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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

, :z dnia 27 grudnia 1960 r. 

w sprawie ogłosl,enia jednolitego tekstu ustawy I dnia ' 31 pa id:tiernik,a 1957 r. :~ Ordynacja wyborcza ,d~ rad narodowych, ' 

L Na , podstawie art. 5 · ustawy z dnia 22. grudnia' f960 r. 
o uzupełni eniu i zmianie niektórych przepisów prawa wybor
czego (Dz. U , Nr 57, poz. 323) ogł<1sza si'ę w załączniku do 
nin iejszego obwie5zczenia -jednolity tekst ustawy z dnia 
Jlpażdz.cmika 1957 r. - O rdynacja wy borcza do rad naro
dowych (Dz. tJ. Nr 55, poz , 270)~ z u "-'Z'qlędn'l erriem ' zmian wy
nikających z ustawy z dnia 22 grudnia IWO- r. o uzupełnien i u 
i zmianie niektórych przep,isów, prawa wyborczego (Dz. U. 
Nr 57, poz. 323) i z za.chowaniem ciągłejI1umeracj i a'Ityku
łów, ustępów .i punktów. 

2. Jednolity tekst .ustay.ry z dnia 3Ip'łźdz i,ern ika Hł57 r. - , 
Ordynacja wyborcza do , raa narodowych nie obejmuje: 

1) następujących przep-isów ustawy z dnia 22 grudn ia 1960 r. 
o uzupełn ; eniu i. zmianie nie kló rych przepisów prawa 

, wyąorczego: . 

a) art. I w brzmieniu : 
,;Art. I. I. W'ybory , przeprowadzane równoczesn ' e 
do S~jmu i do rad narcidowyC-h , odbywają się w try
bi-e określonym w Ordynacji , wyborczej do Sejmu Po1-
ski ej Rzeczypospolitej Ludowej l w Ordynacji wy
borczej do rijdnarodowych, z . następ~ j-ątymi zmia
nami: . 
1) kalendarz ~yborc7.y,stanowiący ' zilł ączn i k ej:) 

uchwały Rad,y Pa,Ii stwao zarząą'zen i u . wyborów , 
oznaCZa dni, w kt6ry ch upływają terminy przew I
dzianew Ordynacj i wyborc.zej do Sejmu i w Or-
9ynacji wyborczej do rad narodo~ych; 

'2) zadania pr~ewidzianej w Ordynacji ' wyborczej do 
'lad nato.dowych Centralne j Komisj-i Wyborcz:e i 
wykQDuj.e;, PiińsLwoWJa" :Komisla Wyborczo • . pówoła
łl.;ł, na l?od~tawje Ordynacji wyborczej do Sejniu; 

3) nie tworzy się przemysIowych okręgów wybor-
czych; . 

4) tworzy się ' ohwodygłbsowania ' i powołuje się ob
wodowe komisje wyboFcze wspólne dla wyboró w 
do Sejmu i do rad narodo wych; 

5) te same spisy wyboH)óW służą · dla wy borów " da 
Sejmu i do rad narodowych; 

6)' głosowanie od!?ywa się iówI10cześn ie na pos łów 
i radnych; wyborca otrzymuje od obwodowej. ,Jeo
misji wyborczej kei;T ty do -g10sow'1mia rio Sejmu 
i do rad narodowych; karty te wkłada do koper
ty; którą wrzuca do urny. 

2. Postanowień ust. 1 pkt 4,-6. nie stosuje s i ę do ' ob
wodów głOSOwania, utworzonych zagranic'lna pod
stawie przepisów. Ordynacji wybo rczej do Sejmu ,", 

bl ar t. 4 w brzmieniu: . 
"Art. 4, Pierwsze wybory do rad ' narodowych, prze
prowadzone ' po wejściu w życie niniejszej ustawy, 
powinny s i ę odbyć w c i ągu trżech m iesięcy po upły
wie kadencji rad narodowych,"; 

2) następujących przepisów o d~iuwejScia wżycie ustaw: 
al a rt. 90 usl,,~y zd~ i ~ , 3Lpaździernjka 1957 r."": Ordy

nilcja wyb9'rcza, do radnarotlowychw brzmieniu : 
"Art. 90. Ustawa wchodzi w · ży cie z dn iem ;oglo~ . 
szen ~a," , 

bl art. 6 ustawy z dnia. 22 grud'nia 1960 r . o uzupeinieniu 
i zmianie niektó'I;.ych przep isów prawa wyborczeg~
w Ł! rzmieniu: 

"Art 6:.," Ustawa wC,hodzi w życie z dniem oglo
ne.l:l i.a " • 

Prezes Rady . Minist.r6w: J .. Cy~qnJti€wjcz . 

~ .: 

'ldlączn ik do obwieszC'7en ia 
Rild'Y'· Minis łrów-- 2 ' dnia, 21 ' 
1960 r. :poz . .3~6). 

, i USTAWA 

ZtlDia31.paździetńika f957 r. , 

Ordynacja ,wyborcza do r,a.dnarodowych. . ! i· 

R o :i d z i ·al I .. 

Zasady ogólne. 

Art. t. t. Wy'hory są powszechne: prawo wybiei~nid 
ma kaidy obywatel polski, m'ający .. w . dnm wyborów " u.koń
czonych 181aŁ .,- bez. względu na pleć, przynależność naro-
90W'ą I rasow,ą, wyznanie, wykształcen i e, czas zamieszkiwa
'nia/ pochodzenie społecz'ne, zawód i stan rirajątkowy. 

2.. Prawo wybierania przysługu j e również osobom, ' któ
rych obywatelstwo polskie nie iostało, stwierdzone, jeżeli st .:1 -
~e zamieszkują Vf Pots:;e i nie są obywatelami innego państw,a. 

Arł. 2. 1. Nie maią prawa wybięrania osoby: 
1) ,z powodu choroby umysłowej pozbawione zdolności do 

czynności prawnych lub VI n iej ograniczone, 
2) pozbawione praw publicznych- prawomocnym orzeczeniem 

sądu w czasie trwania ' pozbawienia praw. 

2, Nie . ~iorą udziału w głosowaniu os'oby: ' 
1) odby~)VającekilTę pozbawienia' woln~ści, 
2) tymr'zasowo aresztowane, 
3) przebywające w zakładach dla psychicznie chorych: 

, " 

Ad. ,3. Wybranym; Illo~e być każdy, komu. prz.ysługuj,e, 

. prav:o wybieI.ania" 

Art. A.Wybory są. równe : wyborcy biorąudzial w w.y~ 
,borach na równych zasadach; każdemu wyborcy przysługuje 
jeden glos. 

Ą,rt. 5. I: Wybory są bezpośredni e : wyborcy wybi erają 
beżpośredni o czlonków rad narodowych wszystkich stopni. 

2, Glosować można tylko osóbiście. 

Art. 6. \Vybory odbywają się w tajnym glosowaniu: 
w lokalu wyborczym musi się' znajdować pomieszczenie "'I 



., , oij' nnik Uslaw,: Nr 58:, . ,601- - -:-:- . Paz; J26 , 

osł ną, zabezpieczające tajność głosowania; karty ,do głoso- ' 
'Wa ia wrzu€a się do urnyl wyborczej "", ' ~opercie. ' 

Art. 7. L Kadencja r[ d narodowych trwa trzy lata, li
czą od dnia wyborów. 

2. Po upływie kadencj, rad narodowych ich prezydia dzia-

. :~: :! do wybom .":Y1 ~ó:, ~':: ~owo ob,.ne "dy n.· 

. Zarząd,~enie wyborów. 

Art 8'. \-Vybory rarz dza Rada · PańsŁ-w.'i nie późn iej ' ni~ 

na i esiąc przed upływe kadencji rad na.rodowych. 

Art. 9. I. Uchwała zarządzeniu wyborów wyznacza 
dat w yborów ,na dzień u tawowo uzna·ny za wolny od pracy. 
pIZ padający w ciągu d óch miesięcy po upływi-e kadencji 
nid narodowych. 

2. Uchwała ta oznacz dni. w ~tórych upływaj ą terminy 
prz widziane w niniejszej ustawie lkalendarz wyborczy). 

3. Uchwałę o zarządzfniu wyborów ogłasza się ' w Dzien
nik '. Ustaw najpóźniej w 60 dniu przed dniem ~wyborów . 

R"~ ' d , i • ł 3. ) 

Lic~ba cZł01ÓW rad narOdO,WYCb~ , 

Art. 10. Rada Państwa ustała liczbę członków wojewódz
kie rad narodowych orazt miejSkiCh, rad naro,!owyrh w mi,,
sta h wyłąctonych z woj wództw - w granicach od 80 ,10 

15Q , 

ATt. 11. t. Wojewódz ' ie rady narodowe ustalają liczbę 
nków rad narodowycH: 

3. Uwzględniając e!t.Onomiczne i socjalne znaqenie wię1(
szych zakładów produkcyjnych. nlożna. dla wyboru rad naro
dowych: miejskich, dzielnicowych, powiatowych i osiedli two
rzyć okręgi wyborcze obejmUJące pracowników większych 
zakładów przemysłowych. budowlanych i komunikacyjnych, 
n iezal~źnie od miejsca zamieszkania tych pracowników (okręg 
przemysłowy) . . 

