
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 listopada 1995 r. Nr 131 
TREŚĆ: 
Poz.: 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
636 - z dnia 20 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyni ku wyborów Prezydenta Rzeczy

pospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopa-
da 1995 r. 2885 

ROZPORZĄDZENIA: 

637 - Ministra Kultu ry i Sztuki z dnia 7 września 1995 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania 
oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkotach i placówkach artystycz-
nych 2888 

638 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 2890 

OBWIESZCZENIE 
639 - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 października 1995 r. w spra

wie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo rządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji dla 
gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 2890 

636 
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 listopada 1995 r. 

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowa
nia, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r. 

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 wrze
śnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, 
z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. N r 5, poz. 472) 
Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości 
publicznej wyniki głosowania i wyn ik wyborów Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głoso
wania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r. 

Drugą turę głosowania przeprowadzono, zgodnie 
z art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. 
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 
i z 1995 r. Nr 95, poz. 472), tylko na terytorium kraju. 

II 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie pro
tokołów zbiorczych wyników drugiej tury głosowania, 
otrzymanych od wszystkich wojewódzkich komisji wy
borczych, ustaliła następujące wyniki drugiej tury gło
sowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej: 
a) głosowanie przeprowadzono w 22472 obwodach 

głosowania, 
b) uprawnionych do głosowan ia było 28062 409 wy

borców, 
c) w głosowaniu wzięło udział 19 146 496 wybor

ców, 
d) głosów nieważnych oddano 383881 , 

e) głosów ważnych oddano 18762615, 
f) poszczególni kandydaci uzyskali następującą licz
bę ważnych głosów: 

1) KWAŚNIEWSKI Aleksander 9 704 439 głosów, 
tj. 51,72% liczby głosów ważnych, 

2) WAŁĘSA Lech 9058176 głosów, tj. 48,28% licz
by głosów ważnych. 

III 

Komisja stwierdziła, iż spośród dwóch kandydatów 
na Prezydenta większą liczbę ważnych głosów uzyskał 
i - stosownie do art. 8b ust. 3 ustawy z. dnia 27 wrze
śnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej - został wybrany w dniu 19 listopada 1995 r. 

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 

KWAŚNIEWSKI Al eksander. 

IV 

Zestawienia zbiorczych wyników drugiej tury gło
sowania w województwach na kandydatów na Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej stanowią załączniki nr 
1 i 2 do nin iejszego obwieszczenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W Łączkowski 

Zastępcy Przewodniczącego: S. Kosmal, A. Wróblewski 
Członkowie : S. Jaworski, J. Kacprzak, F. Rymarz, 

Z. Szonert, S. Zabfocki, T. Żyznowski 




