
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 7 poździernikn 1954- r. Nr.12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .----------------------
CZE SG I. 

DE.KR~ rr<EZYDENTJ;. RZ:ECZYPOSPOLITEJ 

poz.12 - z unia 6 po..ździerniA'.O. 195+ r. o zminnie ten,inu zgłoszenia kandy
do.ta lt..b listy krndydatóF nn czlonlr.ó,r Rady RzeczypospolitP.j 
Felski,; j •.. . , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • str. 65 

Z,.RZ„J)ZFJ\iIE PREZYDENT!. RZECZYPOSPOLITEJ POI.S1IEJ 

poz.13 - z dnie, 6 paźc..ziernika 19~-+ r. ,,-., sprawie zmiany k:Dlencl2rza czyn-
ności \-iyborczyc.!1 •.....••.••...••••.......•. , ••. str. 66 

==============================================~=====·~===================================-

12. 
DE.ER.ET PR.EZ YDJ!:NT 1. RZ:El.JZYPOSPO LITEJ 

z dnia 6 października 1954- r. 
o z1~ie.nie terminu zglos zenia ka:ndyd.ató·.v lub listy k:and.yd.2tów 
na członków Rady Rzeczypospolitej Polskie,j. 

Na podstawie arc. 79 ust. /2/ Ustev,y Konstytucyjnej stanowię co następuje 

.Art. 1. 
krt.9 ust. /1/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z Gnia 11 grudnia 1953 r. 

o sposobie pavroł.yvmnia członków Rad.y Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R~P. Nr.:3 
z 1953 r., poz.7/ otrzymuje następuj~ce brzmienie : 

J;.rt. 9 /1/. Kondydc:ita lub listę bi.nd.ydatów może zgłosić pisemnie co najmniej 
25 wyborców w terminie 16 dni przed dniem gł.osovrania. 

I.rt. 2. 
Vfykonanie ru..m.eJszego ćl.e kretu porucza si~ Prezesowi Rady lviinistróvr i wł.a~ -

ciwym Ministron. 
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J.rt. 3. 
Dekret niniejszy wchodzi w i.ycio z dnien ogłoszenia. 

PREZES RJ.DY MINISTROW 
i 

KIBROWNIK MINISTERSTW.A 
SPRAW Z.AG&WCZNYCH 

/-/ STlOOSl.J.W i~.CKIEWICZ. 

MINISTER SPRl.WIEDLIYlOOOI 
i 

KIERO.if.NIK MINISTERSTWJ.. 
SPRAW WEWNE.l'RZNYCH. 
/-/ STJ.NISL1,W IIJBOD'lIECKI. 

Mil'U:STER OBRONY NbRODOWFJ 
/-/ MICHU, T. TOK/.RZESWKI-.KJJU.SZEWICZ 

GEN. DY#. 

lvITNISTER SiaJIBU 
i 

KIEROWN"IK MINISTERSTW.i. DU SPR.i.W 
OBY\Vl,TELI POLSKICH Ni; OBCZYZNIE 

/-/ i.NTONI PJ..JluC. 

13. 

PREZl'DENr RZECZIPOSPOLl T~T 
/-/ hUGGST Zb.LESKI 

ZJ,RZJJ)ZENIE PREZYDENTli RZECZYP0SP0LIT1J 
z dnia 6 pazdziernika 19.54 r. 

w sprawie zr,tlany kalendarza czynności wyborczych 

Na podstawie art .4 ust. /J/ ..-r zwię.zlru z ustępem /4/ tegoż artykułu dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 grudnia 1953 r. o sposobie powoływania człon
ków Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej /Dz. U .R.P. Nr.3 z 1953 r., poz. 7/, rta vmiosek 
Rady Ministróvl ustępowi drugiemu znrzcJ..d.zenia PrezyJ.enta Rzeczypospolitej z dnia 
12 sierpnia 19.54 r. u sprawie przesunięcia ternu.nu ,iyboróvr u.o Racy Rzeczypospolitej 
Polski.ej/ Dz.U.R.P. Nr.7 z 19.54 r., poz.8/ nouaj~ nastgpuj~ce brzmienie : 
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11 Czynności .-zyborc3e maję. być dokonane w terr.rl.mch odpmviednio przesuniętych 
w kalendarzu ...-zyborczym ustalonym rozporzędzeniem Rady :W.inist'.'ÓY, z dnin 6 paidzier
nika 1954- r. /Dz. U.R.P. Nr.12 z 19.54- r./'. 

PREZES RADY MINI~TROW 
i 

KIEROWNIK MINISTERSTW.'1 
SPRAW ZhGRl.NICZNYCH 
1 -/ Sf.'1N!Sl.,A'if Ml,CKIEWICZ 

MINISTER SPRliWIEDLIWO:CI 
i 

KIEROWNIKMINISTERSTWh 
SPRAW 'WEWNETR '..:',NYGH 
/-/ STl.NISUW UJBODZIECK[ 

MINISTER OBRONY NlaRODO;rEJ 
/-/ MICHl.L T.TOKiJ?ZEWS.KI-.KbRi,.SZEWICZ 

GEN.DYW. 

