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190 

USTAWA 

z dnia 25 września 1954 r. 

o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 1. 

W związku z' reformą podziału administrac yjnego wsi, art. 34 ust. 1 Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej otrzymuje brzmienie: 

,,1. Organami władzy państwowej w grom adaćh, osiedlach, miastach, dzielnicach więk
szych miast, powiatach i województwach są ·ra dy na~odowe". 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodn icząc y Rady Pań stwa:, A. Zawadz/d 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybickl 

191 

USTAWA 

z dnia 25 września 1954 r. 

o reformie podzi ału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzki ch r ad narodO'..vych. 

W celu 
włączenia coraz szerszych rzesz pracu jących chłopów do udzi ału w rządzeniu Państwem, 
rozwijania ich twórczej inicjatywy i ak tywności dla pomnażan i a dobrobytu i kultury 
wsi , 
s1J rawni ejszego zaspokajania pot rzeb materia1 nvC'h i kulturalnych ludnoś ci, ' 
d::dszego zbl i7enia orQ'anów władzy państwowej do naj szerszych mas pracujących wsi -
s tanowi si ę, co następuje: 

Rozdział 1. 

Utwor7en ie' gromad. 

Art 1. 

W m if' ;C:;C'f' dot ychczasowych gmin i gromad 
tworzy si e nowe gromady, jako jedno.stki po
działu adminh; t racyjnego wsi. 

Art 2. 

W skł ad gromady powinny wchodzić wsie, 
położo ne na tereni e iednej -gminy lu b s ąsiad u
j ącv ch ze so~ą gmi n, powi ~lz ane komun ikacy j
ni e oraz pos iad ;.lj ące w spólne urzqdzenia gO"i'0 -

darcze, ku lturalne lub zdrowotne. 

• 

( 
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Art. 3. 

1. Podziału administracyjnego na gromady 
dokonują wojewódzkie rady narodowe ustala
jąc granice gromad oraz siedziby gromadzkich 
rad narodowych. 

2. l:khwały wojewódzkich rad ' narodowych 
o utworzeniu gromad i usta1eniu siedzib gro
madzkich rad narodowych podlegają zatwier
dzeniu przez Komitet Rady Państwa i Rady Mi
nistrów do Spraw Podziału Administracyjnego 
Kraju oraz ogłoszeniu w dziennikach urzędo
wych właściwych wojewódzkich rad narodo
wych. 

3. W przypadku gdy podział na gromady po- . 
. ciąga za sobą koniecznośĆ' zmiany granic mi a':' 
łita, powiatu lub województwa, dokońUje się jej 
w trybie określonym w ust. 1 i 2. 

R o z'd z i a ł 2. 

Gromadzkie rady narodowe~ 

Art. 4. 

. 1. Organami władzy państwowej w groma-
dach są gromadzkie rady narodowe. 

2. Gromadzkie rady narodowe wybierane 
są przez ludność gromady na okres lat trzech. 

Art. 5. 

Liczbę radnych ustąła prezydium powiato
wej rady. narodowej w zależności od ilości 
mieszkańców gromady w stosunku jeden radny 
na 100 mieszkańców, przy czym liczba radnych 
nie może być mniejsza niż 9 ani większa niż 27. 

Art. 6. 

Sposób zgłaszania kandydatów na radnych 
l przeprowadzania wyborów określi osobna 
ustawa. 

Art. 7. 

Nowowybrany radny składa na pierwszej 
łiesji gromadzkiej rady narodowej następujące 
ślubowanie: 

)slubuję uroczyście, jako r<tdny gromadz-' 
kiej rady narodowej, pracować dla dobra 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, trosz
czyć się o sprawy ludu pracującego wsi~ 
umacniać jego więź z władzą państwową, nie . 

,szczędzić swych sił dla wykonania zadań 
gromadzkiej rady narodo\vej". 

Art.8. 

Radny gromadzkiej ~ady narodowej_obowią~ 
zany jest: 

1) aktywnie uczestniczyć w pracach gro
madzkie j rady narodowej i jej komisji, czuwać 
nad wykonywaniem uchwał rady, ' . '. 

2) dbać o najlepsze zaspokajanie potrzeb go
spodarczych, kulturalnych i społecznych mi esz
kańców gromady, utrzymywać stałą więź z wy
.horcami" . ' 

3) zdawać okresowo śprawę wyboreom z dzia
łalności gromadzkiej rady narodowej jak i ze 
swej pracy. 

