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CZEŚĆ I. , 
12. 

DEKREI' PREZYDENTA RZEDZYPOSPOLITEJ 
z dnia 18 grudnia 1957 r. 

o zmianach v1 dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grud
nia 1939 r. o pa.,olaniu Rady Rzeczypospolitej Polsldej. 

Na podstavlie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje 

.Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta RzeczJpospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.H.P.Nr.3. z 1953 r. ,poz.9/ wprowadza się nas
tępuję.ce zmiany : 

/1/ Punkt a./ art. 3 ust. /1/ slcreśla się. 
/2/ Ustę,p /1/ a:r.t •. 5 ot:.:-zymv.;je następuję.ce brzmieni.e : 

11 /J/ Rada s le.lada się co najmniej z 40 a najv~yżej ze 120 członków." 
/3/ W punkcie c/ art. 7 skreśla· się wyrazy "zatwierdzone przez Radę." 
/4/ Obecny przepis art.13 staje się ustępem/1/ tego artykułu i dodaje 

się ust:ęp : 
"/2/ Odmowa przyrzecz(jri:i.a lub uchylenie się -od złożenia go po ·wez,1aniu 
do stawienia się dla złożenia przyrze0zenia w oznaczonym terminie albo 
złożenie przyrzeczenia z zastrzeżeniem sę. równozncczno z nieprzyjęciem 
ml\I1(!.cl.tU 0 

11 

/5/ Ustęp /1/ nrt.17 ot:czyr:ujo brzmienie : 
"/1/ Kadencja Ro.dy trwa pięć lat, liczę.o od dnia otwarcia Rady." 

/6/ Zamiast artykułów 18-19 wprowadza sifJ art.18 w następuję.cym brzmieniu 
".Art. 18. 

/1/ Członkowie Rady Rzeczypospolitej Polsldej, przebywaję.cy poza kra
jom, w którym Rada ma swoję. siedzibę, mogę. łę.czyć się w zespoły. 
/2/ Sposób lę.czenia się w zespoły i zakres ich działania określi regu
lamin Rady Rzeczypospolitej Polsldej nn wniosek jej Prezydiwn." 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesovli Rady Ministr6w. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniom ogłoszenia. 

PRFlES RlillY MINISTRÓW 
Minister Skarbu i Kierownik l~inisterstwa 
Z agad.nień Polskiej Emigracji Poli tycznej 

/-/ 1,ntoni Paję.k 

PREZYDENr RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ .bugu st Z ale sld. 
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KIEROWNIK MINISTERSTW.A SFRAW \~łNh"'TRZNYCH 
/-/ Stanisław Pornianowsld. 

MINIS1'ER SPR.llW ZlJ::;.RANICZNYCH 
/-/ .Aleksander Z am.sza 

MINISTER OBRONY NllB.ODOWEJ 
/-/ ~toni B. Brochwicz-Lewiński. płk.dypl • . 

MINISTER SPR.iiiłIEDL.I\70ŚCI 
/~/ Stanisław I.ubodziecld. 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A WYZNAŃ REI.J:GIJNYCH„ OŚWiliTY 
I KUifrURY„ Minister · 

/-/ Stanisław Dołęga l'l1odrzewski 
____ ..;._ 

13. 

DEKREr PREZYDENr.A RZECZ'YPOSPOLITEJ 
z dnia 18 grudnia 1957 r. 

o sposobie powoływania członków Raa.y Rżeczypospolitej Polskiej. 

Na podstaWie art. 79 ust./2/ Ustn~y Konstytucyjnej stanowię co następuje : 

:Art. 1. 

/1/ W wykonnniu postanowień art~5 ust./3/ .dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polski.ej w brzmie
niu nadanym 1Ill dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1953 r. 
/Dz.U.R.P. Nr. 3. z 1953 r„ poz.9/ ustala się następuję.cy tryb powoływania 
członków tej Rady: 

a/ 60 członków będzie wybranych w drodze wyborów pov.rszechnych„ róvmych„ 
tajnych i bezpośrednich., . · 

b/ posłowie i senatorowie SejllUl i Senatu w latach 1919-1939 z tytułu by
łych swoich mandatów staję. się członkami Rody Rzeczypospolitej Polsldej 
o ile zachowali obywatelstwo polskie„ zamieszkuję. w jednym z państw wol
nego świata i złożę. oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracy Ra
dy Rzec·zypospolitej Polskiej„ 