4, , W zakładzie pracy. stallowiącym okręg przemysłowy . 

dla wy'boru powiatowej. rady nnrodowej, należy rów,niez utwo
rzyć okręg lub okręgi przemysłowe dla wyboru rady narodo
wej niższego stopnia (miejsk'iej lub osiedla) , Postanowienie 
to stosuje się odpowiednio do miast podzielonych na dzielnice . 

5. W wyborach do tej samej rady narodowej wyborca 
moźe być objęty tylko jednym okręgiem wyborczym, 

6 Okręg terytorialny obejmuje ' rów.nież wyborców obJę
tych okręg ami przemysłowym i , utworz,Pnymi na jego obszarze 
dia wyboru rad ,narodowych niż~zych stopni. 

Art. 16. t. Podział na okręgi wyborcze (ilość. : granice, 
. numery) i liczbę ' radnych wybieranych w poszczególnych 
okręgach w,yborczych ustalają; 

I) Rada Państwa -dla wyborów rad .narodowy.ch woje
wódzkich i miejski'Ch w miastach wyłączonych z woje
wództw, 

2) prezydia rad narodowych dla wyborów rad narodo-
wych bezpośrednio niższego stopnia. 

2, Uchwały. dotyczące podziału na okręgi wyborcze 
i liczby radnych wybieranych w poszczególnych okrę.gach 

wyborczych. podaje się clo wiadomości wyborców . przez rQz
plakatqwanie obwieszczeń, najpóźniej w 55 dniu przed dniem 
wyborów: . W obwieszczeniach tych wymienia się również 
sied~ibę właściwej terytorialnej ' komisji wyborczej, 

; R 'o z d~1i i a ł 5. 

. Obwody glosowania. 
2) mi~jskl:h w miastach stanowiących powiaty miejskie -
1) powiatowych ' - w 9rt nicaCh' od 50 do 60, . 

w grarucach ' od" 50 do .80," - kit. ł7; l. Dla- przeprowadzenta glosowania tWOH·Y · ;i~., 
3) miejskieb Wc m·iaS'tac l)ow-y~ej 5.000' mieszkańcÓw - OliWMY, g:łosowania ~ wspe-lne . dla: wyborów do rad narodowych 

w gT<tni'cach od 30'- d . 50, wsz-ystkicb stopni. 
ot} ~łskkh w ' miastach do 5,OOOmieszkańców· - w grani- . 2. W obwodzie głosow&nia~ utworzon-ym w gremadzie 

€<lch' oo , 16 do 30. (osifdlu), wyborcy oddają. głosy na ' radnych gromadzkiej 
2. Miejskie rady na odowe ustalają liczbę członków (osiędla), powiatowej i wojewódzkiej rady narodowej. 

lnicowych · rad narodo , ych w granicach od 50 do ad. :.3. W· ' obwodzie głosowania. utw,orzonym . wmieście nie 
stanowiącym powiatu miejskiego, wyborcy oddają głosy na 

Art. U. Pawiatowe ra y narodowe ustalają licz:bę czło,n-,, ł''Ll d,nyćh : miejskiej, powiatowej i w'Jjewódzkiej rady narodu-

~ ::~. ~3~<O:::~::eO'I:j::Y I,:::~::~ki::,,:,:~:~::::h ,:: ;;;~~~~~t7;:~:::::~~,:~;;E:H~~rn:~;e~~:;;~~{'~:;; 
na~ ~owych ~astępuJe ż . uwzględnieniem, licz,ebnQśCi . mieśz- narodoweJ'. . . 
kan OWo zamIeszkałych a obszarze dZ18łama ; danej rady-

rt~ , f. ' 5. W obwodż i e głosowania. utworzonym, w dzielnicy mili· nar ~weJ, . 
sta nie wyłączonego z województwa. wyborcy oddają głosy 

Art. 14. Uchwały w prawie ustalenia liczby człbnkó 'N na radnych dzielnicowej, miejskie! Lwojewódzkiej rady na-
, pos 'czególnych rad .' naW1owYCh ' Qgłasza się · w dZlenJloikacll, . rodowej. , 
·; urz dow-ych właściwych oj~wódz.kich rad narodowych nał- · 6, W obwodzie głosowania . utwórzonym w dzielnicy mła~ 
póż iej w 57 dn iu przed , n iem wyborów. sla wyłączonego z województwa. 'wyborcy ' oddają glosy Dd 

Rozdział 4' .. 

Art. 15. I. Radnych ybiera się w okręgach wyborczych. 

2, Okręg wyborczy bejmuje wyborców zami eszka ł ych 
na zęści -obszaru dz i ałan'a rady narodowej (okręg !eryto
rial y), 

. radnych 'dzieln icowej i miejskiej rady narodowh 

. Art.. 18, I. Obwody glosowania tworzy, s i ę według na
. stępu j ących zasad: 

. I) obwód ' głosowania pOWinien z reguły obejmować l.000-
3.000 mieszkańców, 

2) można tworzyć obWbdy głosowania dla mniejszych . grup 
m i eszkańców, ZAm i eszkujących w odległości ponad '5 km 
od ośrodka najbliiszego obwodu głosowania, 
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3) , moż,na tworz);ć . ob~ody " głosowania '\II szpit!llach'i sanato
riach iyv: . innych zakładąch s,łu~by zdrowia .oraz w zakła~ 
dach pomocy spółecznej i zakładach Inwalidzkich, ~ . kt'ó~ 
rych przebywają wyborcy. ..'.. . . 
2. Wókręga~h przemysłowych zaldild pracy stanowi ;z re

guły obwód głosowania; . w wielkich . zakładach 'pracy można 
utworzyć " dwa> lub więcej ' obwodów ' głosowaIlia. . . 

2) rozpatrywanie skarg na dzi,ałalnośćwojewódzkich. k.bmi- , 
sji' wyborczych i miejskich komisji wyborczychw'mia~. 
stach wyłączonych z województw. ' 

" :. 'J ~ ",' 'i ł ' 

2. Sprawując nadzór nad ścisłym przestrzeganiem Orcty- , 
nacji wyborcZej i przepisów na' je j;:JOdslawle wyda'nych, Cen~, 
tralna Komisja Wyborcza udziela w miarę potrzeby teryto d ili ~' 
nytn i obwodqwym kOIIiisjdril 'wyborczym wytycznych T ' W7-
jaśnień; . ":":'; 

Art. 19. t. Ilość, granice i numery obwodów " głoso"Ą'!lnla . 
oraz siedz iby obwodowych kD'misJi wyborczych ust[d~ją: Art. 23. Do zadań terytorialnych komisji wyborcżycll ' 

1) w gromadach,w osiedlach i w miastach, nie stanowią- należy: 
, l) nadzór na .swoim terenie nad , ścisłym' przestrzeganiem'·. 

cyGh powialów . . miejskich --'-, .prezydia powiatowych , rad 
, 'd , pn:episów :-, Ordynacji wyborczej. ' 

nato owych. ;" 2) " , ,- rej.estrowanie List · kandydatów, 
2). ' ;.6d~~. '~._.~,~cac. h.,m .. , i~. '~~"'~ y ~~e." z,X~.',ia .. ,; ,~;I:i .. e,l,n,.ic".?, .. iw. ~,'c, ~, ',. :~. ~ ; na~31 ogłoszenie ,danycp o , kandydatach, 

, ., ' , " . , . ~ , -, . · " '4iro~pat. ry' w a'~ie śka;g".ń~działai;iość · komisJ'( wvhorczycll 
~3)wihjast~ch :~tan:()~iąc'yc11~owraty" 'miei~~ie,: : cj 'nie ':pdc'r'ile- ' J ' . '" 

,. lóriydl ~ oń'ad:iiel.nice; ' ,-:,,:, ;,ptezYcHiI ' miejskith ', rad'; nar6dl)- . niźszcgo- ifopniai ". '. '" . . 

