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