c/ 10 członków będzie powołanych przez .Prezydenta Rzeczypospolitej ad per
sonam„ 

a/ osoby duchowne przebywaję.ce w siedzibie Rzę.du R.P. i będę.ce prawnymi 
przedstawicielami uznanych przez Pruistwo wyznań religijnych będę. powo
łal'l3 przez Prązydenta Rzeczypospolitej na członków Ract' Rzeczypospolitej 
Polskiej„ 

e/ Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i Prezes Polski.ego Towarzy
stwa Nauko~go na Obczyźnie wchodzę. do Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
z tytułu swoich stanowisk„ 

f/ 5 członków będzie powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród 
przedstawicieli zorganizowanego życia społecznego ze szczególnym uwzględ~ 
nieniem ziem polsld.ch okupowarzych przez Rosję Sowiec~ oraz ziem odzys
kanych, 
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g/ 30 członków będzie wyznaczonych przez stronnictwa i ugrupowania poli-
tyczno. 

/2/ W ro.zie uznnnia przez Rndę hinistrów, iż warunld. polityczne lub f'innnsowe 
albo techniczl1.C3 uniemożlivfiaję.Jrzepro.rodzenie wyborów członków Rady Rzeczypos.
politej Polsld.ej /nrt.1.ust./]jpunkt a/ niniejszego delu'etu/, dekret Prezydenta 
Rzeczypospolitej przedłuży ważność wyborów członków Rady Rzeczypospolitoj Pol
sld.ej dokonanych w dniu 7 listopada 1954 r. na okres następnej kadencji Rady. 
/3/ Jeżeli członok Rndy Rzoczypospolitoj Polskiej wybrany w dniu 7 listopada 
1954 r. utracił mandat w okresie kadencji Rady, rozpoczętej w ·dniu 18 grudnia 
1954 r., to w miejsce tald.ego członka, wybranego z listy okręg0vroj, wojdzie do 
Rady jego następca, a w miejsce członka,wybranogo z listy strofowoj wejdzie do 
Rady następna z kolei na liścia strefo,;roj osoba. 
/4/ Jeżeli w liście okręgowej oknże się brak następcy lub w liście strefo't.Oj oka
że się brak osoby, która u nzyśl poprzedniego ustępu powinnaby zostać członkiem Ra
dy, to wówczas Komisja Skarbu Nnrodowogo m Wiol~ Brytanię z uwzględnieniem opinii 
właściwych miojscm-.ych plecówok Skarbu N.::iroclowogo przedstawi Rndzio Ministrów na 
każde walruję.co miejsca członka Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej trzech lmndydatów, 
spośród których Prezydont Rzec~ypospolitej powoła jod.nogo na członka Rady. 
/5/'Za stronnictvra i ugrupo.1ania polityczno w rozumieniu nir„.5.ojszego dekrotu uwa
ża się organizacje pali tyczne, która uznaję. za obowię.zuję.cę. Ustawę Konstytucy jnę. 
z dnia ?3 kwietnia 1935 r., uznaję. ci,e-głość praVlruJ. naczolrzych władz Pnństwa Pol
sld.ego na uchod.źctwio oraz opioraję. swoję. działalność no statucie i programie 
podanym do wiadomości publicznoj i które istniały w czasie ostatniej kadencji 
Rady Rzeczypospolitoj. 
/6/ W razio stwierdzenia przoz Radę Ministrów, iż w krojach poza \fiolk~ Brytanię. 
zachodzę. pownżro trudności przoprowad.zonia ·wyborów bo zpoorednich, dokrot Prezy
denta Rzeczypospolitej zarzę.dzi wybory cb1Ustopn;i.owo i ustali tryb ich przeprovra
dzenia. 

.hrt. 2. 

