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CZĘ~ó I. 

1. 

ROZPORZ.ĄIJlENIE RADY MINISTRÓW 
z dnia 22 lutego 1962r. 

o zmianie statutu, nadanego stowarzyszeniu Zwię.zek Organizacji 
Polski.eh Sil Zbrojnych. 

Na pod.stawie art.46,47 i 51 prawa o stovrarzyszeniach z dnia 27 października 193~ 
/Dz.U.R.P.Nr.94- z 1932r.,poz.808/ w statucie, nadanym stowarzyszeniu Zwię.zek Organi
zacji Polskich Sil Zbrojnych rozporz~dzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 
1957r. /Dz.U.R.P.Nr.6 z 1957r. ,poz.11 i str.45/ ~rowadza się następuję.cę. zmianę : 

.Art. 1 • 
.Art. J.4. ust.l statutu otrzynuje brzmienie : 

.Art.J.4..1. Rada z.o.P.s.z. składa się z 15 członków i :3 zastępców, z czego : 
- jedna trzecia, to jest 5 członków i 1 zastępca wybrany przez ...-,aley zjazd 

delegatów, 
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jedna trzecia, to jest 5 członków i 1 zastępca mianO"wacych przez lfd.nistra 
Obrons Narodowej, 

- jedna trzecia, to jest 5 członków i 1 zastępca złożo~rch z prze\rodniczę..cyoh 
zarzę.dów tych organizacji, które maję. ilościowo najvdększę. liczbę członków 
płacę.cych skład.ki. 

.Art. 2. 

Wy).mnanie rdniejszego rozporzę.dzenia porucza się Prezesoyd Rady l.'d.nistrów i :Ministro
wi Spraw Wevmętrznych v, porozwnieniu z l\'i.lnistrem Obrony Narodowej„ 

.Art. 3. 

Rozporzę.dzenie niniejsze wchodzi v, życie z dniem ogłoszenia. 

MINISTER Sffi.AW \T.c.'\1Ni'i.rPZNYCH 
/-/ Stanisław Pomianow~k.L 

PREZES RADY lvtINIS'rRó\i 

/-/ .Antoni Paję..k 

MINISTER OBRONI N.ARODO\i2J 
/-/Gen.Michał Tok:arzevmld. Klraszewicz 

CZĘSC II. 

IYl I.AL lJP..ZĘDOWY. 

ZARZĄDZENIE PREZi.1).i!Nr.A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 22 marca 1962r. 
o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 2 delaetu Prez;ydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r. 
o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.H.P.Nr.2 z 1958r. ,poz.4/ zarzę.dzam 
ot·warcie sesji zvzyczajnej Rady Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 1962r. 

.PREZJ:t;S RADY lvITNISTRóW 
/-/.Ant oni Pa j ę.k 

PREZIDENl' RZl:xJZYPOSPOIJ:TEJ 
/ -/ .August zaleski 

.~~~--- ----------------------------------------------------
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 