Art. 9. 

1. Radni są odpowiedzialt1i przed swymi wy
borcami i mogą być przez nich odwoływani. 

2. Odwołanie radnEjgo następuje w drodze 
uchwał podj ętych na poszczególnych zebraniach 
wiejsk1ch w gromadzie. Jednocześnie z odwob

.niem dokonuje się wyboru nowego radnego. 
3. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się od

powiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu 
radnego wskutek śmierci, zrzeczenia się man
datu lub utraty prawawybieralno~ci. 

4. Szczegółowy tryb odwołania i wyboru 
określi Rada Państwa. 

R o z ci z i a ł 3. 

Zadania gromadzkich rad narodowyci;. 

Art. 10. 

J. Gromadzkie rady narodowe jako organy 
władzy państwowej w gromadach kierują w 

. swoim zakresie na terenie gromady działalno
ścią gospodarczą, społeczną i kulturalną, wią
żąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopań
stwowymi. 

2. Dotychczasowy zakres działania gmin
nych rad narodowych i ich or'ganów przechodzi 
na gromadzkie rady narodowe. W szczególno
ści gromadzkie rady narodowe wJ1konują zada
nia wymienione w następnych artykułach ni
niejszego rozdziału. 

Art. 11. 

1. Gromadzka rada narodowa wybiera spo
śród radnych prezydium, które jest jej orga
nem wykonawczym i zarządzającym. 

2. W skład prezyGlium wchodzą: przewodni
czący, zastępca przew:odniczącego i sekretarz 
gromadzkiej rady narodowej. Gromadzka rada 
narodowa, licząca co najmniej 12 radnych, wy
biera ponadto w skład prezydium 2 członKów, 
a lićząca co najmniej 18 radnych - 3 lub 4 
członków. . 

Art. 12. 
'. " 

, Gromadzkie rady narodowe: 

. 1) czuwają nad wykonywaniem przez oby
wateli ich obowiązków ustawowych . oraz nad 
wykonywaniem ustc.W i zarządzeń władzy lu
dowej przez pracowników administracji pań- _ 
stwov,'ej i gospodarczej, troszczą się stale o co
dzienne potrz2by. i interesy ludn0ści gromady, 
ochraniaj ą własność . spoleczną, , zabezpieczaj ą 
prawa obywateli, dhą'ją o utrzymanie porządku 
publicznego,. rozpatrują skargi i zażalenia oby
wateli,~walczają wszelk.le przejawy . samQwoli 
i biurokratycznego stosunku doobywątela, 
sprawują kontrolę społeczną nad działalnością 
przedsiębiorstw, zakładów i instytucji vy , gro-

, mą.~~i~J, "I. ,' . l~ . iVf- ~ .. !n.;':l , ~:._l ~ "- .~ :". ';'- :" '. 
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2) wykorzystują wszelkie zasoby i możliwo
ści wsi dla wszechstronnego rozwoju gospodar
czego i kulturalnego gromady, dla podniesienia 
produkcji rolniczej i innych dziedzin gospodar
ki, dla coraz lepszego zaspokajania potrzeb lud
ności, 

3) pobudzają inicjatywę mieszkańców gro
mady, mobilizując ich do wykonywania zadań 
stojących .przed gromadą, · w szczególności dro
gą organizowania czynów społecznych. 

Art. 13. 

Gromadzkie rady narodowe: 

1) dbają o wzrost plonów, o pełne i należyte 
zagospodarowanie użytków rolnych i o wzrost 
gospodarki hodowlanej zarówno w gospodar
stwach indy~idualnych, jak i w spółdzielniach 
produkcyjnych, ustalają plany pomocy silsiedz
kiej w rolnictwie i czuwają nad ich wykona
niem, 

2) czuwają nad sprawiedliwym i termino
wym wykonywaniem planów obowiązkowych 
dostaw i kontraktacji, .' 

5) dbają o należyte utrzymanie gromadz
kich dróg, mostów, urządzeń melioracyjnycn 
i komunalnych, planują i wykorzystują świad
czenia w naturze dla prac na terenie gromady, 

6) czuwają nad przestrzeganiem przepisóvl. 
przeciwpożarowych przez mieszkańców, współ
działają przy organizowaniu ochotniczych stra
ży pożarnych oraz udzielają im n,iezbędnej po
mocy. 