/1/ Obszar, na którym zamieszkuję. w większych skupieniach obywatela polscy na 
obczyźnie, dzieli się na 11 strof wyborczych. Sprawa przeprowadzenia wyborów 
wśród obywateli polskich, żyję.cych w rozpraszaniu poza wymienionymi poniżaj stre
fami, będzie unormowana oddzielnie.· 
/2/ Uwzględniaję.o przy podziale ~ndatów między strofy liczbę obywateli polskich 
zamieszkuję.oych poszczególu:i strofy, znaczenie polityczne stref oraz konieczność 
stworzenia zespołu, mogę.cego ,.ykonywać stałę. pracę w siedzibie władz Rzeczypospo
litej, ustala się następuj~ce strofy wyborcze i podział mandatów: 

1. strofa Wielka-Brytyjska - 26 mandatów, 
2. strefa .Francuska - 5 mnndatów, 
3. strefa Stanów Zjednoczonych 7 mandatów, 
4. strefa Kanadyjska - 3 mandaty, 
5. strefa .hustralijska 

i Nowo Zelandzka 
6. strefa Beneluxu /Bolgia, 

Holandia,I.uksemburg/ 
7. strefa Niemioc Zachodnich 

i Austrii 
8. strefa ~rgentyny i Brazylii 

- 3 mandaty, 

- 3 mandaty, 

- 3 mandaty, 
3 mandaty, 



9. strefa Skandynawska 
10. strefa Szwajcarska 
li. ~trefa Afryki Poludn., 

Srodlwwe j i Wschodniej 
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- 3 mandaty, 
- 2 mandaty, 

- 2 mandaty. 

/3/ Do czasu przeprowadzenia wyborów w strefach w których wybory się nie odbyły, 
Prezydent Rzeczypospolitej może powoloć.nie więcej niż _l/3 liczby członków Raąy, 
przypadaję.cych z wyborów. Mandaty członków Rody, powołanych w tym trybie, wygas
nę. z chwilę. przeprowadzenia wyborów w strefie, z której zostali powola!li. 

/1/ KPżda strefa wyborcza może być podzielona na okręgi ilyborcze. 
/2/ Podział 'WJ.elko-brytyjskiej strefy wyborczej oroz liczbę mandatów przYPadaj~cę. 
na każdy okręg zawiera zalę.cznik do niniejszego dekretu. Pozostałe 12 mondatów. 
przypada na listy strefowe tej strefy. · · · . . 
/3/ Podziału stref wyborczych, poza strefę. wielko-brytyjskę., na okręgi wyborcze 
dokona Rada Ministrów, jeśli uzna, że dona strefa nie powinna . stanowić jednego 
okręgu wyborczego. Rada Ministrów dokona jednocześnie podziału mandatów - pomiędzy 
poszczególne okręgi wyborcze w danej strefie. Rada ;Ministrów może, zależnie od 
warunków miejscowych, albo zastosować system podzi~lu mandatów, przyjęty dla stre
fy wielko-brytyjsld.ej, albo podzielić mandaty przypadaję.ce na danę. strefę pomiędzy 
poszczególne okręgi wyborcza. 

Art. 4. 

/1/ Prezydent Rzeczypospolitej na wniosok Rndy Ministrów zarzę.dza wybory w posz-
czególnych strefach wyborczych. · 
/2/ Rada Ministrów przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej wniosek o zarzę.d.zenie 
wyborów w strefie, w której .500 obywateli uprawnionych do glosowania złoży odpo-
wiednie żędanie do Prezesa Racy Ministrów. Wniosek o zarzę.dzenie wyborów będzie 

przedstawiony Prezydento~n. Rzeczypospolitej w cię.gu trzech miesięcy od daty dorę
czenia żęd.ania o zarzę.dzenie wyborów. 
/3/ Równocześnie z ogłoszeniem zarzę.dzenio wyborów Rada Ministrów ogłosi kalendarz 
czynności wyborczych,· określi dow~ wystarczaję.ce dla stwierdzenia prav1a wybie
rania i wybieralności i wyda pouczenia o trybie glosowania. 

