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ZARZADZENIE E~L:J:t;l'1Tb RZ.ECZYP0SPOLI'l'3J 

z C::.nia 14 1 i:?ca 1 ~54- r. 

o "ryborach do Rady Rz.ec <::irpospolitej Polskiej 

Na po.:::.Stawie art. L!- /1/ deL.r.etu Prez~·,:!enta R2ec :z.ypospolHej z dnia 11 
grudnia 1953 1'. o sposobie ~Jo·i10:::J ·crnia czlor,ków iłaiy- Rzec zy:posJ?olitej /Dz.U. 
R.P. Nr.3, poz. 7/ :na wniosek Rady kinistrów zarzę..d.zam ,~ybory do ::<ad;;.• Rzecz.ypos
poli tej Polskiej vr strefie wielko-~ry·_cy.is .kiej i v,:,znac '.<.;am dzie11 gi.osowania na 
12 wrzesnia 1~54- r. 



..., 28 -

Czynności Yvyoorcze maję. być clokonape w terminach oznaczonych w kaJ..enda,rzu 
~vyborczym, ustaJ..onym rozporzę.dzeniem Racly Ministrów, 

PrtEZYDENT r<ZECZ'LPOSPOLITFJ 
/-/ .r~UGUST ZAIBSKI 

PREZES RADY łl!INISI'ROW 
/-js, ·_,::,J\11Sl:.AW MbCEIEWICZ 

MINISTER SPRJ,WIEDLl'fOSCl 
/-/S"l'ANI::,LAW liJBODZIECiu 

IaERomnK MINISTERST'.IA 
DLA SPR.AV! 0:2YWJ..'l'ELI POLShlCH N1 ODCZYZNIE 

/-/DR. 'vVLlill-YSLAW D'lI.ADOSZ 

C Z E S C II 

DZI.AL URZEDOWY 

ROZPORZADZENIE RADX MlNISTROW 

z dnia 14 lipca 1954 r. 

Yi sprawie Kalendarza. czynnoś ci -.ryborczych w wyborach do Rady Rzeczypos
politej Pol~kiej. 

Na podstavr:j.e art.4,/3/ dekretu Pre :qc1.enta Rzeczypospolitej z dnia 11 3rud
nia 1953 r., o s.posobie powoływania członków rtady ?.zeczypospoli tej Polskiej /Dz. U. 
R.P. Nr. 5, po.z. 7/, :~~ada Ministrów ogłasza poniżej l{alendarz czynności •.',yborczych. 

Termin dokonania 
czynności 'ł,Jborczej 

I. 1, lipca 1954 
/środa/ 

17 lipca 
/sobota/ 

22 lipca 
/c,:wartek/ 

C:~-INNOSC 'iłYBORCZ.A 

---------------------------
Zarzę.a.z.enie przez Prezydenta Rzec ,::;.rpospolitej ,ry
borów w strefie ''1 iel:coc r:,tyjskiej /art.4.ust.1/ 
oraz ogl.os zenie przez Radę ivlinistrów: 
a/ kalenc1.ar t,; a c~ynnosci ,qborc zych, 
b/ okreslenia dowodów '.''Jrstarctaję.c;:rch dla stwier-

d.zenia praYia ·wybierania i wybieralnosci s 

c/ pouczenia o tr:;rbie JlosO'!iania /art.4.ust.3/ 

GJ:.ó·.ma .Komisja Wiborcza b?,d.ź powoła Strefowę. Komi
sję Wyborczę.. bę.dź ogłosi, że sama przejmuje jej funk
cje /art.8.ust.2/ oraz ogłosi s•,,ój adres i godziny 
urzędm0, e. 

Główna Komisja Wyborcza powoła 11 Okrę6óWJ1ch Komisji 
Wyborczych /art.8 ust.2/ oraz p;..·ześle do nich instruk
cje dla Okręgowych Komisji 'Ofyborczych i instrukcje dla 
Obwodowych Komisji ·;·lyborczych. 


