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CZĘSO I. 

5. 

ROZPORZ.ĄD'lENIE RADY MINISTR01.v 
z dnia 30 lipca 1968r. 

o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 29 czerwca 1968r. o sposobie powoływania 
członkl'.Sw Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.l ust./3/, art.2 ust./2/, art.4 ust./2/, art.13 ust./2/ i art. 
14 ust./]/ dekretu Prezydenta Rzeccypospolitej z dnia 29 czerwca J.968r. o sposobie 
powoływania członkl'.Sw Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z J.968r.,poz.3/ 
zarz~za się co następuje. 

Część I. 

Kalendarz czynności '\'/Yborczych • 

.Art. 1. 

Ogłasza się poniżej kalendarz czynności wyborczych do Rady Rzeczypospolitej Polskiej: 

Termin dokonania 
czynności ,v:yborczej. 

30 lipca 1968r. /wtorek/ 

13 sierpnia 1968r. /wtorek/ 

18 sierpnia 1968r./poniedziałek/ 

24 sierpnia 1968r. /sobota/ 

Czynność wyborcza. 

Ogłoszenie zarzę.dzenia przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej v1yborów w stre:f'ie wielko
brytyjskiej oraz ogłoszenie przez Radę 
ll'Wlistrów 
a/ Kalendarza czynności wyborczych, 
b/ określenie dowodów wystarczaję.cych do 
stwierdzenia prawa wybierania i wybieralności, 
c/ pouczenie o trybie i sposobie głosovmnia 
/art.4 dekretu/. · 

Główna Komisja Wyborcza powoła Okręgowe Komisje 
Wyborcze i ogłosi, że sama spełniać będzie 
także funkcję Okręgo·wej Komisji Wyborczej w 
Lona.;.cio. Głómia Komisja Wyborcza Ogi.osi swój 
adres i godziny urzędowania. Główna Komisja 
Wyborcza prześle Okręgowym Komisjom instrukcje. 

Okręgowe Komisje Wyborcze ogłoszę. swoje adresy 
i godziny urzędowania. 

Wyłożenie w Okręgrr-:zych Komisjach rzyborczych 
_list osób upravmion.ych do wybierania /art.5 
ust.l dekretu/. 
C'.Gwiadczenie stronnictw i ugrupowań politycz
nych Głóvmemu Komisarzmd Wyborczemu o gotowoa:u 
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Yfzięcia udziału w Radzie R.P. /art.l ust./3/ 
oraz art. J.4 ust ./1/ dekretu/. 

do 2-go września 1968r./poniedzialek( Końco„zy termin składania zażaleń osób zainte
resowanych na pominięcie ich w listach "W_Ybor
czych /art.3 niniejszego rozporzę.dzenia/. 

do 16 września 1968r./poniedzialek/ Główny Komis3rz Wyborczy wezwie stronnict"wa i 
ugrupowania polityczne do pr zedstavńenia nu 
listy kandydatów wy znaczonych na czlonl<ńw Rady 
R.P. /art .14 ust./3/ dekretu/. 

do 30 września 1968r./poniedzialek( Zglasmn:..e list bndydatóYf /art. 9 dekretu/. 

do 30 września 1968r./poniedzialek/ Vcydanie orzeczeń '7 sprawach zażaleń na pominię
cie w listach wyborców /art.3 niniejszego roz
porzę.dz.enia/. Składanie GlóWneOUl Komisarzowi 
'7yborczemu oświadczeń przez osoby -wymieniona 
w art.l ust./2/ lit.b i c dekretu. 

do 7 października 1968r./poniedzialek/ Ułożenie w Komisjach Wyborczych z ,mżnie zgło
szonych list kandydatów jednej w każdej Kom.isji 
listy, obejOUlję.cej wszystldch kandydatów w al
fabetycznym porzę.dku ich :nazwisk. 

19 i 20 października 1968r. 
/sobota i niedziela/ 

do ·19 października 1968r./sobota/ 

do 24- października 1968r ./ cz,rartek/ 

do 24- października 1968r./cz...artex/ 

do 26 października 1968r./ sobota/ 

do 26 października 1968r./sobota/ 

Glosowanie w Okręgowych Komisjach Wyborczych, 
obliczenie głosów i przesłanie protokołu z 
kartkam.i. wyborczymi do Gł.ó,mej Komisji Wybor
czej /art.10 ust./2/ dekretu/. 