/1/ Prawo wybierania maję. obywatele polscy, którzy w dniu zarzę.dzenia wyborów 
w strefie wyborczej,w której zom:i.eszkuj~, będę. mieli ukończo:Qe 21 lat życia. 
/2/ Prawo wybieralności maję. obywatele polscy zdolni do piastowania mandatu człon
ka Rady, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w dniu ogłoszenia wyborów 
będę. mieli ukończone 25 lat życia. · . 
/3/ Nie maję. prawa wybierania. i wybieralności, · oni nie mogę. być powoływane ani 
delegowane przez stronnictwa i ugrupowania polityczne · · 

a/ osoby, które uznawały lub uznaję. uchwały, powzięte na konferencji przed
stawicieli mocarstw w Jałcie w lutym -194-5 r., albo wspó1dzia1o1y w wy
konywaniu tych uchwal przez sprawowanie stanowisk politycznych w admini-
stracji narzuconej' Polsce przez Zwię.zek Sowiecki; · 

b/ osoby uzależnion~ 04 obcych rzę.d6w i instytucji, będę.cych organami lub 
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narzgdziami tych rz~dów, przez pobieranie od nich świadczeń pieniQżnych 
z tytułu swojej politycznej dzi~łalności lub pozycji. 

/4/ Oddzielne przepisy ustal~ orzekanie w wypadkach spornych. 

/1/ Do przeprowadzenia wyborów będ;.?. ustanovdone : 
a/ Główna Komisja Ylyborcza i Stref'ówe Komis je Wyborcze; 
b/ OkrQgowo Komisje Wy bor czo; 
c/ Obwodovm Komisje Wyborcze. 

/2/ Uchwały Komisji Wyborczych zapadaj~ •UQkszościę. głosów; w razie równości gło
sów rozstrzyga głos przewodnicz~cego. 

/1/ Najpóźnioj w ci~gu 21 dni po zakończeniu kod.encji Rady Prezydent RzoczYPospo
litej na wniosek Rady Ministrów mianuje Głóvmę. Komisję Wyborcz~ w następuj~cym 
składzie : Główny Komisarz Wyborczy, jego zastępca i trzoch członków. 
/2/ Kadencja Gl.ów:ooj Komisji Wyborczoj kończy siQ wraz z ko.dencj0 Racy, przy któ
rej tworzeniu Komisja została powołana. 
/3/ Wszelkio obwieszczenia i pisma Gl.óvmoj Komisji \iyborczoj poJpisuje Główny Ko
misarz Wyborczy, który ponadto sprawuje nadzów md czynnościnmi strof'owych, okrę
gowych i obwodowych komisji wyborczych. 

lirt. 8. 

/1/ Stref'owo, Okręgowo i Obwodowo Komisjo Hyborcze składaj~ się z przowodniczę.-
cego i przynajmniej dwóch czl.onhlw. 
/2/ Stref'owe i Okręgowe Komisjo 1,yborcze powołuje Główna Komisja Wyborcza. Zamiast 
povfOl.ania Strof'owej Komisji Wyborczej, Głóvma Komisja Wyborcza może sama spełniać 
jej f'unkcje. 
/3/ Nio zwl.ocznie po ukonstytuowaniu się OkrQgo,;ve Komisje ·,vyborcze d-:>konaję. podzia
łu swoich okrggów no obwody. 
/4/ Obwodowo Komisje Wyborcze sę. powoływane przez właściwe OkrQg01Ye Komis,p Wybor
cze. Bezpośrodni nadzór nad czynnościand. Obwodowych Komisji \/yborczych v-zykonywuj~ 
przewodniczę.cy właściwych Okręgowych Komisji Wyborczych. 
/5/ Stref'owa, Okręgcwe i Obwodowe Komisje Wyborcze rozvvi0,Zujg. się po dokonaniu 
swych czynności. 

.hrt. 9. 

/1/ Kandydata lub listQ kandydatów może zgłosić pisemnie co najmniej 25 wyboraów 
w terminie 16 dni przod dniem glosowania. 
/2/ Lista nie możo zavderać wiQcoj knndydatów niż dwukrotna liczna r.nrrlatów prze
widzianych dla danogo okręgu. 
/3/ Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgodę. knndydata v'lyrażon~ pisemnie. 
/4/ Ta sama Jmndydatura może być umieszczo:nn na kilku listach. · 
/5/ KD.ndydatem może być osoba zamieszknl.a poza · okręgiom wyborczym, w którym zosta
ła zgłoszona jej kandydatura. 
/6/ IDmdydatów w okrQgach zgłasza siQ do właściwej Okręgowej Komisji ,'/yborczej, 
zaś listy kandydatów na cal.Q. stref'Q - do Strof'ovroj Komisji Wyborczej. 
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/7/ Stref'owa Komisja Wyborcza vrzgl<c;:d.nie Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza waż
nie zgłoszone kunćlydatury. 

