
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

-----------===--===-==---------========================·======================== 
Londyn, dnia 21 grudnia 1957 r. Nr. 8. 

------------------------------------------------------------------------------------ .---------------------------------------------------------------------------

poz. 14. 
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CZ~ŚĆ I. 

DEKRET PREZYDENr.A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 20 grudnia 1957 r. o przedlużeniu ważności wyborów 
członków Rady Rzeczypospolitej Polsldej, dokonanych w dniu 
7 listopada 1954 r., na czas następnej kadencji Rady ••••• str. 66. 

ROZPORZ4DZENIE RADY MINis:rRÓW 

z dnia 20 grudnia 1957 r. o terminie składania oświadczeń 
przez posłów i senatorów Sejmu i Senatu oraz o trybie pos-
tępowania Głównego Komisarza Wyborczego z tymi oświadcze-
ruarnJ.. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • str. 67. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'l~ I. 

14. 

DEKREl' PREZYDENI'.A RZECZ"YPOSPOLITF,,J 
z dnia 20 grudnia 1957 r. 

o przedlużeniu ważności wyborów członków Racfy Rzeczypospo
litej Polskiej, dokonanych w dniu 7 listopada 1954 r., na 
okres następnej kadencji Rady. 

Na podstawie art. 79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej oraz art.l ust./2/ dekretu Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 grudnia 1957 r. /Dz.U.R.P. Nr.7.z 1957 r.,poz. 
13/ stanovdę co następuje : 

Art. 1. 

Ważność wyborów członków Rady Rzeczypospolitej Polski.ej, dokonanych w dniu 
7 listopada 1954 r., przedluża się na okres k:ndencji następnaj Rady. 
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Art. 2. 

\1 razie utraty mnndatu lub ńmierci członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
wybranego w dniu 7 listopada 1954 r. lub też czJ:.onka Rady, który v, czasie jej 
kadencji zaję.ł opróżnione miejsce członka Rady z grupy pochodzę.cej z 1;;.ryborów 
/art.l. ust./]/ d.dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia il grudnia 1953 r., 
Dz.U.R.P. Nr.3 z 1953 r., poz.7/, obsadzenie opróżnionego miejsca nastę.pi w try
bie ustalonym w art.20 oraz w art.l ust./3/ i /4/ dekretu Prezydenta Rzeczypos
politej z 18 grudnia 1957 r. /Dz.U.R.P. Nr.7.z 1957 r., poz.13/ • 

.Art. 3. 

Wykonanie niniejszogo dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właś
ciwym Ministrom. 

.Art. 4o 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZYDENT R?.ECZilOSPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

PIDZEą RbDY MINISTRÓW 
Ministor Sknrbu i Kierownik Ministerstwa 
Zagadnień Polskiej Emigracji Politycznej 

/-/ .Antoni Paję.k 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A SPRAW WE'im:wrRZNICH 
/-/ Stanisław Pomianowski 

MINISTER SPRAW ZJ.GRltNICZNYCH 
/-/ 1'leksandor Zawisza 

MINISTER OBRONY NJ.RODOWEJ 
/-/ 1'ntoni B. Brochwicz-lewiński płk. dypl. 

MINISTER SPR11\"IIEDLDIOŚCI 
/-/ Stanisław I.ubodziecld. 

KIEROWNIK MINISTERSTWJ1 WYZNAŃ RELIGIJNYCH, OŚ\/IliTY 
I KULTURY, Minister 

/-/ Stanisław Dołęga Modrzewski. 

15. , 
ROZPORZADZENIE RJJJY MINISTR0\7 

z dniJ 20 grudnia 1957 r. 
o terminie składania oświadczeń przez posłów i senatorów Sejmu i Senatu 
oraz o trybie postępowania Głównego Komisarza Wyborczego z tymi oświadczeniand.. 

Na podstawie art .17 ust ./2/ dekretu Prezydenta Rzeczypospol:i tej z dnia 18 grudnia 
1957 r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej ·Polsld.ej /Dz.U.R.P. 
Nr.7. z 1957 r., poz.13/ zarz~cza się co następuje : 