\7yznaczenie czlonlo5w Rady R.P. przez stronnictwa 
i ugrupoYmnia polityczne /art.14 ust./2/ dek:re~{ 

Powzięcie przez Glóymego Komisarza Yiyborczego 
decyzji co do osób wymienionych w art .1 ust ./1/ 
lit.b,c oraz f' dekretu i powiadomienie zainte
resowanych o tej decyzji. 

Glosowanie listmme /art.31-33 niniejszego roz
porzę.dzenia/. 

Rozwię.zanie Okręgowych Komisji Wyborczych /art. 
8 ust./ 3/ de kret u/. 

Prezydent Rzeczypospolitej powoła członków Rady 
R.P. /art.l ust./1/ lit.d dekretu/. 

do 28 paździornika 1968r./poniedzialek/ Głó,my Komisarz Wyborczy ogłasza ostateczne 
wynDd glosowania i wystawia listy wierzytelne 
wybranym osobom, wymienionym w art .1 ust ./1/ 
lit.a,b,c,d oraz f' dekretu /art.15 dskretu/. 



do 29 października 1968r./wtore1</ 

9 listopada 1968r. /sobota/ 

18 listopada 1968r./poniedziałek/ 
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Ogłoszenie członk6w Ra<fy R.P. 

Pierwsze posiedzenie Racy R.P. 

Końcm-.,y termin zgłaszania protestów przecivfko 
czynnościom wyborczym i wynikom wyborów /art. 
12 dekxetu/. 

Część II. 

Określenie dowodów wystarczaję.cych do stwierdzenia 
prawa wybierania i wybieralności • 

.Art. 2. 

Dowodem wystarczaję.cym do stwierdzenia prawa wybierania jest obecność na liście a 
rzęd.zonej na Wielkę. Brytanię i wyłożonej w ka~dym okręgu wyborczym • 

.Art. 3. 

Osoby zainteresowane mogę. składać do Gló,vnej Kom:i~"lji Wyborczej zażalenia na pomJ.nJ.ę
cie ich na liście wyborców. Zaialenia n-::.1.:-i.y sk! .:;: fl.Dć w terminie do 2 września 1968r. 
Dotrzymanie terminu stwierdza data sterr..r,L\ pucztowego v.:y3łania. 
Zażalenie rozstrzyga Główna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Glóv~ Komisję. S1$rbu 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 30 ,·Jrześnia 1%8r • 

.Art. 4. 
Dowodem vzystarczaję.cym do stvfierdzenia prawa vvybieralności, to jest stwierdzenia, że 
dana osoba : 

a/ jest obywatelem Rzecey'pospolitej Polsldej, korzystaję.cym ze status 'u uchodŹcy, 
b/ że w dniu ogłoszenia wyborów, to jest w dniu 30 lipca 1968r., miał.a ukor'iczono 

25 lat życia, 
c/ że nie zachodzę. co do niej przeszkody, wymienione w art.5 ust.3 dekxetu 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1968r. o sposobie pmveł.ywania 
członków Rą<fy R.P. 

jest brytyjski 11 Certii'icate of' Registration'' i ewentualnie inne dostępne Komisji\ 
Y/yborczej dowody /do a oraz b/ i własnoręcznie podpisane przez kancydata do wybie
ralności oświadczenie / do c/. 

Część III. 

Powołanie członków Rady R.P. z kxajów poza '\liel~ Brytanię. • 

.Art. 5. 

Wobec stwierdzenia, iż zachodzę. poważne trudności przeprowadzenia wyborów· bezpośred
nich w krajach poza Wiellr..ę. Brytdnię. W&:.3<3-ze Skarbu Naro10.•:-vrego R.P. w stref'ach poza 
Wielkę. Brytanię. przedstawię. Radzie Ministró~ listy kandydatów na członk5w Rady R.P. 
art.l ust.3 dekxetu/. 

.Art. 6. 

Listy z powyższych stref' roąję. obejmować naj.-,:1fr.ej trzykrotnę. liczbę kan<fydatóvf w sto
sunlru do liczby ID3ndatów ustalonych dla tych stref' /art.2 ust.2 dekretu/. 
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.Art. 7. 
Powyższe listy maję. być wysłane w tald..ch terminach, aby Rada Ministrów otrzymała je 
najpSźniej w dniu 24 paźa.ziernika 1968r. 