.'1rt. 10. 

/1/ Jednocześnie ze zgłoszeniem kandydatów mogę. być zgłoszeni przez ·wyborców zgla
szaję.cych kandydat6w ich pe lnomocnicy do OkręgOrl'e j Komisji Wyborczej. 
/2/ Pełnomocnicy ci mogę. wyznaczać w każdym czasie swoich mężów zaufania do Obwo
dowych Komisji Wyborczych. 
/3/ Pełnomocnicy i ich mężowie zaufania maję. prawa brania udziału w posiedzeniach 
Komisji Wyborczych, wglę.du w ich czynności, zabierania głosu, zgłaszania uwag do 
protokółu i podpisywania protokółu • 

.Art. 11. 

/1/ W strof'ia ·wielka-brytyjskiej wyborca glosuje. przy pomocy dwu kart wyborczych, 
z których jedna jest biała, a dru,ga innego koloru. Biała ko.rta ma zawierać. nazwis
ko k1;mdydata lub lrondydatóv1 z darego okręgu wyborczago, na którego wyborca glosu
je, karta kolorowa zaWiera nwror listy strof'owoj, na którę. wyborca glosuje, 
/2/ Karty wyborcze powinny być wypGlniano w taki sposób, by 'dola wyborcy wynikała 
z nich niedvru.z:nncznia. 

1,rt. 12. 

/1/ Glosowanie przeprowadza Obv,odowa Komisja Wyborcza w godzinach ustalonych przez 
Okręgowę. Komisję WyborczQ, i podanych do wiadomości publicznie. 
/2/ Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdzi całość pieczęci na urnach i otvmrzy je na
tychmiast po zakończaniu glosowania. Przewodniczę.cy Obvrodowej Komisji Wyborczej 
przeliczy koperty złożone do urny i porówna ich liczbę z liczbę. v1yborców, którzy 
glosowali. 
/3/ Po dopełnieniu tej czynności nastę.pi obliczenie głosów oddanych na każdego 

· kandydata. 
/4/ Przebieg każdej czynności będzie· zopisany w protokóle podpisanym przez człon
ków Komisji i mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników kandydatów. 
/5/ Koperty, karty wyborcze oraz protokół przawodniczę.cy Obwodowoj Konisji \,ybor
ozej prześle niazwlocznie do właściwej Okr(J3owej Komisji \/yborczej. 

Art. 13. 

/1/ Po zbadaniu protokółów i mnteriolów przesłanych przez Obwodowo Komisje 1.'yborcze, 
Okręgowa Komisja Wyborcza ustda liczbę głosów ocldanych na każdago kandydata. · 
/2/ Wybrany na czlonkn Rady j1:,st k,mdydat, na którego oddano w okręgu mjwiększę. 
liczbę głosów. W razie róvmości głosów rozstrzyga losowania. 
'/3/ Okręgowa Komisja Wyborcza prześle do Głównej Komisji Wyborczej protokół ze 
swoich czynności niezlocznie po z~ko1'iczoniu obliczenia oc1danych głosów. 
/4/ Stref'owa Komisja Wyborcza ustala liczbę głosów oddanych na knżd.ę. listę stre
f'owę. w obrębia całej stref'y wyborczej. 
/5/ Stref'owa Komisja rryborcza dokona podziału mandotów z list straf'owych przy 
zastosowaniu proporcjonaln::lgo systerrn.i De Hondta. 
/6/ W razie wybrania kandydata w dwu lub ·więcej okręgach powinien wybrany oświad
czyć w terminie 14 dni od zawiadomienia go o wyniku wybo:i;"ów, który r:1.andat przyjmuje. 
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W razie broku takiego iświaJczcnia Główna Kowisja Wyborcza przyzna mandat z okrę
gu, w któryra kandydat otrzymał. nojwiększQ. liczbę gł.asów. 
/7/ Glovmy Komisarz ·,iyborczy ogłasza wyniki wyboró,f • 

.brt. 14. 

/1/ Pel.nomocn:Lk kandyclata lub listy kandy,iatów raoże zal.ożyć umotywow.:iny protest 
przeciwko wynikom wyborów w terminie 21 dni cxl dnia ogłoszenia wyników wyborów. 
/2/ Protest taki winien być skierov.qny do Rady, która dla rozpatrzenia go i pow
zięcia docyzji ostatecznej wyznaczy komisję zl.ożonę. z 5 nnjstarszych wiekiem 
członków Rody, maję.cych wykształcenie prawnicze • 

.Art. 15. 

