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O'Lli:ŚĆ II. 

lJ.Z.L\i., lT.RZĘD0'1!'.[. 

Z.Af?Z~ENIE Pf®;YDEN.r.A RZECZYPOSFQLI'l'EJ 
z dnia 3 sierpnie. 1957 r. 

o zatwierdzeniu wyboru prof'. dr.Tadeusza RR'lES1CIZGO 
na rektora Polsldego Uniwersytetu na Cbczyźnie. 

Na podstawie art.54- ust.3 ustawy ·o szkołach akademickich z dnia 15 marca 1933r. 
/Dz.U.R.P.Nr.l z 1938 r. ,poz.6/ oraz art. 7 dekretu Prez;ydenta Rzec3ypoapolitej z 
dnia l!, grudnia 1952 r. o nadaniu pełnych praw patatwowych szkól akad.ęmicldch Pol
skiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie /Dz,U.R.P.Nr.4 z 1952 r. ,poz. 7/ zatwierdzam 
dokonany w dniu 8 lipca 1957 r. prze z zebranie ogólne pro.fe serów wybór prof'. dr. 
Tadeusza BRZESICCIDO na rektora Polsldego Uniwersytetu na Obczyźnie na okres roku 
akademicldego 1957/58. 

PREZES RADY MINISTRÓW 

/ -/ .Ant oni Pa j ę.k 

KIEROWNIK MINISTERSTW.A WYZN.AN 
RELIGIJNYCH, Ot5WIATY i KIJL'l'URY 

/-/Stanisław Dołęga Modrzewsld 
Minister 

Statut 

PREZYDENr RZECZYE'CSPOLITEJ 
/-/.August Z ale s ld 

Zwię.zku Organizacji Pol~l<l.ch Sil Zbrojr~:ch • 

.Art. 1 

Stowarzyszenie jest organizację. apolitycznę., wojskowo-koleże1:skę. i nosi 
nazwę: Zwię.~ek Organizacji Polskich Sil. Zbrojnych. W skrócie : z.o.P.S.Z • 

.Art. 2. 

Obszar dzidlania z.o.P.S.Z. stanowię. kraje, na terenie których przebywaj~ 
na uchod.ictwie żołnierze, marynarze i lotnicy P.s.z. lub istnieję. warunki orga
nizowania polskich paramilitarnych organizacji mlodziożow-Jch • 

.Art. 3. 
Siodzibę. władz głównych z.o.P.s.z. jest kraj, w którym rezyduję. na uchod2ctw:ia 

najwyższą władze RzeczypoapolHej Polskiej • 

.Art. 4. 
Celami Z.O.P.S.Z. jest : 

1. W oparciu o Konstytucję 1935 r. stać wiernie przy sztandarze Rzeczypopolitej 
Pola kiej oraz przy osobie Prezydenta R.P. jako Zwierzchnika Sil. Zbrojnych. 
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2. ,i oparoiu o ::;,r!1Jsięr;<;? zoir.i.orsk~ stać nG strc1z;· ;ro~-;OlliJ iotNIK..Z?..i POI.SI'~ w 
:mlce o ~'1Ll.~D~,ojć • 

.3. ·.j oparciu o legalne :;.!2'.aC::zo ~:'0~3~.ICH „31~ Lj.SJ.OJl\{CH f>iel~3nować tradJ,cjo żoł
nierskie itl'S:& popular.;rzow::ić idtle P.B.Z. w::Jról s:90!.eczeristwa na uchodictffie • 

.Art. 5. 
Zadaniem :3. O.P. 8. z. jest jednoczenia w swych szeregach Polaków colom przygo

towania inh do wzięcia udziału w dalszej ,rnlce o Niopodl0glo.jć. 
z.o.P.s.z. jest spadkobie1·c:.?- ?.S.7,. i ma dać vryraz teim.1, że Polskie Siły 

Zbrojno nie zostały zda mobilizowane, przoz : 
J./ skupianie żołnierzy, marynarzy i lotników; 
2/ sluipianie młodzieży gotm~ej poddać się przysposobieniu wijskow~mu; 
3/ przygotovrywanie ram i warunków dla odtworzenia w przyszlo$ci Polskich 