Część Dl. 

Pouczenie o trybie i sposobie glosowania • 

.Art. 8. 

Ustanav,ria się w Wielkiej Brytanii 3 okręgi wyborcze 

.Art. 9. 

Loncyn, Manchester i Ed.yilburg • 

Funkcje Okręgowej Komisji ITyborczej w Londynie spełniać będzie Główna Komisja Wybor
cza /art.8 ust.2 dekretu/. 

.Art. 10. 

Na okręg wyborczy w Londynie przypada 20 mandatów, a na Manohester 7 mandatów i na 
Ecynburg 3 mandaty. 

.Art. ll. 

Prawo wybierania w stref'ie wielkobrytyjskiej czlonla:Sw Racy R.P. maję. zamieszkali w 
tej stref'ie płatnicy i członkowie Skarbu Narodo·wego R.P., którzy w dniu 30 lipca 19:Br. 
będę. mieli ukończone 21 lat życia i którzy w cię.gu ostatniego roku kalend.arzoa.f9go 
przed wyborami opłacili składki na Skarb Narodowy R.P. /art. 5 ust .1 dekretu/ • 

.Art. 12. 

Listę p:t.atni!mw i członków Skarbu Narodowego R.P., wymienionych w poprzednim artykule, 
dostarczy Głównej Komisji 'Wyborczej Główna Komisja Skarbu Narodowego R.P • 

.Art. 13. 

Prawo wybieralności maję. tylko obywatele Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na 
miejsce zamieszkania w \łielkiej B.r;ytanii, · którzy w dniu 30 lipca 1968r. będę. mieli 
ukończone 25 lat życia /art.5 ust.2 dekretu/ • 

.Art. 14. 
Nie msję. prawa wybieralności, to jest nie sę. zdolne do piastowania In3.nd.atów czlon.lmw 
Rady R.P. : 

osoby, które uznaję. uchvra.2.y powzięte na konf'erencji przedstawicieli mocarstw w 
Jałcie w lutym 1945r. albo nspóldzialaly v1 wykonyv·mniu t;ych uchwał. przez sprawo
wa:rµe stanowisk politycznych w administracji narzuconej Polsce przez Z'<dę.zek 
Sowiecki; 
osoby uzależnione od obcych rzę.dów i instytucji, będę.cych organami lub narzędzia
mi tych rzę.&Sw, przez pobieranie od nich świadczeń pieniężnych z tytule pQli
tycznej działalności lub pozycji /art.5 ust.3 dekretu/ • 

.Art. 15. 

Stwierdzenie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkanie w ·,/ielkiej Brytanii 
i brak przeszlmd co do wybieralności, vzymienionych \i poprzednim artykule, wykazuje 
Wielkobrytyjski dowód osobisty /"Certif'icate of' Registration11

/, evrentualnie inna do
woccy, oraz pisemne oświadczenie· kand;ydata na członka Rady R.P. według wzoru zalę.ozo
nego do niniejszego rozporzę.dzenia /zalę.cznik/. 
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.Art. 16. 

Osoby wymienione w art.1 ust.1 lit.b,c,d oraz f dekretu mogę. składać oświadczenia z 
oznaczeniem miejsca zamieszkania i gotowości wzięcia udziału w pracach Rady R.P. w 
terminie oznaczonym w kalendarzu wyborczym / art „13 dekretu/ • 

.Art. 17. 

Główny Komisarz i7yborczy sprawdza podstawy do stania się ośvrladczaję.cego członkiem 
Rady R.P. i pobiera decyzję, o której powiadamia oświadczaję.cego w terminie oznaczo
nym w kalendarzu wyborczym. 

.Art. 18. 

Co namjniej 10-ciu wyborców może zgłosić pisemnie kandydata lub listę kancydatów na 
członków Rady R.P. na jeden z okręgów wyborczych /art. 9 ust.1 dekretu/ • 

.Art. 19. 

Zgłoszenia kandydatów mogę. być złożone w Londynie, :Mancha st er ze i Edynburgu w terr, 
nie 16 dni przed dniem glosowania, to jest najpóźniej u dniu 3 październik!l 196Br. 
/art. 9 ust .1 dekretu/. 

.Art. 20. 