Po decyzji Rody w spr[\wio mnndatów, co do których złożono protesty, Główny Ko
misarz Wyborczy wyda zlecenie Okręgowym Komisjom Wyborczym zniszczęnia w trybie 
komisyjnym n10t6rial.ów przekazanych przez Ob,mdm.e Komisje Wyborcze • 

.Art. 16. 

/J/ Główna Komisja \lyborcza, uwzgl~dniaję.c warunki w danej strefie wybor•zej, 
może dopuścić obok glosowania osobistego także glosowania listowne. 
/2/ W takim wypadku Główna Komisja \,yborcza wyda przepisy, mnję.ce na celu zabez
pieczenie prawidl.owości i tajności gl.osm,o.nin listownego, przy czym przepisy prze
widzione dla gl.osm.-ania osobistego będę. mial.y odpowiedne zastosowanie. 
/3/ Przepisy dotyczę..ce gl.osovmnia listownego zo.wierać powinny następuj~ce zasady 

a/ gl.osOW'allie przeprcrwfadza Okręgo~Ja Komisja iiyborcza; · 
b/ okres czasu na gl.osav"fanie listowne nie może być dl.uższy niż 14 dni; 
o/ za datę glosowania uważa się datę stempla pocztowego; 
a/ wyborca gl.osujQ,Cy listownio poda obok swego nuzwiska, imienia, daty uro

dzenia i numoru clowodu osobistego /Certificato od Registration w Wielkiej 
Brytanii, bę.dź odpmdedni dokument w innych krajacły także przyczynę uza
sadniaję.cę. niemożność osobistego cxldania gl.osu w Cbv:oclowej Komisji Wybor
czej. 

/4/ Okręgowa Komisja Wyborcza oblicza gł.osy otrzymane w drodze listovmej równo
cześnie z otrzymaniem gł.asów naclesl.onych przez Obwodowe Komisjo Wyborcze. 

llrt. 17. 

/1/ Posłowie i Senatorowie SejmSw i Senotów /art.l ust./]/, b niniejszego dekretu/ 
skl.adaję. właściwe oświadczenia /art.l ust./1/,b niniejszego dekretu/ Głównemu Ko
misarzowi Wyborczemu. 
/2/ RozporzQ.dzenie Rady Ministrów ustali termin składania powyższych oświadczeń 
i tryb postępowania z nimi Głównego Komisarza Wyborczego. 
/3/ Przeciwko nieuwzględnieniu przez Głównego Komisarza Wyborczego ośvliadczenia 
osoba, która je zł.ożył.a, może zal.ożyć umotywowany protest do Raay Rzeczypospoli
tej Polskiej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia powyższej osobie o nieuwzględ
nieniu jej oświadczenia. 
/4/ Protest będzie rozpozmny i rozstrzygnięty w trybie ustalorzym w art.14- ust./2/ 
niniejszego dekretu. 
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Art. 18. 

/1/ Stronnictwa i ugrupowania polityczne zgłaszaj~ GłówneIIn.1 Komisarzowi Wybor
czemu gotowość do wzięcia udziału w Radzie w ci~gu 30 dni od zakończenia kaden
cji poprzedniej Rady. 
/2/ Podziału mandatów przypadaj~cych na stronnictwa i ugrupowania dokonaj~ za
interesooane stronnictwa i ugrupowania w drodze porozumienia w ci~gu 30 dni po 
upływie terminu przeznaczonego na zgłaszanie gotovrości do wzięcia udziału w Ra
dzie. O wynilru porozwnienia stronnictwa i ugrupowania zawiadamiaj~ Głównego Ko
misarza Wyborczego. 
/3/ W razie brała.i porozumienia między stronnictwami i ugrupowaniami polityczny
mi Główny Komisarz Wyborczy przedstawi sprawy sporne Głównej Komisji Rozjemczej 
do ostatecznego rozstrzygnięcia. 
/4/ Główn~ Komisję Rozjemcz~ powoła Prezydent Rzeczypospolitej w składzie trzech 
członków w cię.gu 21 dni po zakończeniu kadencji Racy. Członkami Głównej Komisji 
Rozjemczej nie mog~ być osoby nale ż~ce do stronnictw i ugrupowań peli tycznych, 
ubiegaj~cych się o mandat do Racy. 