" wych; . . .' .... . ..... ".Y .· . . ' .. ... ' , .. ' ; . 5), ~~:~a;~:~~~~~o::;,~~;~ym komisjom ,:"yborc~Yln kar.~d() , 
. ' , , " · 2,Dcłi~aIy; dQtyczącę ·· 'lltiŚci,.cli~niĆ i. · num~rów' , oh;.Vo,~ , 

• l ' " ..... . : ......... ... " , . . ... ... . ' .' " .. . .• ' 6) ustalenie i ogłoszenie "wjrrików ;:;,vybófaW '~~d() " iiid" ń'a~ó-{ 
, do", giosowaniaąraż s iedzib obwodowych, k'óiriisji wybór'" , ,.Qoowych • 
. ćzych (ust: I)" podaje, się do ' wiaJomośc,iwyb()rców,:pr;zezroz- 7) ;powiadom,ient e Centralnej.Komisji Wyborczej o wynika~" ; ' " 
plaka,towante l'lbwr~s~czef\ najpóżniejw ,;50.~dniupri,ed;dnię~ ' ~ Vłybofów, ' .... . ....... . .' .', " •. .. 
wYborów. " 8) wydanie oso~m wybranym ctortld narad-owych zaświad~ , ' 

, Art.~O. L . DO,W?~FY, ?k.r.~g,ó,\'f w,.<?j~kowxch hV'OF,~ą. ( , dta czeń o ich .wybon;e, - '. o.';' ':',:' 

składu , jednostek wojskowych .. obwody głosowania, obejmu. ', . ~) prt~Słanie ' marerlaiów. ~przepro~adzonych wybotó-w , (1..")' , 

jące 'od 50 do 3.000 wyborców, or az u s talają siedziby ,ó1)wQ. :ódpOWiea.n'i-egó ,p-rezYdiumrady' narodo-wej. . . . 
. dowych ,komisji wyborczych. Obwódy ,te nie wc~odzą w' s~ład " . Art.' 2'4; Do -zadań óbw.odowychkomisji 'wyborc~,ych . . ~ą_:,! 
okręgów wyborczych,utwo~zonych ' d.la wyborów do rad na- leży: ' . ' • . . .,. . ... ., . ..... ' .. .• 
rodo~ych: gromadzkich, osi~dli,riliast riiestanowiących po- l) , wyłożenie spisów wyborców doptiblicznegowglądu.; e , 
wiatów miejskich idzieJnicowych w miastach;.niewyłącJ;o- 2) przeprowadzenie głosowania wobwodzic. 
nychz wojeWÓdztw. " "" ", " 3) ustalenie wyników głosowania: 'w ' obwodzie, 

2. Min.ister Zeglugi tworzy obwody . glosowania dlaza.łóg . 4) przesłanie protokołów . głosow,ąnia do właściwych tery to-
na statkach z~ajdującychsięwpodróżY' v: d~iu wyborów. riaInych komisji wyborczych. 
Można nie tworiyć obwodu głosowania ' na statku, nakt'Órym 5) przesłanie protokołów glo.50wania .wraz z·,kartamid().,.gb-
załoga liczy mniej niż 25 wyborców. bądź też utworzyć jeden sowania T innymi materiałami z przeprowadzonego gł()Sj}-
obwódgłosowanta :'dlakilku , statków, 'odbywającychwspólu1 wania do odpowiedniego prezydium rady narod<;>wej .. 
podróż, ' W .zarządzeniu o ulworzeniu obwodów' gIosowa.nia '. Art. 25. l. W skład Centr$llnęj Komisji .Wyborczej wch!)-
. określa się, w porozuniieniuz prezydium właśdwej wojewÓdz- .'dzą : przewodn i<::zący, dwaj ząstępcy przewodniczącegą,sekr,ę- ' 
kioej rady naród owej, ich przynależnosc dookręgóVv' ·w:yb'or- tal:z ,iączlQn~~\". • . · "": ,, " . . . . '.' . 
czych utworz-onych wmra"tachportowych. . , 2:, Cenlfalną 1<9ąJIsję .. }Yybqrczą .P9wgluje.J~ada PaństWll ': ' 

3. Numery obwodów , głos~'wanla. C; ' ldMYchrfio'Ya ' w-ust. spośród ' Osób wysuniętych przez naqe1ne władze _, <łr!łaą;i~~9]i. 
t 12, ti~talilSitf'w p'or{jiulllieniuz prez'ydium własGiwej ' inii'!j- politycznych i. społec~nych. . . . ' .. . . .' 
skiej (dzielnicowej • . powiatowej) · tady n arodowej. " .. ··>·" ' , A~i.26: 1. W sklil d terytorialnych i ob~odowYch 'kQlUt;' 

4, Organy, które utworzyły obwody glosowania. o któ- sji wyborczycą lV'chodzą : przewodniczący, zastępcaprzew9d: 
rych mowa w niniejszym artykule. zapewn i ająpowiadomioe- niczącego. sekretarz i członkowie. 
nie wyborców przynależny~h dó tych obwodów o utworzen:u 2. Liczba członków komisji wyborczej wynosi·: 

. ohwodu, jego, ,numerze i siedzIbie obwodo,weJ komisjiwy,bor- l) wojewódzkiej d miejskiej wmi~ś.cie· wyłącz'onymi Z' 'woje--,. 
czej. wództwa - od S do . 12. . ' 

R o zd z i a.ł (; 

KomiSje wyborcze. 

Art. 21. t. Dla przeprowadzenia wyboró,w powołuje si~: 

1\ Centralną Komisję Wyborczą, 
2) terytoria lne komisje -wyborcze: wojewódzkie, powiatowe; 

miejs kie i dzielnicowe, 
3) obwodowe komisje wyborcze. 

2. ,W wyborach rad narodowych gromad:ddch i osiedli 
zadani-a " terytori alnej komisji wyborczej sp rawuje powiato Hl. 
komisja wyborcza, .. 

3, W skł ad · komisji wyborczej mogą wejść tylko wy
borcy. 

A rt. 22. t. Do zadań ' Centralnej Komisji Wyborcze j na
leży: 

l) spn'lwowanie na dzoru nad ś ci słym przestrzeganiem prze
p[sów OHlynacji wyborczej, 

2)powia'towej ,: miejsk~et, id.z.ieln-ico-wei .. - ',od' {)- do , 9; 
3); oowodow.ej- - ',od 2 do.-6. 

Art. 21. 1. Wojewódzkie (miejskie w miastach wyłączo
nych z województw) komisj e wyborcze powołuje Rada Pań
stwa. 

2: Po wiatowe. mi-ejskie i dzielnicowe komisje wyborcza 
powołuje rada na rodowa bezpośrednio wyższego stopnia. 

Art. 28. 1. , Obwodowe komisje wyborczepowoł\lją: 
l) w gromadach, w osiedlach i w miastach nie stanow tącydi 

powiatów miejskich - prezydia powiatowych rad ndIt)
dowych na wniosek prezydiów rad . narodowyeh.gromadż-: 
kich, os iedli' i miejskich. 

2) w dzielni cach miast - prezyd ia dzi elnicowych rad na- , 
rodowych. 

3) w mi asta ch stanowiących powiaty miejskie. Ił nię podzi,e" 
lanych na dz ielnice - prezydia miejskich Jad narodo~ 
wych. 
2. Obw,odowe komisje wyborcze, utworzone dla skr.adll 

jednostek wojskowych, powołują prezyd ia w~jewódzkich faj 
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'(rad ną-rodowych n~iast wyłączonych 'z woje-

3. ··Obwodowe 'komisje wyborcze" utworz'One dla wybor
'có' <' na statkach; powołuje kapitan statku ' na wnw~k rady 
:za radowej, 

, · Art. 29. 1. Centralna Komisja Wyborcza i terytorialne 
fo . isje wyborcze powinny być powołane najpóżniej 57 dnia 
Pf ~d d.jem wybO~ów. 

,. "2, Obwodowe komisje wyborcze (art 28 ust. 1 i 2) po
w,i ny być powołane najpóżniej45 dnia przed dniem wyborów. 

. Art. 30. J. R~da Państwa usta-li re~ulamin I?rac ' i ~zór 
pi częci kom isji wYbo~czych. , . • , .' . " 

2 . . Skład terytorialnycn; "iobwndowych koroi śji ' w:yoor
d.cłimożebycżmlenionytylko w p'rzypadkach. i , try~jf okre-
. śl · -!łych w, regulaminie prac komisji. , .' ' " ... ..'. 
: .'e{, • - . \. ..~ .,._ ~. _". .,. , . !' .• " ! i . ,'.'; .. , ' 

Art. 31. L Cent.ralnaKomisja Wyb9rcza rozwiązuje się 

z ' pływem kadencji rad narodowyćh. ' ' . '''' '- ' . 

2. Terytorialne i, obwodowe komisje wyborcze rozwiązuje 
'or an, który je powołał, po 'zakoń<:zeniu, ich ,dZiałalności. 

Art. 32. J. Pracownik, ,który wchodzi w ~kład '\ ko~isji 
,'w bor.czej iw . związku z tym'op~ścił pracę, olrzymt;je w:z,a
' k~ dzie pracy wynagrodzepie za opuszczony czas pracy. 

. . 2: Osobom, wchodzącym w skład komisji wyborczych, 
pr ysługują diety l zwrot kosztów podróży w wyso~ości i na · 

. za 'adach ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów w drod~e 
za ządzeniaogłoszonego w Monitorze Polskill,l ~ 

'R oz li z i a ł 7. 

Spisy wyborców. 

Poz. 326 

2, Reklamacje wnosi się ust:qie. do protokołu lub pisem
n ie za poś'reąnictwem obwodowej komisji wyborczej, która' 
wyłożyła. spis wyborców, 

3, Reklamację należy r~zpatrzyć w ciągu 3 dni od dąty 
jej wniesienia. 

4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji organ, który spo
rządził spis' wyborców: 

J) uzupełnia lub prostuje spis bądź 
' 2) skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, dorę

czając jej decyzję ,wraz z uzasadnieniein, bądż 
3) pozostawia reklamację bez uwZględnienia, doręczając re

kl~mlUjącemu decyzję wraz z uzasadnieniem. 