Dowodem zachowania terminu jest data stempla pocztowego na kopercie, w której przesła
no zgłoszenie lub w razie osobistego zgłoszenia w Komisji Wyborczej, data wystawio
nego prze z tę Komisję pokwitowania • 

.Art. 21. 

Lista kaneydatów może zawierać ich najwyżsej dwa racy więcej, liż liczba nandatów 
przewidzianych na dany okręg /art.9 ust.2 dekretu/ • 

.Art. 22. 

Zgłoszenie kandydata lub listy kandydatóvr oraz zgoda kandydata /art.9 ust.3 dekretu/ 
maję. być podane według zalę.czonego do niniejszego rozporzędzenia wzoru /zalę.cznil</ • 

.Art. 23. 

Komisje Wyborcze zwołuję. na dzień 19 i 20 paidziernika 1968r., bę.d.ź na jeden z tych 
dni zebrania płatników i członków Skarbu Narodowego R.P. i przeprm1adzaję. na tych 
zebraniach wybory czlonkóYv Rady R.P • 

.Art. 24. 

Na zebraniach jest ,zylożona lista kand;ydatów na członków Rady R.P. 

Art. 25. 

Glosowanie odbywa się za pomocę. karty ,;yborczej wypełnionej tajnie /art.1 ust.1 lit.a 
oraz art.10 dekretu/. 

.Art. 26. 

Glosuję.cy .-zymieniaję. na karcie ·wyborczej nie więcej kandydatów, niż dla danego okręg.i 
jest przyznane mandatóu. 

.Art. 27. 

Uskutecznienie glosowania przez . wyborcę Komisja Wyborcza zaznacza na l~cie vvyborcó,v 
/art.12 niniejszego rozporzę.dzenia/. 
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.Art. 28. 

Na karcie eyborczej nic nie można pisać opr6cz imion i nazvidsk kancydatów • 

.Art. 29. 

WypelnioruJ. kartę wyborczę. wyborca wkłada do koperty i doręcza tę zak:lejoruJ. przez 
siebie kopertę przevrodniczę.cemu Komisji \Iyborczej • 

.Art. 30. 

Z przebiegu zebrania, na którym odbyło się glosowanie, sporzę.dza się protokół, który 
po podpisaniu go przez Komisję Wyborczę. z dolę.czeniem kopert z karlami wyborczymi i 
listę. wyboro5Yf przesyła się niezwłocznie do Głównej Komisji Wyborczej /art.IO ust.2 
dekretu/. 

.Art. 31. 

Celem umożliwienia oddania głosu tym wyborcom, któr.ey ., aniach 19 i 20 października 
1968r. nie mogli zgłosić się osobiŚcie na zebranie, o którym mowa 'if art.23 niniejsze
go rozporzę.dzenia, dopuszcza się glosawanie listowne waniach od 21 października do 
24 października 1968r. 

.Art. 32. 

Glosuję.cy listownie wypełnia kartę wyborczę.. z zachowaniem przepisów· art.25 i 26 IUIUeJ
szego rozporzę.dzenia i wklaaa ję. do koperty, którę.. zakleja. Kopertę tę wyborca wkłada 
do drugiej koperty, w której prz~syla kartę wyborczę. do G"J:ównej Komisji Wyborczej, 
wymieniaję.c na tej zewnętrznej kopercie swoje jako nadav,rcy imię, naZ\Visko i adres. Co 
do zachowania terminu ma zastoso,;renie przepis art.20 niniejszego rozporzę.dzenia • 

.Art. 33. 

Gl6vma Komisja i7yborcza po spraudzeniu, że wyborca nie glosm,al na zebraniu w dniach 
19 i 20 października 1968r., niszczy zewnętrznę. kopertę, a kopertę z kartę. wyborczę.. 
dolę.cza do innych otrzymanych kopert z kartami wyborczymi • 

.Art. 34. 
Po upływie terminu na glosowanie listowne Gló,ma Komisja ·.ryborcza otwiera nadesłane 
koperty z gloso,roniem listownym i sporzę.dza protokół tej czynności • 

.Art. 35. 

Na podstavd.e wszystkich kart wyborczych Glóvma Komisja \iyborcza dokona obliczenia 
glosóvf i ustali ostateczne \"zyniki vzyborów. 

Art. 36. 

Wykonanie niniejszego rozporzę..dzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów "\if porozumie
niu z właściwymi Ministrami. 