MINISTER Sfu'JIBU 
i 

I\IERO\VNIK MINISTERSTW.i. DLl, SPRbW 
OBYWkTELI POLSKICH Nt OBCZYZNIE 

/-/ J.NTONI P~J4K 

l?REZYDENT 12EC7,YPOSPOLITEJ 
I-/ AUGTIIST Zl1L8SKI 

•••••••• •-. • 1e1 „ ms:a:1:1 l:l'Daaam1:1a:1e,c:m.=a:c1:: a-: m= z=.:.• aa -=:me:: 1:1 c 1:11::::a: ==:--= D11c:s::c.c:c:c:c:c: = = c:.a::a=~w c c = c: m:: ==-=--=•':a r::r t=t.:J.:::: -:a&::11-"!a't:lca-.c::c:o.a 1::: =, 

C Z E $ C II. 
' DZ IJ.L URZ:Ę:DOviY • 

Rozporzę.dzenie Rady Ministrów z dnia 6 pa:c;d.::;i~rnike 19511- r. o częscio
wej zmianie pouczenia o trybie gJ:.osowaniD do Rady RzoGzy_pospolitej 
Polskiej .. , .. .,"••••->••···· ..... ,.c••••··· str. 68 

Rozporzę.dzenie Rady Ministróvr z dnia 6 pG.żckior:i:.ka 15S1+ r. ,;; ~,prnwie 
zmian ,-, Kalendarzu Czynności ·,-;,yborczych -;r y,yb0r::i.ch do Rady Rz.ec.3:ypospo-
litej Polskiej •..•......•.. ,, .•......... ,... str. 68 
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cz~~ II 
DZIJL URZEOOWY. 

RalPORZ-łJEENIE RADY MINISTRÓW 
z dnia 6 października 1954-r. 

o częściowej zmianie pouczenia o trybie glosmrania do Rady RzeczypospO·· 
litej Polskie;j. 

Na podstawie art.4 ust./3/ ciekretu Prezydent.'.'l R~eczypospolitej z dnia 11 3rudnia 
1953 r. o sposobie powoł.yvrnnia członków Rady Rzeczypospolitej ~?olsldej/Dz. U.H.P. 
Nr.3 z 1953 r. 1 poz.7/ i w z,ri~zku z dela'etem Pręzydenta Rz~0zypospolitej z dnia 6 
października 19.54- r. o zmianie terminu na zgłoszenie kand~fdaca lub listy kandydatów na 
czł.onkó,r Rady R:z;eczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.:::..). Nr.12 z 19.54- r. ,poz.12/ nadaje sie 
paragrafm-fi 7 pouczenia o trybie gloscrmmia do Redy RzeczyposFolitej Polskiej /Dz.U.R. 
Nr.6 z 19.54- r./ następuj~ce brzmienie : 

" § 7. Kandydat6w i ich następców zgłasza się pise1~mie do Yrł.aiciv\łej clla zgł.asza
j~cych okręgowej komisji YJYborczej w terminie 16 dni przed dniem glosowania, to jest 
najpóźniej vr dniu 22 października 19.54- r." 

MINISTER SPRi.WIEDLIWOOCI 
i 

KT...EROWNIK MINISTERSTW.l. SPRAW 
Yr.E.'WN.ijrr'RZ NYCH 

/-/ STl.NISLAW IlJBOD'lIECKI 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
/ -/ MICH.AL T. TOKbRZE\VSKI-Kl.RASZEWIC Z 

GEN.IJiW„ 

MINISTER SKARID 
i 

KIBROWNIK MINISTERST\i.b. DU. SPRiiW 
OBYif.i:iTELI POLSI<ICH Nit OBCZYZNIE 

/-/ laNTONI P.l.J41{. • 

PREZES HJJ)Y M:tNISTRóW 
i 

KIEROWNIK lviINISTERSTWl-i. SPR111i' ZAGR11NICZNYC:I 
/-/ ST.ANISLAW MACKIEWICZ 

RalPORZ.iJlrnr~rE .R.t:.DY MINISTRÓW 
z dnia 6 październilro 19541. 

Yl spra...-rie zmian ·..-r Kb.lendarzu czynnbści \TJborczych YT uyborach do Rady 
Rzcczy~ospolitej ?olskicj. 