•. ".f'- 5', Od" d;~cyzji, nie u-wzQIE:dniają'cej rekl
J

amacji .. ~JlP powo~ 
, duiącej skreślenie ze spisu wyborców, mo·gą . rekla!llUjący 
~ ,~z:giędni,e '. osoba slueślqna , ,7;espis'u :wnieść .~l{(i.rgę " do sądu 
. powiatowego, właściwego ze względu na miejsce ' spor.z3ł~zenia 
spi,su. Do s,kargi 'llilleży załączyć zaskartqną decYlję, Sąd ' w 
trybie po~tępowania ·ń.ieSpotnego przepiowadz( ~w" ciągu 3 dni 
rozprawę z udziałem ławników i wyda o~zeczenie, zawi~da
miająco nim skaiżącego i .organ,który sporządzi~ spis wyl:mr
Ców. ' Od orzeczenia .tego nie przysługuje dalszy . śr9,~~k 
prawny. 

. ) . 

Art. 37. L Wyborca, zlhieniający miejsce pobytu po sPQ
rządzeniu spisu wybottów; będzie na swoje żądanie wpisany 
d0. spisu i dopuszczony do głosowania w obwódzie nowego 
R1!ejsca pobytu, Uprawnienie to przysługuje 'wyborcy na po~~ 
stawie ' "zaświadczenia o praw,ie głosowania": wydanego na 

. jego żądanie przez organ, ktÓry sporządził spis wyborców. 
' Wydając ' zaświadczenie organ ' ten skreśla wyborcę ze SpiSU 
wybórców z adn~tacją: "wyjechał". . , 

\ 
2. , Zaświadczenie o prawie głosowania nie uprawnia do 

głosowania wobwodzle utworzonym Vi okręgu przemysło-
J, Prezydja rad narodowych: miejskich, dzielni- Wym. . ' • . 

co ych, osiedli i gromadzkich sporządzają w trzech egzem- . 3. "Zaświadczenie C} prawie ,lgłosowania ; ' przyshlguje rów-
pl rzach spisy wyborców, zamiesz'kułych na terenje danej ra-- " nreż·. os000l1l wchodzącym w skład lub zatrudnionym przy in-o 

I dy nar.odówej. Spis wyborców. układa się oddzielnie dla. każ- nej komisji. wyborcZ'ej niż obwodowa komisja wyborcza .ob-
I 'de' 'oot)w-odti głosowiulia,a' 'W przypadku gdy obwód' obejrriu- ~o.dp gJo50wani&.w , który:~ .oS~b,Y " te .są,:w,plsąm-; do spisu. 

je więcej niż jeden okręg wyborczy ~ oddZi~jhi~ "dla kaźae- wyborców: 
'g'o "i ; treli;· :Ó'kręgów, Spiś . feiI służy: dla wyborów" rad narodo- 4,. Wzo,' T., "z. a,ŚW, ,iadcz, en. ,ia" o , p~awie. gł, Psowanla ... ... u.stali Mi-
~w ' cllF iiiS'zy'slk fCfl'" stopni. " .' .",." " r'"" • ". Dister ' Śpraw Wewnętr~,nych""w drodze :źarządze"nia ogłoszo- ' 

2. Dla obwodów głosowania, uh~o;źońYcrw 9kręgach nego . w Monitorze , Polskim" ' 
pr .emysłowych, ' sporządza się oddzielne spisy wyborców, 
ob irinijące 'osoby 'zatrudnione w zakładach pracy wchodzą
cy h w skład okręgu przemysłowego, Osób tych nie' zarriiesz
cz się w spisach wyborców sl?orżądzonych dla obw_odów 

, gł sowania ich miejsca zamieszkania. 

I 3. W spisie wyborców wymienia się ńazwisko, ' Im Ię , im ię 
~ oj a, da tę urodzenia i miejsce z'amieszkania wyborcy. Spis 

po pisuje przewodniczący i sekretarz prezydium rady narqdo
iW j, które ; s.por z.ądziło 'spis.--

,- Art. 34. L Min is ter Spraw Wewnętrznych ustali wzór 
sp su wy borców oraz szczegółowe zasady jego sporządzania. 

2': S'posób sporządzan i a spi'sów wyborców' w jednostkach 
w 'skowych oraz na statkach u s ta lą właściwi 'm inis trow'ie 

' w ' oroz,unfieniu ,z ,Ministrem' Sp raw Wewnętrznyth, ' , 

Art.' 35; L Spi sy wyborców będą najpóżniej ' 38 dnia 
pr ed dniem wyborów przesła ne przewodniczącym obwodo
w t h' Komisji wyborczych w dwóch egzeinplarzath . . 

,2, Najpóźn iej 35 dnia przed driiemwyborów ' Qbw~dowe 
' lsje wybcrczeWykład'ają '~pisy wybórców lio publlćzne

go wglądu w lokalach komis ji, co najmniej przez IS" drii ' P9 
5 ()dzin dz iennie, w.porze dostępnej dla ' pracujący ch : ' . 

Art. 36.1 . Po wyłożen i u spisu ~yborców można , ~niel;ć 
do o.rganu, k tpry , sporząd :z;ił spis , reklam. ację przeciw n iepra

łowośc i spisu,., w szczególności prz,eciw' p ominięci u w , nim 
zamieszczeniu ókreślonyc1 osób: , 

'R o z d z i a ł 8. 

Zgłaszani~ '· ka~dydatÓw. 

Art. 38. Prawo .zgłaszania kandydatów na radnych prZy
sh1.guje organizacjom poli'tycznym, zawodowym i ' spółdziel
czym, jak również innyrri masowym organizacjOJil społecz-
nym ludu pracującego, . 

Art. 39. Organizacje określone wart. 38 mogą wykonać 
prawo zgłaszania kandydatów. ,samoistnie lub zgłosić wspólną 
listę kandydafów , J eżeli naczelne władze tych organizacj i 
postanowią, że ich ogniwa .terenowe zgłoszą wspólną Ustt:: 
kandydatów, zgło szenle listy wbrew 'temu : postanoo/ :eniu jest 
nieważne, 

Art. 40. l;Kanp'ydat~w zgłasza !!ię prz~z zgłoszenie li sty 
kandydatów do terytorialnej kOI)1isji wyborczej,właś~twej 

dl a wyborów danej rady narodowej, 
2, , ListYl<andydatQw , zgła sza , się qdrębnie dla każdeg o 

okręgu wyborczego, ,-
3, Liczba kandydató~ na , liśc i e powinna przewyższać 

liczbę manda tów przypadającą na dany ' okręg wyborczy ,' n i'e 
więcej jednak niż o połowę, Jeżeli w ąkręgu wyborczym ma 
być wybrany jede n radny , lis ta kandydatów powinna obej-
mować dwie osoby. ' 

r 



3' 

.' 

, , 

Dziennik ' llitaw Nr 58 . 604 

Art. 41,' t. Do tej samej rady narodowej można kandy~ 
duwać tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko- z jednej 
listy. 

, 2. Kandydat nie może wchodzić w skład terytorialnej lub 
obwodowejkOlilisji wybo,rczej właśc,iwej dla okręgu, w którym 
kandyduje. . 

,Art. 42. 1. Zgłoszenie list kandydatów do rad narodo
wych wojewódzkich, miejskich w miast3ch wyłączonych 

zw?jewódzlw, powiatowych orai miejskich w miastach sta
nOvVlącychpowiaty miejskie powinno nastąpić oajpóźni_ej 

35 dni~, a do pozostałych rad narodowych - najpóźniej 25 
dnia przed dniem wyborów. , 

2. W zgłosżonej liści~ należy podać naźwisko, imię, wiek, 

Poz. 326 

2. Podejmując decyzję, o zarejestrowaniu listy' kandyda
tów w zmienionym b rwdeniu, komisja niezwłocznie _ zarządza 
ogłoszenie <}anych o kdndydatach (art 46). ". 

R o z d z i a ł 9. 

Karty do głosowania. 

Art. 48. 1. Karta do , głosowania · wymienia -iaręjestrowa
ne listy kandydatów i w obrębie każdej listy nazwiska i imio
na kandydatów w kolejnośd umieszczenia iCh na iiście; wiel~ 
kość i rodzaj czcionekpowinriybyć jednakowe dla wszyst. 
kich list kan<lydatów. , -; "'. '. , 

_zawód i miejsce zamieszkania każdego kandydata. Nazwiska 
zgłoszonych powinny być oznaczone kolejnymi numer~ll1i, po
czynając oą 1, wporz,ądku pierwszeństwa do otrzymania man-

2. Karta go glosowania powinna zawierać odpowiednią , -
rubrykę przeznaczoną dla um ies:z:czenia przeJ: WY))QfCę znaku 
wskaZ1ljącego, na którą z list głosuje, chyba że w okręgu za
rejestrowano tyłko jedną 'listę kandydatów. datów. I 

3. Równocześnie ze zgłoszeniem listy należy podać adres, 
na który ma być kierowana kore'spondencja dla organizacji 
z~laszającej listę. 

, 4. , Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświa,dczenie 
kandydatów, że zgadzają s:ę kandydować 'w danym okręgu 
wyborczym. Oświadczenia kandydatów mogą też być złożone 
odrębnie, nie póżniej jednak niż 35 względnie. 25 dnia 'przed 
'dniem wyborów. ' "i . 