Art. 15. 

Gromadzkie rady narodowe uchwalają bud~ 
żet gromady i nadzorują jego wykonanie oraz: 
zatwierdzają sprawozdania prezydium z wyko~ 
nania budżetu. 

Art. 16. 

. Grom~dzkie rady narodowe przedkładaj~ 
powiatowej radzie narodowej wnioski w spra
wie terenowego planu gospodarczego, w zakre
sie dotyczącym gromady. 

Art. 17. 

3) zabezpieczają terminowe wpłacanie po- 1. Właściwość kolegiów orzekających, dzia-
datku gruntowego i wykonanie innych zobowią- łających na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 
zań finansowych wobec Państwa, 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym 

4) czuwają nad właściwym stosowaniem (Dz, U. Nr 66, poz. 454) przy prezydiach gmin
przepisów o ulgach i zwolnieniach od podatku nych rad narodowych, przechodzi na kolegia 
gruntowego i obowiązkowych dostaw, orzekające przy prezydiach gromadzkich rad 

5) dbają o należyte wykorzystanie sprzętu narodowych. 
ośrodków maszynowych, 2. Przy prezydiach gromadzkich rad naro .. 

6) czuwają nad gospodarką w lasach nie sta- dowych działają urzędy stanu cywilnego. 
nowiących własności Parlstwa, organizują zale- • 
sianie nieużytków, zapewniają ochronę zwierzo
stanu. 

Art. 14. 

Gromadzkie rady narodowe: 

1) czuwają nad realizacją obowiązku po
wszechnego nauczania, zapewniają zgodnie z o
bowiązującymi przepisami szkołom, przedszko
lom i innym instytucjom oświatowym, wycho
wawczym i kulturalnym potrzebne pomieszcze
nia i obsługę gospodarczą, dostarczają mieszkań 
nauczycielom, współpracują w zakresie rozwO
ju czytelnictwa, upowszechnienia kultury i wie
dzy rolniczej, organizują i utrzymują świetlice, 
biblioteki, zespoły nauczania, współdziałają w 
rozwoju kultury fizycznej i sportu, 

2) dbają o czystość i należyty wygląd wsi 
oraz o podnoszenie ich stanu sanitarnego, 
o rozbudowę urządzeń ochrony zdrowia, polep
szenie · obsługi sanitarnej mieszkańców groma
dy i rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz 
nad osobami niezdolnymi do pracy, 

3) udzielają pomocy rodzinom odbywających 
służbę wojskową, rodzinom wi~lodzietnym i in
nym osobom potrzebującym pomocy społecznej, 

4) współdziałają przy organizowaniu prze
mysłu miejscowego i ludowego oraz sieci slde
pów spółdzielczych, troszczą się o właściwe za
opatrzenie ludności w artykuły codziennego 
użytku i o zapewnienie usług rzemios-ła , kon
trolują przes~rzeganie ustalonych cen, z.abf'z
pieczają odpowiednie w.arunki na ta-rgowiskach, 

Art. 18. 

1. Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa 
może postanowić, że niektóre kompetencja 
gminnych rad narodowych przechodzą na po
wiatowe rady narodowe. 

2. Rada Ministrów może wyłączyć ·spod wła
ściwości kolegiów orzekających przy prezydiach 
gromadzkich rad narodowych niektóre katego
rie spraw i przekazać je do właściwości kole
giów orzekających przy prezydiach powiato':' 
wych rad narodowych. 

3. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
może z uwagi na liczbę ludności tworzyć urzę
dy stanu cywilnego właściwe dla kilku gromad. 

R O z d z i a ł 4. 

Sesje gromadzkich rad narodowych. 

Art. 19. 

Gromadzkie rady narodowe obradują na se
sjach. 

Art. 20. 

Sesję zwołuje prezydium gromadzkiej- rady, 
narodowej. 

Art. 21. 

Na ses ji przewodn iczYpł'zewodnkzący ~fO·· ' 
madzkiej rady narodowej · lub jego-- zastępca;; 

• 
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Art. 22. 

. Gromadzka rada narodowa mo ze obradować ' 
l podejmować uchwały w obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby radnych. 

Art. 23. 

Radnemu przysługuje prawo żądania wy ja
'~nień na sesji gromadzkiej rady narodowej 
w sprawach dotyczących gromady. 