Sil Zbrojnych; 
4,./ kultywowanie i propagowanie id.a i 1i"lilki o Nfopodleglość; 
5/ utrzytr{'{':ranie polskich tradycji v1ojskowych i zachowanie ich ci~glości; 
6/ odtwarzanie i utrzyrrcrwanie więzi !~oleżmiskioj we wszystkich tiziedzinnch 

życia i pracy wojskowo-spolocznej; 
7/ rozbudzanie, poglębianio i zespalanie wysiłków zolnierzy P. s.z. w dziedzi

nie poczucia narodowego, kultury narodowej i tradycji bojowych P.S.Z.; 
8/ popularyzowanie, krzowionie i popioranie wśród młodzieży zamiłowania do 

przysposobienia i wiedzy wojskowej, .:łby w razie potrzeby mogł.a ona stać 
się oparciem dla odtworzenia Sil Zbrijnych; 

9/ propagowanie czynnej wspólodpovriodzialności wszystkich za utrzymanie ducha 
i kultury narodovroj ora~; użytoczno8ci organizacji w służbie dla kraju; 

10/ organi~rrffanio kół oduzialowych, kół terenowych, kół ogólrrych i stowarzy-
s zo1i. P. 2 • I~ • ; 

11/ współpracowanie z innymi organizacjnmi w obronie Konstytucji i legalizmu 
oraz Yf obronio niozalużno8ci polityki polskioj; 

12/ zbierania funduszów ro realizację celów i środków działania, objętych 
statutem Zwi0,zku. 

.Art. 6. 

Członkami Z.O.P.S.Z. mog0, być następuję.co organi'.::;acjo 
a/ kola oa.dzialowo, 
b/ kola torenawe, 
o/ kola ogólne, 
<l/ zwię.zki i stowarzyszenia Polskich Sil Zbroj~rch, 
e/ stowarzyszonia młodzieży 

- których statutowe celo i środki działanie sę. zgodne z niniojszym statutom • 

.Art. 7. 
Członków przyjmujo do 1,.0.P.s.z. zarzę.d glóvrrzy z.o.P.s.z • 

.Art. 8. 

\/ystipienie członków z z.o.?.s.z. następujo na podstawia uchl-valy zarzę.du glów
nogo, pobioranej wskutek zzloszonin przez ustt;;puję.Cogo czlc:cka ośvdadczonia o wy
stę.pioniu. 

.Art. 9. 
Wydalenie czlonkt:.i z z. O.P. S. z. możo nastę.pió wskutok niowykon;;JWania obowię.zkSw 

lub działania na szkodę z. o.P.s.z. przez członka, na podstawie uchwały ::::arzę.du glów
r.ogo, zatwiordzoncj przez radę glówn~ z.o.P.S.Z. oraz Ministra Obrony Narodowej, 
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Cy,2:onlco,;io 1.:.c,.2.s.z. mujf;. pra:.,,ro branie'. u c:L~i.:1tu. 1rc wlacLach i działaniach 
;:; • O. P. S.Z. 7. [!;C<l.nio z po.stanm:ioniam.i ninio J szego st.:itutu, a sę. zobowię.zani do 
realizowDnia s-batuto'::;ch :3acla:i i do 1zykonywania post8J10'i;ie:..'i wlao.z organizacyjnych • 

.Ar-I;. 11. 

Cz2onkm~ie z.o.P.S.Z. wnosz~ składki do zarz0du glównogo Z.O.P.S.Z. co kwar
tał, przokazuję.c 5~& wpływów ze swych składek członkowskich • 

.Art. 12. 

Wtad%ami z.o.~.s.z. s~: 
- walny zjazd delegatów, 
- rada zwię.zku, 
- zo.rzę.d zwię.zlm, 
- delogaci zarz0du z.o.P.S.Z. na poszczególna kraje poza Wiolkę.. Brytanię., 
- komisja rewizyjna, 
- S{;ld honorowy. 

.Art. 1.3. 

1. Z1rr.1czajny walny zjazd delegatów odbywa się co .3 lata w siedzibie władz Z. o. P.S.Z. 
2. Każdy ozJ:.ono1:: z.o.P.S.Z. m•i prawo v,ynlctć jr,doogo -v1 ty1.1 colu wybranogo dclogota. 