Art. 43. L Jeżeli zgłoszenie listy nastąpiło zgodn ie 
z przepisami ' uiniejszej ustawy, terytorialna komisja . wybor
cza zarejestruje listę, sporządzając protokół przyjęcia zgło

Jozenia. 

2. Wzór protokołu pr:z:yjęcia zgłoszenia listy ustali Rada 
Pailstwa. 

3. ' Karta do głosowania może być ' zadrukowan~ t~lko p6 
jednej stronie. 

4. Karta do głosowania powinna by.ć 'opatrzona piecz,ęcią 
komisji wybgrczej. 

, 5. Wzory kart do głosowanła ustali Rada Państwa: ' 

Art. 49. Terytorialne komisje wyborcze ·' zarządząją wy- , 
drukowanie, osobno dla każdego okręgu wyborczego; kart do 
glosowania oraz przygotowanie ,kopert w potrzeQnej ilości 
i zapewniają d05tarqenie ich obwodowym komisjom' 'wybor-
czym. .-- , 

R o z d z i a ł 10. 

Głosowanie. 

Art. 44. 1. Jeżeli zgłoszenie iisty kandydatów wykazuje 
wady, które nie dadzą się usunąć,' komisja stwierdz~ n \eważ- Art. 50. 1. Głosowanie . ,Odl,ywa -się wlot alu obwoD,owej ' 
ność zgłoszenia listy w całości, powiadamiając o tym nie- komisji wyborczej bez przerwy między godzmą fi a 22. . 
zwłocznie zgłaszającą organizację. 2: W obwodac h głosowania utworzo~ych w Qkręgach 

2. Jeżeli zgłoszenie listy wykazuje inne wady, komisja przemysłowych głosowanie może się odbyć w ciągu dwu 'dni ' 
n iezwłocznie w,zywa I zgłaszaj'ącą org(luizację uo ich usunięcia popr:z:edzającvchdatę wyborÓw, wyznaczoną w uchwale Rady 
w ciągu dwoch dni.' . PiHlstwa o za"rządzeniu wyboró\v (art. 8). Dni i godziny głoso-

3, Jeżeli . wskazane wady nie zosta~ą w terminie usunięte, welUia ustala VI porozumieniu z radą zakła,dową organ, który 
komisja stwierdza nieważność zgłoszenia listy w całości lub utworzy! obwód głosowania (art. 19). ' , 
co do P9szcz~gólnych kandydatów. \fil razie stwierdzenia nie-' 3. Głosowanie odbywa się bez względu na ilo.ić list za-
ważności' zgłoszenia tylko co do niektórych kandydatów listę rejestrowanych w danym okręgu wyborczym. . 
rejestruje się, w zakresie nie dotkni"ty.m nieważnością, ]'eżeli A t 51 1 Od h '1' ' ł' d h '1' " . ' r • .. C WI I rozpoczęcla g OSOW8111d ,o C WI l I 

li::zba ważhie zgłoszonych kandydatów przewyższa liczbęman- ustalenia jego wyników powinny być bez przerwy obęcne 
datów, f>rzyp.adającą na dany okręg " wyborczy. w lokalu wyborczym co najmniej 3 osoby wchodzące w skł<'ld 

Art. 45. Decyzję. stwierdzającą nieważność zgłoszenia obwodowej komisji wyborczej. przy czym jedną z nich- po~ 
listy kandydatów, .można w ciągu d:wóch dni zaskarżyć do winien być przewodniczący komisji lub jego zastępca. W mia
terytori~lnej komisji wyborczej wyżs:z:ego stopnia, a decyzję rę potrzeby przewodniczący lub ,jego zastępca uzupełni skład 
wQjewódikiej '(miejskiej w -roieścię wyłączonym z wojewódz- komisji przez powołanie osoby spośród wyborców. 
twa) komisji wyborczej - do Centralnej Komisji Wyborczej. 2. W , lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufa-
Decyzja wydana w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna. ni a, wyznaczl:'lli przez organizacje, które w danym okręg~ 

Art. 46. 1. Po Larejestrowąniu list kandydatÓw tery to- ' wyborczym zgłosiły .listę kandydatów: W.zór zaświadczeń 'dla 
rialne komisje wyborcze podają do wiadomo.śCi wyborców da- ' mężów zaufania . oraz tryb ich wydawania ustali Centralna 
ne o' kandydatach. Komisja Wyborcza. 

2. Dane o kandydatach do rad ,narodowych wojewódzkich, Art. 52. L Przewodniczący obwodowej komisji wybo,r-
miejskich w miastach wyłączonych, z województw, powiato- czej czuwa nad utr.zymaniem porządku w czasie głosowania 
wych' i miejskich vi miastach 'stanoWiących powiaty miejs,kie oraz nad załre:z:pieczeniem tajności głosowania i w tym 'celu 
ogłasza 'się"~najpófni ej 30 dnia, d'ane zaś okandydatach do raJ ' może wydawać odpoW.iedme zarządzenia pOTządkowe, ,.J 

. niższych stopni - najpóżn,iej 20 .dnia przed dniem wyborów. . 2, Na ~ądanie przewodniczącego właściwe organy odda-

Art. 47. L W przypadkach szczegółowo uzasadnionycll dzą do jego rozporządzenia straż. 
we wniosku organizacji, która zgłosiła listę kandydatów, te- > 3, Agitacja w lokalu wyborczym jest w czasie głosowa.-
rytorialna kom isja wyborcza, która zarejestrowała tę listę, nia wzbroniona. 
może zgodnie z wni,oskiem otrzymanym nie później niż 10 dnia Art. 53. 1. Przed rozooczęciem głosowania obwQdowa ko-
przed dniem wyborów zmienić kolejność kandydatów na liście, misja wyborcza bada, czy urna wyborcza jest próżl'!a, 'Czy na 
skreślić kandydata z liSty ' bądź skreśli ć qo i WUTO'.'· 'nzić na miejscu, znajdują się spiSy wyborc'Ó'w oraz potrzebna ' ilość 
jego miejsce innego. kart do glosowania i kopert, jak również czy w-lo).<.alu komisji 

. , 
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zn jduje się pomieszczenie za osłoną, zabezpiecżające tajność 
gł sowania, po czym zamyka i opieczętowuje urnę wyborczą 
pi cżęcią komisji. 

2. Od chwili zapieczętowania aż do końca glosowania 
ur y giw.ierać nie wolno. 

Art. 54. 1. Przed oddaniem głosu wyborca okazuje ko
mi ji dowód osobisty, a w jego braku - legitymację służbo

• legitymację związku zawodowego. lub ,inny dokument 
ierdzający jego tożsanio~ć. 

2. Wyborca nie posiadający do.kumentu tożs ą,mości uzna
neo przez komisję za wystarczający może powołać się na 

. f, iadectwo dw.Óch wi51rygodnych osób, znanych komisji obwo
do ej. Decyzja komisji w sprawie tożsamości jest ostateczna. 

3. Komisja sprawdza. czy dana osoba jest objt;ta $pisem 
w ·borców lub czy posi,ad:a "zaświadczenie o prawie głosowa·: 
ni "; osoby składające to -zaświaclczeniekomisja wpisuje d0 
sp su wyborców, zatrzymując zaświadczenie celem . d ołączenia 

'go do proto.kołu głosowan·ia. 

4 . . Wyborca objęty spisem wyborców otrzymuj€" od ko
mi ji karty do głosowania do rad wszystkich· stopni, do któ
ry h odbywa się glosowanie w danym obwodzie, oral kopertę . 

, S . . Celem zapobieżeni a wielokrotnemu głosowaniu komisja. 
w dając wyborcy ' karty dIQ , głosowania, stawia znak pizy je-

. go njlzwisku na spisie wyborcó)\'. 

Art; 55. L Jeżeli karta do głosow.aniaobejmuje dwie lub 
wi cęj list, wyborca umieszcza w przeznaczonej do tego fU

bI ce karty znak wskazujący, że' głosuje na kandydatów 
ok 'eślonej listy. . 

. 2. Wyborca głosuje na tylu ka.ndydatpw, ilu radnych ma 
by wybranych w danym okręgu wyborczym. 

azwiska kandydatów, na których wyborca głosuje, po
ZQ tawia on nie skreślone na karcie do głos,)wania . Pozosta
wi jąc na karc ie . do głosowania większą liczbę nie s kreślonych 
'ka dydatów od liczby mandatów przypadającej na. dany 
ok ęg wybor=:zy, wyborca oddaje głos na tych nie skreślo

ny h kandydatów, których nazwiska są zamieszczone na ka.r-
·ci do głosowania w ·pierwszej kolejności. 

. . 
Art. ·56. Wyborca wkłada karty do głosowania do koper'

ty, podchodzi do urny i w obecności komisji- wrzuca. kopertę ' 
do urny. . 

Art. 57. Ułomni i/ niepiśmieilni ' mogą korzystać przy 
gł sowaniu z pomocy innych osób. 

. Art. 58; 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby 
; ~s ulek nadzwyczajnych wydarzenczy,nności wyborcze by~ 
ły na czas przejściowy uniemożliwione, obwodowa komisja 

. orcza może przedłużyć je lub odroczyć do dnia następ
n o. Zarządzenie o prze<:łużen.iu lub odtoczeniu czynności 

wy ' rczyc~ powinno być natychmiast przesIane do wiado
mo ci prezydium rady narodowej właściwej ze względu na 
. sie zjbę komisji oraz podane do publicznej wiadomości w spo: 
Só przyjęty w danej m iejscowości . 