R o z d z i a ł 5. 

Komisje gromadzkich rad narodowych. 

Art. 24. 

3) przygotowuje sesje rady oraz układa pro
jekt porządku jej obrad, 

4) współdziała z komisjami rady i przedkła
da im określone sprawy do zbadania i zaopinio
wania, 

5) rozpatruje wnioski komisji rady, 
6) opracowuje projekt budżetu gromady, wy

konuje budżet oraz uchwala sprawozdanie z wy
konąnia budZetu i przedstawia je do zatwier
dzenia gromadzkiej radzi~ narodowej, 

7) kieruje działalnością przedsiębiorstw, za
kładów i instytucji podległych gromadzkiej ra- ' 
dzie narodowej, ' 

8} rozpatruje sprawozdania innych przed
siębiorstw, zakładów i instytucji w zakresie do-
tyczącym gromady, \ 

9) sldada ze svvej działalności sprawozdania 
na sesjach rady. 

1. Gromadzkie rady narodowe powd'l:ują sta
łe komisje dla poszczególnych dziedzin swojej I 

działalności. 

Art. 30. 

1. Rada Ministrów' ustali tryb podejmowa
nia uchwał oraz szczegółowy zakres obowiąz
ków i uprawnień członków prezydium., 

2.·Gromadzkie rady narodowe mogą powo
ływać komisje dla określonych zadań doraź
nych. 

Art. 25. 

Komisje gromadzkich rad narodowych utrzy
mują stałą i ścisłą więź z ludnością gromady, 
mobilizują ją do współudziału w realizacji za
dań rady, występują z inicjatywą wobec rady 
i jej prezydium, współdziałają w przygotowa
niu i realizowaniu uchwał rady oraz wykonują 
z ramienia rady kontrolę społeczną. 

Art. 26. 

Rada Państwa ustali wytyczne w sprawie 
. powoływania komisji, a w 'Szczególności określi, 
jakie komisje stałe powinny być powołane przez 
gromadzką radę narodową. 

R o z d z i a ł 6. 

Prezydium gromad.zkiej rady narodowej. 

Art. 27. 

1. Prezydium gromadzkiej rady narodowej 
działa stosownie do uchwał swej . rady oraz 

. zgodnie z wytycznymi i instrukcjami prezydium 
powiatowej rady narodowej. 

2. Prezydium gromadzkiej rady narodowej 
działa kolegialnie. 

2. Rada Ministrów określi tryb pow~ływania, 
awansowania, przenoszenia i zwalniania pra
cowników gromadzkiej rady narodowej. ' 

R'ozdzi~ł 7. 

Nadzór. 

Art. 31. 

Powiatowa rada narQdowa uchyli uchwałę 
gromadzkiej rady narodowej lub jej prezy
dium, jeśli uchwała jest sprzeczna z prawem 
lub niezgodna z zasadniczą linią polityki Pań
stwa. 

Art. 32. 

L Prezydium powiatowej rady narodowej 
może zawiesić wykonanie uchwały gromadz
kiej rady narodowej i przedstawić sprawę do 
rozstrzygnięcia na najbliższym. posiedzeniu swo
jej rady narodowej. 

2. Prezydium .powiatowej rady narodowej 
uchyli uchwałę prezydium gromadzkiej rady 
narodówej, jeśli uchwała jest sprzeczna z pra
wem lub niezgodna z zasadniczą linią polityki 
Państwa. 

Art. 33. 

Art. 28. Budżet gromadzkie.j rady narodowej podle-
- ga zatwierdzeniu przez prezydium powiatowej 

Gromadzka rada narodowa może odwołać rady narodowej. 
prezydium lub poszczególne osoby wchodzące 
w jego skład i dokonać nowego wyboru. R O z d z i a ł 8. 

Art. 29. 

Prezydium gromadzkiej rady narodowej wy
konuje w szczególności następujące zadania: 

1) zapewnia wykonanie uchwał rady oraz 
zarządzeń i poleceń organów nadrzędnych, 

· 2) podejmuje czynności niezbędne dla wyko
nania zadań gromadzkiej rady narodowej, 

Zebrania wiejskie. 

Art. 34. 

1. Celem rozpatrywania zagadnień dotyczą
cych poszczególnych wsi, wchodzących w skład 
.gromady, zwołuje się zebrania mieszkańców 
tych wsi. 