Na podstawie art.4, ust./3/ dekretu Prezydenta Rzeczy-1>ospolitoj z dnia. 11 grudnia 
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1953 r. o sposobie pm7oły~vania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. 
Nr. 3 z 1953 r. ,poz. 7/ i w z,,i~zlru z wynikaj0cymi trudnościami natury technicznet 
Rada Ministrów ogłasza poniżej Kalendarz czynności -.-ryborczych, zd.eniony w stosv.nku do 
czynności będ0-cych w toku. 

-------------------------------------~-- ·-----------------------------------------------
Termin dokonania 

ozynności Viyborczej • CZY:id·iOSC :;'YllllORCZJ, 

------------------------------------------- ·------------------------------------·------
I. do 12 października 

/wtorek/ 

do 22 października 
/pię.tek/ 

do 2S października 
/ poniecL;ia ł.e.k/ 

do 46 pazdziernika 
/wtorek/ 

7 listopada 
/niedziela/ 

8 listopada 
/ponied:,;iałe k/ 

18 listopada 
/ cz-;;;arte }v 

Każcla Okr~[<:.m,·a h:Oi;:i sja \/yborcza oznaczy adresy 
Obwodowych I;:01,d.sji iiJ:"Jrm.yc~1 i roześle ir.1 in
strukcje. 

Końco-.-.-y terr.un ,::Jłasz,:mia kand;yJ.atóv lub list 
kandyda tórl /art. '.) ust. 1/. 

S-b,rierdzerrl.e nażnie zJloszonych lc2.ndydatur 
/art. 9 ust. 7/. 

Jeżeli decyzja Głó,mej Koffiisji ',{yborczej ,r spnwie 
g2'..osmrania lista,·mego IJtJać'cnie poz,Ytywnie; Głóvna 
Kor;d.sja Wyborcza zar zę..dzi ohiar~ie glosowania J i
stormego/ art.16 ust.3, pkt.b/. 
OkręgoYle Komisje iiyborcze v13rznacz,,?. 3odzin:1 g1oE:owa
nia w Obwodowych Komisjach Wyborczych /art.12 t: st.1/. 

Głosowanie w Komisjach Obwoclo,;rych /art.12.ust.~/, 
obliczenie glosćH \1 tych i\Or,usjnch / art. l~'., us-i. 3/ 
i przesłanie /7 listopada lub 8 listopada/ mai eriałóvr 
vzyborczych do Ylla,foiwej Okrggowej h.or,usji 'Nyborczej 
/ art.12 ust.. 5/. 

l:toz-.-1ię.zanie ObFodo·:,:-:,1ch Xor::isji ·dyborczych / art. 8, 
ust.4/. 

Okręgovra Komisje. ay;:'Jrc-::.a ustala liczbę głosów 
od.danych na lcażd.f- listę f.'trefow0 /.:i.rt.1.3, ust.1/, 
ustę.la -~;Jrnik y;ybcró·,; ,;: Okręgu, przeprowadzaję.c 
ev1ent;;.alne loscw~.:::i, /art.15, ust. 2/ i przesyła 
protokół. ze swych czyrmości do Głównej l~or:d.sji Wy
borczej /art.13 ust.3/. 



22 listopada 
/poniedziale1'/ 

.30 list::ipade. 
/wtore}l/ 

21 grudnia 
/wt )rek/ 

do 19 F.t,.,ce..::ia 1955 r. 
/środt. / 

22 stycz.u.a 1955 r. 
/sobota/ 

do 31 stycznia i955 r. 
/poniedzialekt' 
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Głó,ma Ko1,1isja Wyborcza : 
a/ ustali li,JZbę glos-Sw odd.ćir,ych na :cażLl.ę. lis ·~ę 
strefm·~ /nrt.13 ust.4/, 
b/ dokomi podzinlu .n::mc1.:1.:;ów między listJ 3tr0:'owe 
/art.13, ust.5/, 
c/ za,riadom.; ·,-,ybranych lrnndyclatów o vzy;ri ku WJborów 
i zażę.do. ou. hindyclatóv; vry~rany('h Jwn L;.l:, :d.L:akrot
nie oświo.dcze ni.s się, który i:undttt przy jr. .1ję. / art .13, 
ust.6/ • 

Główny Eor,.i.snrz .. y,-:,o-:..·cz..;r oglns~/,D ostate ~znG v,yniki 
wyborów /art .1.3 TJ st. 7/ i ·,,ystmria wyb:ra 1yr.1 li 3ty 
wierzytelne /art, 1~1 '. 

Końcov,y tenri.L zs~.::is~;.,1:1ia protestóvr pr~cr~i\,~:o ·,;y
niko·ai y;yborów /.-1rt. l.l,~, ust .1/. 

Pobranie decyzji Yf spro.vr.ie zgłoszonych ·rotestów 
/art.JJ+, ust.2/. 

GłóYmy l(omisarz ·,Jyborczy vzyda zlecenie Jl-ręsowym 

Komisjo1;1 Wyborczyr.i zniszczenia materiał/J\- ',rybor
czych /art.15/. 