2. \V razie przerwania głosowania komisja opieczętowuje 
ur ę j ' oddaje ją do przechowania przewodniczącemu lub inne
mu członkowi komisji. Po podjęciu głosowania komisja stwier
az . protokolarnie, czy pieczęcie pozostały nienaruszone. 

Rozdział 11. 

Ustalenie wynIków 'glosowania JN obwodzie. 

Art. 59. 1. O godzinie 22Jub wcześniej, z chwilą odda
głosów przez wszystkic-h wyborców, przewodniczący 

ob odowej komisji wyborczej ogłasza . zamknięcie głosowa

ni.a po ' czym komisja przystępuje do ' ugtah,mia jego wyników .. 
2. Przy ustalaniu wyników 'głosowania mogC} ' być obecni 

mę owie zautania (art. 51 ust. 2). -

Art. 60. t. Przewodniczący otwiera urnę wyborczą, po 
cZYIP komisja ustala osobno dra każdego okręgu wyborczego: 
. 1) liczbę oddanych kart do głosowania, czyli . liczbę wybor

ców, którzy wzięli udz i ał w głosowaniu, 

2) liczbę oddanych kart,które uznano za nieważne, czyli 
liczbę głosów nieważnych, 

3) liczbę ?ddanych kart, które uzndno za ważne,. czyli liczbę 
gloso w ważnych. 

2. Gdyby liczba oddanych kart . do glosowania różniła 

się od liczby osób, k tórym wydano karty (art. 54usL 5), ko
misja poda w protokole g.łosowania przypuszczalną przyczynę 
tej niezgodności. . ' , 

Art. 61. 1. Niew.ażne są karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone bądż nie opatrz.one pieczęcią komisji wy: -

. borczej. ' . 

2. Dopisanie na karcie do glosowania dcidatkowych na
zwisk lub poczynienie innych dopisków ni.e pociąga . za sobą 
skutków . prawnych. a w szczególności n ie wpływa na waż~ 
ność ka-rty. 

3. Karty przedarte na dwie lub więcęj części, całkowicie . 

przekreslone lub na których wszyscy' kandydaci zostali skreś
leni , są ważne. Karty te z.alicza się jako głosy oddane prze-

. ciwko wszystkim kandydatom zamieszczonym na karcie do 
głosowania . 

Art. 62. 1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych komisja 
przystępuje do ustalenia liczby głosów oddanych nil poszcze
gólnych kandydatów. 

2. Glos uważa się za oddany n~ wszystkich nie skreślo
nych kandydatów listy, na którą wyborca głosował, jeżeli 

liczba nie skreślonych kandydatów nie pJzewyższa liczby 
mandatów w okręgu. Przy większej liczbi.e nie skreślonych 
kandydatów danej listy głos uważa się za oddany na tych 
nie skreślonych kanaydatów, których nazwiska są zamiesz
czone na karcie do głosowania w pierwszej kolejnośc[ 

3. Jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano więcej niż 
jedną listę kandydatów, a wyborca nie postawił. znaku wska
zującego, na którą z tych list głosuje, ~lbo postawił znak przy 
więcej niż joonej liście, uważa/. się, że głosował na listę ' za
mieszczoną na karcie do głosow,ania w p ierwszej kolejności. 

Art. 63. 1. Obwodowa komisja sporządza, . osobno dla 
każdego okregu wyborczego, · protokół głosowania w dwu 
egzemplarzach. Wzór protokołu ustali Rada Państwa . 

2. W protokole głosowania ." wymienia się liczby: 
1) osób uprawnionych do głosowania, czy!iosóQ objętych 

spisem .wyborców, 
2) osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
3) głosów niewa:i.nych, 
4} głosów ważnych, 
5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów, 
6) głosów ważnie oddanych przeciw wszystkim kandydatom . 

3. Ponadto w protok~le wymienia się czas rozpoczęcia 

i żakońc;zenia głosowania oraz omawia się krótko skargi i wy
dane decyzje; jak również inne istotne okoliczności. Mężom 

( zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag 
i wymienieniem konkretnych zarzutów. , 

. 4. Protokół podpisująwszyslkie , osoby wchopzące' w skład 
obwodowej komisji, wyborczej, obecneprz'y Jego sporządzenIu. ' 

Art. 6:1. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wybor~ 
czej przesyła niezwłocznie.. w ~ zapieczętowanej kop2~ cie po 

,. jednym egzemplarzu prdtokołu głosowania: 
1) na . radnych woJewó~zkiej rady narodo~ej - do :woje-

wódzkiej komisji wyborczej. ' 
2) na ral,lnych rady narodowej: powiatowej, osiedla i g~o~ 

madzkiej - <lo ' pOWIatowej komisji wyhorcz.ej, 
3) na radnych miejskiej rady nprodowej - do miejs.lr. .'. ąj ko- . 

misji wyborczej, 
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4) na .ndnych dzielnicowej rady ,narodo~ej - ' do dzielni
• . .. cowej 'komlsji wyborc.zej; . 

2. Oddanekarly do glosowania (osobno ważne i nieważ- " 
,ner należy opieczętować pieczęcią komisji i wl'azz drugimi 
egzemplarzami protokołów ' głosowania i ' spisem wyborców 

.przesłać ' niezw:łocznie do prezydium 'wlaściwej (miejskiej, . 
dzielnicowej" -osiedla, gromadzkiej) rady riarodowej. Prezy

'Odium rady narodowej .przechowuje te materiały do ,czasu 
otrzymania "dalszych. zar~ądzen: .Rady , Państwa; _ 

Ustalenie i ogłoszenie wyników w)'borów. " 
~. 

' Art. 65. ' i: N~ podstawiepro'tokołÓW otrzymanych od 
,>obwodOwychkomis:ji wyborqych.. terytoJiahu~ kGmis.je- wy
b,orcze , łfs:talają, osobno dla P9szczegQ)nych , okręgów wyłlor- , 
czych r wyniki , ,~yborów do rad narodowych. 

, ." ._., ': . ~ .;._ ' , .. ". >,' • . -.- , ','~' :~? , . ", .; " .' .:~ ~. 6 ' J • 

2; Przy ustalaniu wyników wyborów' mogą: być .oDeCnt 
, mężowie. zaufania (art. 51 ust. 2). . ' ' " 

Art. 66.1. T~rytorialna komisja: wyborcza. sporządza. pro
tokoły z .wyborów w , okręgach, 43bejmujące osobno dla każ
dego okręgu ' wyborczego zestawienie liczb: 

1) osób uprawnionych do głosowania, 
2) osob, które wZIęły udział w wyborach. 
3)głosównieważnyćh, 
A) głosów ważnych, ' 
5) głosów walnie oddanych na poszczególnych kandydatów, 
6) głosów ważnie oddanych przeciwko wszystkim kandy-

datom, ' 

2, Protokoły podpisują wszystkie osoby wchodzące w 
skład komisji, obecnę przy ich ' sporz.ądzeniu. Mężom żaufa- I 

nia przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wy
.mienieniem konkretnych zarzutów. 

1 ' 

3, Wl,ór protokołu ustali Rada Pań.s~wa. 

Art. 67. 1. Za wybranych uważa się kandydatów"którzy 
otrzymali w Qkręgu wyoorczym najwięcej . ważnych głosów. 

2. ,Al przypadku otrzymania ró"';nej liczby głosówórz~z 
kandydatów z tej samej listy o wyborze d~cyduje kolejność ' 
,zamieszczenia kandydatów na karcie do głosowania., Jeśli 
równą ilość głosów otrzymali ' kandydaci z różnych list, za 
wybranego uważa się kandydata 'z tej listy, której kandydaci 
otrzymali największif' Uość głosów. 

Art. 68. 1. Na poostawie protokołów z wyborów w okrę
gach (art. 66) t~rytorialna komisja wyborcza sporządza w 
dwu egzemplarzach obwieszczenie o wynikach wyborów do 
rady narodowej, przesyłając niezwłocznie jeden egzemplarz 
obwieszczeniót do Centralnej Komisji Wyborczej. ' 

2. Powiatowa komisja wyborcza sporządza również ob
wieszczenie o wyniku wyborów do rad narodowych osiedli 

",i gromadzkich. 
3. Wzory obwieszczeń u'stali Rada Państwa. 

4. \Alyniki wyborów podlegają ogłoszeniu w 
urzędowych ' wojewódzkich rad narodowych. 

dziennikach 

;' Art. 69. 1. Właś~;we teryto'rialne komisje wyborcze wy-
da~ą wybranym . radnym zaświadczenia o wybo~ze. 

2. Wzór .zaświadczenia u stali Rada Państwa. 

A;t. 70. Po przesłaniu do ogł~szenia obwieszczeń o wy
nikach wyborów i sporządzeniu zaświadczeń o wyborze te~ 
rytorialne komisje wyborcze przesyłaj ą materiały z przepro
w adzony ch ,wyborów odpowiednio do prezydIUm wo jewódz
kiej, powiatowej, miejskiej lub dzielnicowej rady na rodow ej. 
Prezydium · rady · narodowej p tzechowuje te ma lerialy do cza
su otrzymania dalszych zarządzeń Rady Państwa. 