Art. 19. 

Główny Komisarz Wyborczy wystawia każdemu członkowi Racy list wierzytelny, 
zawieraj~cy stwierdzenie tytułu ,na podstawie którego z .ostał czł9nkiem Rady~ 

Art. 20. 

W razie utraty mandatu lub śmierci członka Rady nast~pi obsadzenie oproz
nionego miejsca w zależności od trybu, w jakim został powołaey członek Rady, 
który z niej ubył. W taki sposób: 

a/ w miejsce wybranego z listy okręgowej członka Rady, który z ru.eJ ubył, 
wejdzie jego następca; 

b/ w miejsce wybranego z listy strefowej członka Rady, który z niej ubył, 
wejdzie następna z kolei na liście strefowej · osoba; . 

o/ w razie bralru następcy lub braku na liście strefowej osoby, która powin
naby zostać członkiem Rady, powołany on będzie w trybie, ustalonym w 
art.l ust./4/ niniejszego dekretu; 

d/ nowego członka powoia Prezydent Rzeczypospolitej ~dź wyzrlllczy go stron
nictwo lub ugrupowanie pali tyczoo. 

Art. 21. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 grudnia 1953 r. o sposobie 
powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. Nr.3 z 1953 r., 
poz.7, Nr.12 z 1954- r., poz.12/ uchyla się. 

Art. 22. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesovd Rady Ministrów i właś
ciwym Ministrom. 
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.Art. 23. 

Dekret niniejszy wchodzi w życic z dniom ogłoszenia. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
Minister Skarbu i Kierownik Ministe rstwa 
Zagadnień Polskiej Emigracji Politycznej 

/-/ Antoni Paję.k 

KIEROWNIK MINISTERST\{A SPAA\7 "JEWNErR2:.N'iGH 
/-/ Stanisław Pomianowski 

MINIS'rER SPRAW ZAGRANICZNYCH 
/-/ kleksand.er Zawisza 

MINISTER OBRONY N.ARODOYłEJ 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ August Z ale ski 

/-/ Antoni B. Brochwicz-Le\"'n.ński płk. dypl. 

MINISTER SPRNilEDL.IWOŚCI 
/-/ Stanisław ll.lbodziecki 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A WYZNAŃ RELIGIJNYCH, OŚWiliTY 
I I<JJLTURY, Minister 

1 Okręg 
2 Okręg 

3 Okręg 
4 Okręg 
5 Okręg 

/-/ Stanisław Dołęga Modrzewski 

------00000------

Załę.cznik do art.3 ust./2/ dekretu. 

Podział Strefy ·dielkobrytyjskiej na okręgi. 

Szkocja 
Pó lnocna ltllglia 
hrabstwa: Northumberland 

County of Durham 
Cumberland 
West mor land 
Yorkshire - North RiC.ing 
Yorkshire - East Riding 

: Yorkshire - West Riding 
Lo.ncastershirG .bez rejonu Liverpool 
rejon Liverpool z Lancashire 
hrabstwa: Cheshire 

Shropshire 
północna Walia 
hrabstwa: Flint, Denbigh, Caernarvon, Anglesey, M.arioneth, Montgorrery. 
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6 Okręg z o.chodni "Mia.land'' 
hrabstwa: Stafford, \1arwick. 
z Walii: Herefordshire 

Worcester 
Radnorshire 

7 Okręg południowo-zachodnia Walia 
hrabstwa: Cardigan, Carmartron, Pembroke, Brecknock, Glamorgan, 

Monmouth. 
południowo-zachodnia Anglia 
hrabstwa: Cornwalia, Devon, Someraet, Gloucoster. 

8 Okręg : wschodni "Midland!' 
hrabstwa: Derby, Nottingham, Leicester, Lincoln 

9 Okręg: północno-zachodnie Home Counties 
i wschodnia Anglia 
hrabstwa: Berkshire, Oxford, NorthaI11Pton, Bedford, Hertford, 

Cambridge, Huntingdon, Norfolk, Suffolk. 
10 Okręg południowo-wschodnia J.nglia 

/Londyn/ 
hrabstwa: Essex, Kant, Surrey, Sussex, Hampshire, Wiltshire, Dorset. 

ll Okręg : London County i Midd.lesex. 