.Art. 37. 

Rozporzę.dzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

MINISTER. SPRJ, ~-IIEDLI'. i05C I 
/-/Stanisław Lubodziecld 

PREZES R.hDY 1'lINIS1'RóW 
/-/.Aleksander z.avlis za 
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Wzór zgłoszenia kand,Yd.ate/óii/ na członka/ów/ 
Rad,Y Rzeczypospolitej Polsld..e j. 

Załę.cznik. 

Zgłaszamy następuję.cę/ej kandydaturę/y/ na członk/:J./ów/ Raey Rzeczypospolitej 
Polsldej w okręgu /nazwa okręgu/ vdelkobrytyjsldej strefy : 
Imię •••••••••• Nazwisko •••••••••••••••• Adres •• ,,,,,,, •• ,Data urodzenia••••••••••• 
Nr •••••• Cert:Lt'icate of Registration albo dokładne wymienienie innego dowodu osobis
tego. 

Oświadczaiey, że pooany/i/ przez nas kandydat/ci/ nie jest /sę/ pozbawiony 
/pozbawien.i/ prawa wybieralności w reyśl art.5 ust.3 dekcetu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 29 czerwca 1968r. o sposobie powoływania członków Rad,Y Rzeczypospoli
tej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1968r., poz.3/. 

Zgłaszaiey pisemnę. zgodę kandydata/ów/ i jego /ich/ oświadczenie/a/. 

/Podpisy zgłaszaję.cyoh. Obok każdego podpisu ma być podane imię, nazwisko i adres 
literami drukoTianym:i/. 

Data•••••••••• 

tf zór oświadczenia kand,Ydat a, 

Niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Rze
czypospolitej Polskiej i stw~erdzam, iż jestem obyv,ratelem Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz, iż nie zachodzę. co do mojej ,zybieralności przeszkody wymienione w art.5 ust.3 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1968r. o sposobie powoływania 
członkńw Rady Rzeczypospolitej Polsldej /Dz. U.R.P.Nr,2 z 1968r. ,poz,"3/, 

Data, •••• ,Podpis •••• ,. ,/obok podpisu imię i nazvdsko literami drukowaeymi 
/Nr,,,,,,,.Cert:Lt'icate of Registration lub dokładne wymienienie innego dowodu oso
bistego/, 

CZĘ$C II. 
DZIAl., URZĘDO"\I'l. 

ZARZĄDZENIE PREZl'TIENT.A RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 25 lipca 1968r. 

o mianowaniu Głównej Kor:-.isji 1yburuzoj, 

Na podstawie art. 7 ust./J/dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 
1968r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U.R.P.Nr.2 
z 1968r,,poz.3/ mianuję Glównę. Komisję Wyborczę. w następuję.cym składzie : 

Boh.dan \IBNDORFF Główny Komisarz Wyborczy 
Dr.Maria G.Allm"SKA Zastępca Głównego Komisarza Wyborczego 
mjr.Emil Jerzy CZERNilfWSI<I . 
Jan Zygmunt EISIER członkovde 
por.Mieczysław .NIVE:ur 

PREZES RADY MINISI'RóU 
/-/Aleksander Zawisza 

IIGTIISTER SPRA WJJIDLiiiOOOI 
/-/ Stanisław I.ubodzieoki 

PREZYDENI' R~zypOSPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 
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Z.ARZĄIYZENIE P.RFZYDENr.A BZED2Yl?OsroLITEJ 

z dnia 30 lipca 1968r. 
o wyborach do Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.4 ust./]/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 ozerw 
ca 1968r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. 
Nr.2 z 1%8r. ,poz.3/ na wniosek Rady Ministrów zarzędzam wybory do Rady Rzeczypospo
litej Polskiej w stref'ie ·wielkobrytyjskiej i wyznaczam glosowanie w Okręgowych Kcmi
sjach na dnie 19 i 20 października. 1968r. oraz glosor.anie listovme od 21 października 
1968r. do 24 paźa.ziernika 1968r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ .Ale ksand.er Zawisza 

MINISTER SPRAWIEDDIWOSCI 
/-/ Stanisław lll.bodziecki 

PRE ZYDENI' RZECZ'f.POSPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

~~-ooOoo~~-

Odbito z polecenia Minis·l;ra SprawiedJ.iYrości. 