-..... 

, . R oz d z i d ł , 13 . 

Wainośt wyborów; 

Art. 71. Jeżeli w wyborach dopuszczono się , przestępstw . 
pr~eciw glosow,anlu luon(ifUszenia istotnych przepisów .n-i~ 
,niejszej , ustawy, ,a ; przestępstwa te lub naruszenia moglY. w.Yr , 
wrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, Rada Państwa unie;. , 
ważni a -wybąry w .tym ok(ęgu lub obwodzie, którego doi'y-
, ' , ." . " -, . 
czył~ przyczyna r"ieważności. ' , ' . . 

Art. n .. Uniewazniaj-ąc w,ybory Rada: Państwa uni~'~~~-' 
riiilmand~ty pochodzące z tych wyborow i , zarzą<;lza w gra" 
nicach unieważąięnia ponowne 'Y,Y0<;lrylub podjęcie niektg'~ 
rych czynności wyborczych, wskazując czyimość, od ' której 
:należy ~ pono'Wjć :PQstępo\yanie ·wyborcze. " ", , " 

R o z d z i CI ł ' J 4: 

-; ;;.W~ygaśnięcle ,: maBdatu · ł'.aJl'ego~ 

Art. 73; t. · Wygaśfl.-ięcie mandatu : radnego ' następuje ,,' 
wskutek: 
,1) śmierci, 
2) ,zrzeczenia się mandatu, 
3) utraty . prawa , wybieralności, 

• 4) pozbawienia mandatu przez radę narodową, 
5) odwołafii:t przez , wyborców, 
6J z,IIlianw podzLa)eaqministracyjnym Państwa, ; powodują:. 

ćych .wygaśnięcie mandatów stosownie do postanowień 
art. 86. ' 

2, Wygaśnięcie mandatu radnego' w przypad'kach "okre
ślonych w ust. t pkt 1-5 stwierdźa r'łda narodowa, 

Art. 14. 1. ' Rada narodowa pozbawia radnego mandatu, 
jeżeli: 

1) zostjłł prawomocnym wyro~ieni sądu ska'zany za prze
stępstw'o popełnione z chęci zysku, lub 'Z innych niskic41 ' , 
pobudek, . 

2) sprzeniewierzył się złożonemu , ślubowaniu radnego; , . 
3) postępowaniem swoim'.: jilskra.wo - narusza 90dnośćnid· 

nego. 
'~ 

2. Rada narodowa może pozbawić mandatu radnego ,' któ
ry uchyla się ,od .prac w radzie w ciągu co najmniej sześciu 
miesięcy. 

3 . . W 'przypadkach określonych w usl. t pkt 2 i 3 o~il:Z 
w ust. 2 należy umożliwić radnemu złożenie wYJasmen, 
a uchwała o pozbawieniu mandatu zapada większością co 
najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ' og'ółu 
członków rady narodowej. 

4 .. Uchwały o pozbawieniu mandatu podjęte przez rady 
narodowe gromadzkie, osiedli i miast nie stanowiących , po, 
wiatów miejskich wymagają zatwierdzenia przez powiatową 
radę narodową, 

5. Od ucpwały o pozbawieniu 'mandatu może radny w 
ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia mu \IcQwały odwo
łać się do wojewódzkiej l'ady narodowej; jeżeli uchwa:łę. 
podjęła dzielnicb wa rada narodowa, odwołanie , wn0si się do .
miejskiej rady narodowej, a jeżeli u chwałę" pOdjęła . woje- ~ 
wódzka (miejska w mieście wyłączonym ,z województwa) ra.
da narodowa - do ,Rady Pallstwa. Uchwały podjęle w wy
niku rozpatrzenia odwołania są ostateczne. 

Art. 15. Wyborcy mogą odwołać radnego, który zawiódł 
ich zaufanie, 

Art. 76. L · Z wnioskiem w sprawie zwrócenia się do wy
borców o odwołanie radnego może wystą;:>ić organ izacja, któ
ra zgłosIła jego kandydat~rę , Organizacja może wystąpić z~ta- : 
k im wnioskiem z inicja tywy wyborców lub z własnej , inicja-·. 
tywy, 
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Wniosek powinien być uzasadniony oko'licznosciilmi 
zującymi, Że , radny ·zawiódbzdllhi'nie wyborców. 

3. Wniosek zgłasza się do rady narodowej, której radny 

jest 'c'zlonkiem. '... . .. .. . ' • . .... . . .' ' . . 
Art. "11:1, Wilrdsek" o od\\rołan ie radne'gopriez ' wybór~ 

tó'w ;ro1:patruje\Vstępnj~ komisja immdato\va;dć1jąC ' radrlęmu 
-m021 9sC 'zloieIliR ·wYjasriien. · " . ," •.. 
" ;, , ' i ,' Komisję 'in'a'nda to~ą p~woj~j~ .. kij1.daCr ada ·. na;o'dowa 
~~o ród ,radnych jako .stałą , komisJ'~' ra~y. ' .' . . 

" 3, Po wysłuchaniu. sprawozdania.,komisji mandiitow.ej Ja-
da ', aro'do\va podejmuje uchwałę w sprawie zw.ró!'enia ' się ' {jo 
w\.' orcpw 1:>' odwołanie,'ra dllego: .. .. 
" :', Art'. 18. U~hwała,;;ai;1Y;~~a.rodowąj; ~ ·;~wrÓctm~e $.ię .d~ ,wy,. 

bor .ów o odwolanie radnego wymaga więk'~zości co najlTini ej 
, 213glosów w obecnosci "co !najmJ;li,el ~ połowy ogólnej li czby 
~ad ych, . . 
, I 

Art. 79. 1. . U.cłt<w;a,jy , ;O '.-ź.w.t6cen-ie,,:si-ę;.~o ,w:yborców o od
woł nie radnego wymagają 'zatwierdzeniaprzez raJ t:) narodo

~ wą" yższego, stopnia.PFzepis ten nie ,'dotYczy uchwal' podję
tyc przez wojewódzkie (m iejskie · w miastach wyłątzony'Ch 

j'ewództw) rady narodowe. 
2. Od uchwały rady 'Jlarodowej ;; nieuwtględniająoej 

wni sku o odwołanie radnego ' może 'org'animrc.ja, ·któta' ' z1jło

.siła . w-niosek, odwołać się : do rady . na'r6dowej ·· wyŻS:l~go stdp~ 
ńia, a od uchwaly wojewódżkiej (miejskiej w mieśc ie ' wylą
t::zOl 'ym,. z województwa) .rady narodowej ~ doRady Pań-s1wa. 

Art. 80. 1; Wyborcy decydują O odwolaniuradnego w 
.głos waniu przeprowadzonym w okn:gu wyborczym, w któ
ryn radny . został wybrany. 

2. Prezydium wojewódzkiej (miejskiej w miekie wylą

' qo y!n z województwa) rady narodąwej zarządza glosfl\va 
: ilłe w ' ciągu dwu tygodni od daty zatwi~rdzenia uchwały 

o z , rócenit! si~ do wyborców o odwołanie radnego, a gdy 
. uch 'ala ' nie ' podlega zatwierdzęniu - od daty uchwały, . . 

, Art. "si. 1. Głoso~~~ ie ~ ~pr~wi~ ' odwołania. radl\ęgo 
prz pro~ad~C1 . się przy odpowi~dn i m ~astosowallill · przepispw 
nini jszej ustawy z następującymi znlianami; '. 

l) ch walę o zarządZeniu głosowania ogłasza się w -dz,ienni
. ku urzędowym 'wojewódzkięj rady narodowej, 

2) alendarz wyborczy może przewidywać krótsze terminy, 
3) adania terytorialnej komisji wyborczej wykonuje korni: 

sja manda towa, 
-łl .arta do 'gło sowan i a zawiera pyta.nie . "czy j esteś za odwo

. laniem radnego (imię, ' nazw isko)?", m iejsce na odpowiedż 
oraz . pouczenie o sposobie wypełnienia · karty, 

5) ieważny jest głos również w tym przypadku, gdy wy
borca nie zamieścił odpowiedzi na ' karcie do glosowania 
lub wypełnił ją w sposób inny niż określony 'w poucze-

, Ol:lwołan i e radnego następuje, jeżeli za odwołaniem 
wypowiedziała się !Vięcej- niż połowa głosujących, którzy waż
nie ddali glos. 

. . It. 82. WnŁosek o odwołanie radnego, nie u~zględniony 
Jlrz , radę narodową albo w głosowaniu wyborców, nie może 
być ,Ponownie rozpatrywany, chyba że zajdą nowe okoliczno
ści ~asadniające odwołanie radnego przez wyborców. 

R o z d z i a l 15. 

Uzupełnienie składu rad narodowych. 

rl. 83., 1. Rada narodowa · może na sesji, na której 
st\\T.i rdziła wygaśnięcie mandatu radnego, podjąć uchwałt( 

. o 'w tąpieniu na jego -miejsce tego kandydata z tej samej listy, 
któr w wybor.achuzys~ał .kolejno największą li czbę głosów, 

a ni utraciI prawa wybieralnosci. Przy równej liczbie głosów . 
dec duje kolejność zamieszczenia kandydata na liście. 