Okręgi od 1 do 10 sę. okręgami jednomandatowymi. 
Okręg 11 jest okręgiem czteromondatowym • 

. . 
C'l~OO TI. 

IZL\L URl~1Y 

Zlu7l4IJZ!ENIE PRRlYDENrA . RZECZYPOSPOLITEJ . 
z dnia 29 październiku 1957 ·r. 

o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstaWie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. Nr.3 z 1953 r., 
poz.9/ zarz~dzam otwarcie sesji ZVJYczajnej Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 29 października 1957 r. · 

PREZES RkDY MlNISTRÓVf 
/-/ J.ntoni Paj ę.k 

-PREZYDENT RZECZY.POSPOLITEJ 
/-/ .:.ugust Zaleski 
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Z.ARZ4ffiENIB P.REZYDENI'.A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 17 3rudnia 1957 r. 
o znrn.knigciu sesji i o rozwi~z:miu Rndy 

Rzoczypospolitej Polskiej. 

Na podstavli.e art.2 i 17 ust.l delcretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
9 grudnia 1939 r. o povrolaniu Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej /Dz.U.R.P. Nr.3. 
z 1953 r., poz. 9/ zarzę.dzam zamknięcie sesji i rozwię.zanie otwnrtej w dniu 
18 grudnia 1954- r. Rady Rzeczypospolitej Polskiej wobec upływu jej trzylotnioj 
kadencji. 

PREZES RhDY MINISTRÓW' 
/ -/ l1nt oni Faj ę.k 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ .bugust Zaleski 

Zwolnienie Zastępcy Głównego Komisarza Wyborczego. 

Prezydent ~zeczypospolitoj w dniu 9 października 1957 r. zv,olnił Janusza ZyglTD..ll1-
ta SZCZEPANSIDX}O ze stanowiska Zastgpcy Głównego Komisarza Wyborczego nl\ wlasnę. 
prośbę. 

Zwolnienia sędziego Sę..du Obywatelskiego. 

Na podstawie art.9 ust.l dekrotu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 
1950 r. o Sę.dach Oby,,atelskich na Obczyźnie /Dz.U.R.P. Nr.4 z 1957 r.,poz.9/ 
Prezydent Rzeczypospolitej w dniu 22 puździernika 1957 r. zwolnił ze stnnowiska 
sędziogo Sę.du Oby,-.atelslci.ego w Londynie na własnę. prośbę Emiliana MOSZYŃSKIEGO. 

Povmłanie sędziów Sę.ciu Oby,mtelskiego. 

Na podstawie art.9 ust.l delcretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 
1950 r. o Sę.dach Oby,vatelslci.ch na Obczyźnie /Dz. U.R.P. Nr~4 z 1957 r. poz. 9/ 
Prezydent Rzeczypospolitej w dniu 22 października 1957 r. powołał na stanowiska 
sędziów Sę.du ObyYmtelslci.ego w Londynie na okres jogo kadencji do dnia 15 paździer
nika 1958 r.: 

Janus z a WITOŁD MEXl,NDROWICZh, 
Gustawa ROZALOW'SKIEGO, 
Józefą IZOWSKI:EGO, 
Tadeusza KLIMKIEWICZ.A, 
Romana WITORZEŃJA. 
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Przecllużenie mandatu rzecznika S~du Obywatelsld.ego 
Yv Londynie • 

Na podstawie art. 7 ust.l i art.9 ust.l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 8 września 1950 r. o S~dach Obywatelskich na Obczyźnie /Dz.u.R.P. Nr.4 
z 1957r, poz.9/ Prezydent Rzoczypospolitej w dniu 19 luteg9 1957 r. przed.J:użyl 
rzecznikowi S~du Obywatelskiego w Londynie dX' Janowi ERUJ;>INSEIElvUJ mnndat na 
okres dalszy dwóch lat, licz~c od dnia 16 grudnia 1956 r. 

------00000------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odbito z polecenia hti.nistra SpraWiedliwości. 

-------------------------------------------------------------------------------' -------------------------------------------------------------------------------