I 

(. 
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2. Zebrania zwołuje przedstawiciel gro-
m adzkiej rady narodowej: 

1) na zlecenie r ady, 
2) na zlecenie prezydium rady", 
3) na żądanie wIększości wyborców zamiesz

kałych na terenie danej wsi. 
3. Termin i miejsce oraz porządek obrad ze

b rania wiejskiego powinny być zawczasu poda
ne do publicznej wiadomości. 

Art. 35. 

1. W szczególności na zebraniu w~ejskim 
omawia się sprawy dotyczące: 

1) poprawy warunków gospodarczych, byto-
wych i kulturalnych mieszkańców wsi, 

2) rozwoju produkcji rolniczej, 
3) upowszechnienia wiedzy rolniczej, 
4) warunków sanitarnych i porządkowych 

wsi. 
5) postulatów mieszkm'iców wsi. 
2. Zebrania wiejskie mogą być poświęcone 

poprawie warunków gospodarczych i bytowo
kulturalnych wsi drogą czynów społecznych 
oraz sprawie wykonania obowiązków wobec 
Państwa i mobilizowania ludności pracującej do 
zwalczania wszelkich pr6b przeciwdziałania za
rządzeniom władzy ludowej. ' 

. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się również ce
lem wysłuchania sprawozdania gromadzkiej ra
dy narodowej lub jej prezydium. 

Art. 36. 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy 
na nim przedstawiciel gromadzkiej rady naro-
dowej. . 

2. Z przebiegu zebrania sporządza się pro
tokół. 

R o z d z i a ł 9. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 37~ 
/ 

1. Do czasu wyboru prezydiów gromadzkich 
rad narodowych prezydia gminnych rad naro
dowych i sołtysi pełnią swoje dotychczasowe 
czynności. 

2. Rada Ministrów ustali tryb i terminy prze
kazania przez prezydia gminnych rad narodo-

wych dotychczasowych swoich czynnoscl pre
zydiom gromadzkich rad narodowych. 

. Art. 38. 
Wszystkie przysługujące mieszkańcom do .. 

tych czasowych gromad prawa własności, użyt
kowania lub inne pNlwa rzeczowe i majątkowe 
pozostają nienaruszone. 

Art. 39. 

1. Pracownicy prezydiów gminnych rad na
rodowych przechodzą do pracy w prezydiacll 
rad narodowych innych stopni. 

2. W przypadku niemożności zatrudnienia; 
pracownika w prezydium rady narodowej roi
wiązanie s tosunku służbowego bądź umowyj 
o pracę następuje na ogólnych ząsp.dach. · 

Art. 40. 

1. Rada Państwa i Rada Ministrów ustal14 
termin, w ciągu którego stosowane będą posta ... .. 
:nowienia art. 3. 

2. Po upływie tego terminu tworzenie, łącze" 
nie i znoszenie gromad, zmiana ich granic ora'2J 
ustalanie siedzib gromadzkich rad narodowycłl 
może być dokonywane uchwałą wojewódzkiej . 
rady narodowej, zatwierdzoną przez Radę Mi ... 
nistrów i ogłoszoną w dzienniku urzędowym 
wojewódzkiej rady narodowej. 

Art. 41. 

1. Rada Ministrów wyda przepisy wykonaw
cze niezbędne dla wprowadzenia w życie niniej .. 
szej ustawy. !' 

2. W szczególności przepisy te uregulują: 
1) tryb i terminy przekazania majątku gmin. 

nych rad narodowych, . 
2) sprawy' zarządu 'mieniem gromadzkim, 
3) prawa i obowiązki, wynikające z dotycK ... 

czasowego stosunku pracy pracowników prezy· 
diów gminnych rad narodowych. 

Art. 42. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybickl 
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USTA WA 

z dnia 25 września 1954 r. 

o osiedlach i radach narodowych osiedli . 

Art. 1. 
Z obszaru gromady może być wyłączone 

osiedle, liczące co najmniej 1.000 mieszkańców. 

Art. 2. 
Organami władzy państwowej w osiedlach 

są rady narodowe. 

.. 
Art. 3; 

Głównym zadaniem rad narodowYch osie
dli jest zaspokajanie bytowych, socjalnych 
i kulturalnych potrzeb mieszkańców osiedla, 
a w szczególności zapewnienie 1,ltrzymania i ro
zwoju urządzeń komunalnych. 