. 2, . Kandydat może zrzec się pl'e'r \.V sieństwa; dÓ óhsad'lenia 
ma,rd.':I tu f1a !ze c~ ,~ęn?ydatą '/. t 'ej ,spDHd listYi .k:tór·y uzy skał 
kO~,ę.lno ,nąj'\Yiększą , li Q:l?~ ;,gło~Ów. Óś~,iadczenie to, po winno. 
p'yć~gl?szone ,raO-z,ie na r<>ąowej : najpóźniej w ciągu trzeeh;. dni. 
(ld,ąaty . do!ę,c~eniazawiadomienia u priydzięleniu mandatu. 

,. Art. 84;. 1;; ' Je:i:Eil{rada ' narodowa niepodjęła ' llchwaly, 
Q,.,kló-rej :mowa 'w art. 83; mbżna .·zarządzfć'Wybory uzupełnia

jące'. w okręgu wyborczyl1), . W którym mandat wygasł , 

2, \'II przypadkach .określonych w ust. ·l na leży zarządzić 
. -wyb.ory uzupełniające, ' , jei.ell co ' najrtmiejpolowa mandiltów 
w o.k ręgu wyborczympOlOstaje nie obsadzony ch. 

3. Nie żilfZądza ś i~wyborów;lzupełniający c h, jeżeli do 
upłyym ., ka~encji rad, narpdowychpozqstaje, mniej . niż 6. mie-

. srę~:~rC:' :5:' :" :. ', WY'b();~:, Jl ,~~p~łni~jąc~ ~. ~~r~~d~a . ~';;':~~,i~':n° 
wojew'ódzkie) (m iejskiej~ mieśGiewylą~zonym z~'ojew.ód~~ 
t,\val rady n,cn;od,owej, a . gdy wybory dotyczą członków tych 
rad -'- Rada Pańsi·wa. . 

2, Wybory uzupełniające odbywają się , przy _, odpqwied
nini zasfos<Jwaniu przepisów n.iniejszej ustawy , z tym ię : . ', . 
. i) . uth,v ~fę ' o . za'i-z~dienlll" wyb~;Ów' ogłasż'~ ' ;ię .~~. d~le~'ol'~~ 

urzędowym wojewódzk iej rady narodowe], ' .. .. 
2) kalendarz wyborczy ;'moze prze.widy;,vcić 'ki·ótsze fei'mi;~y. 

Art. 86. 1. il~lia'dy w podz ia le . ~~~ i ni strac;jnY~l Pall~ 
stwa, zachodzące w toku kadencji ra~ ' n~rodowych, powodu
jil następującę zmiąny w s.kła.dzie rad: 

l). j,eżeikz jednostki podziału admin ~slracyjnego powstają 

dwie , lub więcej jednostek, członkowie dotycl-Jczasowej 
rady narodowej stają się członkami rad w , nowych jerl
nostkach, w zależności od miejsca swego L.ami eszkania 
lub. położenia okr.ęgu wyborczego, w którym żcls tali wy~ 
brani: listę członków nowych rad narod<;>wych ustala pre
zydiull1 rady narodowe j wyższego stopnia , zwołując pi erw
szą sesję tych ' rad: . w stosunkli do 'woje'wódzki'ch rad na
rodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłą
.c~onyc.h z .województw. uprawnien.ie to. przysługuje ,Ra. 
dzi.e Państwa: w . l}1iarę potrzęby zarząqza się wyboty 

, ,uzupełniające , . , . ,.. 
2) postanowienia punktu poprzedniego stosuje się odpowied

nio w przypadku, gdy z części jednostki podz i ału adm.i
nistracyjnego t.\vorzy się nową jednostkę; j eżeli jednak 
tworzy się nową dzielnicę miasta na · obszarze n ie obję~ 

tym dotychczas podziałem na dzielnke, . caly sk.ład dz iel
n icowejTady narodow ej powojuje się w wyborach prze
prowadzonych stosownie do przep isów o wyborach uzu
pełniających, 

3) j eżel i jednostka podziału , administracyj nego zostaje włą-
, czona , do innej ' jednOstki', rada I na·rodowa jednostki po
większonej dokooptowllje radnych jednostki zni'esione j ' 
w li czbie ustalonej przez prezydium rady narodowej wyż
szego stopnia, a mandaty radnych n ie dokooptowanych 
wygasają, 

4) jeżeli z dwu lub więcej jednostek pod zia łu admini~tracYJ
n ego tworzy się ' nową jednostkę. członkowie rad norodo
wych jednostek zniesionych stają s ię członkami rady na-
rodowej nowej jednostki , . 

5) jeżeli z jednostki podżiału administra cyjnego zos taje wy
łączona część obszaru i włączona do . sąsiedniej jednostki, 
członkowie rady narodowej zańlieszkali lub wybrani w 
okręgu · wyborczym . polożonym na w~lIącZ0nYł11 obszarze 

. zostają na ' swój wniosek dokooptowani przez wlaściwą 

dla tego. obszaru radę narodową; w razie dukooptowania 
dotychczasowy mandat radnego wygasa, .. 

6) j eżel i jednostka . podziału administracy jnego zo~taje prze
kształcona na j ed nostkę innego rodzaju , zarządza ' s i ę w 
miarę potrzeby wybory uzupełniające. 
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2./ o potrzebie żarządzenia wyborów uzupełniających 
(ust. 1 pkt l i 6) decyduje organ właściwy do ich larządze
nia. \V zarządzeniu wyborów określa s ię liczbę radnych, która 
ma ' być wybrana. Przepis art. 84 ust. 3 ~tosuje się odpo,
wiednia. 

3. Przy wprowadzaniu zmian w składzie rad narodowych 
na po.dstawie ust. 1 może n,asląpić pr zekroczenie liczby człon
ków rad narodowych okreslonej w niniejszej u5tawie. 

R o z d z i a ł 16. 

. Przepisy końcowe. 

Art. 87. t. Koszty związane z wyborami pokTywa się 
z budżetuParlstwa, 

2. Pisma w sprawach wyborczy,ch są· w91ne od opłat 
skarbowych i sądowych. -;-

Załącznik do ordynacji w~'borczej do 
rad narodowych. 

KALENDARZ WYBORCZY 

l) 60 dnia, tj. 

2) 57 dnia, tj. 

' 3) 55 dnia, tj, 

4) 50 dnia, tj. 

5) 45 dni a, tj. 

6) 38 dnid, tj. . 
7) 35 dnia, tj. 

n) 30 dnia, tj. 

9) 25 dnia, tj. 

10} 20 dnia, tj. 

Przed dni e m wyborów: 
(najpóźniej) 

" 

i , ' . ' 

Tre:'ić czynności wyborczej: 

Ogłoszen ie uchwały Rady Państwa. o za rządzeniu wyborów 
(art.' 9 ust. 3). 

Ogłoszenie uchwał w sprawie ustalenia liczby qłonków rad 
n arodowych (int. 14). ' . 

Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej (ar t. 29 ust. 1). 
Powołan ie wojewódzk ich, powiatowych, miejskich i dzielni
c,owych komisji wyborczych (art. 29 ust. 1). 

Podanie do wiado'mośc i wyborców uchwał dotyczących po
działu na okręgi wyborcze, liczby radnych wybieranych w 
poszo:ególnych okręgach wyborczy ch oraz s iedz ib terytorial- , 
nych kom isji wyborczych (art. 16 ust. 2). 

Podan ie do wiadomości wyborców uchwał dotyq:ących ilości, 
granic i num erów obwodów głosow,ania oraz siedzib obwodo~ ' 

wy ch komisji wyborczych (art. 19 ust. 2) . . 

Powalanie obwodowych komisj i \Vyborczych (art. 29 ust. 2), 

Przesianie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych< 
kom isji wyborczych (art. 35 ust. 1). '. < 

Wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu (art. 35, 
ust. 2), 
Zglosz.enie list kandydatów i złożenie oświadczeń o zgodz<ie 
na kandydowanie do.' rad narodowych wojewódzkich ,. miej
skich , w miastach wyłączonych z wojewódżtw, powiatowych 

- i miejskich w miastach stanowiącyc\l powiaty miejski.e (art: 42 
u sl. li 4}. 

09łoszenie danych o kanoydatachao rad narodowych woje
wódzkich,miejskich w miastąch wyłączonych z województw, 
powiatowych i mi'ejskich VI miastach stanowiących powiaty7' 
miejskie (3rt. 46 ust. 2). 

, . .. , 
Ząloszenie list kandydatów i zlożenie oświacczeń l) zgOdzie 
n~. kandYdowanie do miejskich rad narodowych, w m.iastach 
r ie stanowiących pow iató\y, dzielnioow y·ch, osiedli; gromadz- , 
kich (art. 42 ust. 1 i 4). 

Ogłoszenie d!lnych o kandydatach do miejskich rad narodo· '. 
,wvch .w miRśŁ-arh ni,e stllnowiących pow,iatów, dzielnicowych" 
OSiedli i ' gromadzki~h (a!t. ,46 ust. :lI, 
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