borczeg "'I. 

P.::-i3/ES --;_{Af)Y lv'J:NI3·_rnow 
/-/ST.tiNISŁ.AW lfcAClC[IXiICZ 

MINIS'lBR SPR.A wIEDLI :rosc I 
/-/S'.l'.,;J''1ISI.J,W I1J30DZIE8l.I 

:KIErW !NIK hIINISTE:H.Sl'Wt 
DLA SF:.•łlir'/ OJ:Lf.,;.'rELI POLSKICH NA 

OdCZIZNIE 
I -/D:c. Wt.JiDYSŁi.N DZIADOSZ 

P.:IB/.i.TENT RZECZYP03?0LI'l'EJ 
/-/ AUGUST Zkill2KI 

i11iano·;;anie Gł.ócane~o Komisarza ·:,}borczega 

Lond3,n, dnia 14 lipca 1951+ r 
Do 

Pana Doktora Juliusza Mora•:via1°1si,iego 
Vice-Prokc.ratora S.z-du J.pelacyjn0go w ·'.11 arszawie 

w L o n d.~-..E_ 

Na podsta;crie art. 7 ust./1/ dekretu Prezydenta Rzec,-.ypos)olitej z dnia 
11 grudnia 1953 rok.u o 3posooie powoL:r,vania c:3lonkóu Rady Rzec·, ;pospolitej Pol
skiej /Dz.U.R.P. Nr.3 poz. 7/ mianuję Pana Glóvmym Komisar:c~em Wyborczym. 

PRE~S i.ADY MINISTROW 
/-/STJ..NI.Sl.!-..W MACKIEWICZ 

MINI51'J'!;}( ';PRA'TIEDLr,mscr 
I I S r '·I~,..- ,·,- lli"OD .. 'IcV'KI - '.1.' i, ~ i .)i. .• :';, I li L: 12,v 

Kl:'.:;RO\mTi-C l!IT1\'IS'i'ERS'fWA 
DLA SPRA'S OBYYfA'rELI ?OL"::'I.ICH NA OBCZYZNIE 

/-/Dr. Wl.JJ)'.IstiSf DZ,IADOSZ 

P'& ·L.::ENI' RZEC/YPOSPOLIT.E.J 
/-/ AU: DST ZM.ESKI 

- -~------·----
OU!1I'I'O z POLECE:NI.A MINifil'RA SPR,UIEDLIWOXI 