OkTę3ov1e Kor.ri.sje -,"(yborcze :::;niszczę. raate ·.,ialy 
wyborr.ze /art.8, ust.4/. 

J;,I. Kalendarz dla Stronnictvr i Up;ruP0Iśl:Ś 1,)0li tycznych , 

do 27 września 
/poniedzialell 

do 27 października 
/środa/ 

do 1 listopada 
/poniedziałek/ 

do 1 grudnia 
/środa/ 

Zgłoszenie na ręce Gló,mego }(..omisarza lVyLorczego 
gotowości do vrzięcia udziału Y/ Ra~ie Rzeczypospo-
litej Polskiej /nrt.17, ust.1/. 

Zawiador,1ienie GlÓvmego Kordsarza \iybore,zego o 
',,yniku porozur:-ienl a co e.o podziału manclatóvr 
/art.17, ust.2/. 

Główny Komisarz ;·1jł)o1~czy przedstawi sprm,ry sporne 
Gló;mej Komisji Roz~ier~cze.-i do ostatecznego roz
strzygnięcia /art.17, ust.3./. 

Pobranie dec-yzji przez G2óvm0 Komisję Ro,;jerac.zę. 
/art.17, ust.3/. 



do 11 grudnia 
/sobota/ 

do 14 grudnia 
/wtorek/ 

III. 

do 1 grudnia 
/środa/ 

do 4 grudnia 
/sobota/ 

8 gruc::iia 
/śroc.a/ 

12 grudnia 
/niedziela/ 

MINISTER SHi.l:1HEDLI\WSJI 
i 

KIEROW1'-fIK I.IINISTErtST\71:, 
SY.tU •. i[ "JE,:i'NETRZNYCH 

/-/ ST.i,NIS!".,i.\i LUBODZIECKI: 

MINISTSR OI;RCNY NJJWDOWEJ 
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"Jyznaczenie czlonkóvr Racly B.zeri ::;;ypospolitej 
przez Stronnict·;ro i U:3rupo·.,cmia Polityczr.e 
ust.l, pkt.e i ust.3/. 

Polskiej 
/art. l, 

Gló-v,11;:7 Kod.s2r7, .. yb Jrr. :;:,r ·, ,y st ai"..- i listy -.;ier ;-;ytelne 
cz1onko1;,, }ie.dy ił : ; eczypcspol_itej ?olskiej, 1:1-y.c.no.czonym 
przez Stronn.:i.ct,,c. i Us rupmmnia Polityczne /art.Hl/. 

Inne Tenri.ny. 

Prezydent :i.{zeczy:_:,ospoJ.ii;cj pmwla r.zlonków R.sdy 
Rzeczypospolitej Pols 1:iej /art.l, ust,l, punkty a, 
b,a oraz ust.3/ tuJ.z ież czlcnk6w·Rc.d.y Rzeczypospoli
tej Polskiej ze stref, ·,1 któryr.i ... nie z.:irz(tdzono ,ry-
b , / t 2 + ·) · "/ orow nr • , us., •. _ i :; • 

Glóvmy Korus ar z '1•iyLGrczy ·; ,yst:::ni lis ty wier zyteloo 
członkom Rady :dzec:::;y_pospolitej P '.)ls!r..iej pmrnlany:-,1 przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej / art .18/. 

Ogłoszenie pierws ::.:ej lis ty c ~~lonków Rady Rzeczypospo
litej Polsld..ej /ert.5, ust.l cleJ:--retu o pm-:olnn;,_u .Eady 
R~eczypospolitej Polskiej/. 

Pien,sze posiea.zenie ri.e. J.y :a ~,,ec sypospoli tej ?olskiej 
/art. 9, pkt .1 de kn,tu c ),)0-.10la11.iu Rad.y Rzeczy:;1ospolite j 
Polskiej/. 

PrtEZ}.;S :tł..DY l<INISTRó.1/ 
i 

IG:fillOiiNIK IvITNISTl;RST-1:11 SPR.i.W Zi.GRl,NICZlli'YCH 
/ ST _;,J\!ISŁ.i',\"i Ni.W 1uK1HC z/ 

/-/ MICHJ.L T. TOF .. ,'.RZEiiSKI-K.,.'.R,,SZEWICZ 

MU)ISTER SKI.mm i KLEROHNIK MI!li'ISTERSTWA 
DL.t1 SPR,~W OBYJ,,'l'ELI POlSI<ICH Ni, OBCZYZNIE 

I - I ,.NTONI PJJ4K. 

ODBITO Z POIB'CENU lflINIS'.ll{l, SFR.i.-i'fIBDLIWOSCI. 
1==~=========ca===c=====cac:~c=~~=cg=cg=====~=====~==~======~=a=====~==~=~~a~~~~c~~=======cc» 