Organizacje czlonkowsld.e, liczę.ce, po 120 lub więcej place.cych skład.ki. członków 
- wysyłaję.. na zjazd po dwóch delegatów • 

.3. Na walnym zjeździe dologatów sę. składane sprawozdania : 
- zarzQ.du i rady zwię..zk.u, 
- komisji rewizyjnej, 
- sę.du honorowego. 

4. Walny zjazd dologatów udziola absolutorium ustępuję..cemu zarzę..dowi. 
5. Walny zjazd uchwala dyrektywy co &o działalności z.o.P.s.z. z uwzględnieniom 

wytycznych otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej oraz dezyderaty do bu
clzotu Z.O.P.s.z. 

6. Walny zjazd wybiera: 
- dziesięciu członków rady zwię..zk.u, 
- drugiego wiceprzewodniczę.cego zarz{;ldU z.o.P.S. Z. 

· ' 1nkó 1 
- ~idęc;uhcz ot w, 1

1 
komisji rewizyjnej, 

- 1 woc za s ępcow . 
- siedmiu członków / sę.du honorowego. 
- i dwóch :~astępców / 

.Art. 14. 

1. Rada z.o.P.s.z. skl.ada się z .30 członków, z czego : 
- jedna trzecia t,j. 10 - W"Jbranych przez walny zjazd delegatów, 
- jod.na trzecia t, j. 10 - mianmvana przoz Ministra Obrony Narodmvej, 
- jodna trzocia t,j. 10 - z!ożonn z przewodniczę..cych zarz~cló~ tych or-

ganizacji, które maj~ ilościowo nnjwiększę. 
liczbę członków placę.cyah skladld. 

2. Kadencja rady z.o.P.S.t. trwa trzy lata. W tym czasie ma ona uprewnienia 
walnego zjazdu dolcgatów. 

3. Rada z.o.P.S.Z. ~~biora swogo przewodniczę.cogo. 
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4. ~<a6a / .C._;,~:./. ucimal.:1 bL0.<.J żet nn roc ,~ ;.e okres}, każe:;_? poc:.c;?ili-1j 0c e> c' 1 lci,·itnia 
danogo rO:(U, 

:5, ··dybiera sposród swe 3;0 sk:l:.a0u s ;~eE-ciu czlonk:c/, zarz:,.'-u.u, ;i, ·,;,,i r óC:. nich : 
- sekrGta1·za zar::: :: a.u, 
- rei'erenta or.:~anizacJjnego, 
- skarbnika za1·z.:~_cu 

- na okres swojej kRdencji. 
6. N wypadku ust 0pienia członka wybrc1nego ·przez walny zjazd clelegatów, rada zwi0zkll 

or-..xoor,towujo na jego miejsce nowego c:,~łon\:a spośród członków 'organizacji wcho
dz(lcyoh w skład zwig.zku. 

7, Zatwierdza uchwały za::-zę.du z.o.P.s.z. o wydaleniu członków ZW'ię.zku. 
8. Przyjmuje roczne .sprawozdania z działalności zarzę.du. 
9. Na podstawie zebran,ych doi'iwiadcze:r. przedstawia Ministrowi Obron;y Naroclowej 

'Nnioski, jako materiał do wytycznych Ministra, wydanych walnemu zjazdovd w 
sprawie działalności z.o.P.s.z. 

1. Zarzę.d Z.O.P.s.z. składa się 
z przewodnicz~cego, 

Art. 15. 

pierwszego vricepr ~;ewoJnicz0cego, 
drugiego wiceprzewodnicz{-cego, 
sekretarza zarz1du, 
skarbnika, 

- rei'erenta o:rganizacy j;1ego, 
oraz trzech członlców zarz~du. 
Przewodnicz{l.cego i pierwszego wiceprzevrodnicz<2,.cego mianuje i odwołuje Minister 
Obrony Narodowej, 
Przewodniczę.cy reprezentuje Z.O.P.S.Z. na zewn~trz, 

2. Zarz~d przyjrauje członków zwi,\!,-zlru. 
3, Stwierdza ustę.pienie członków ze Z\'l'ię.zku. 

4, Wydala członków zwi0zku, · 
5, Uchwala i wykonujo plan działalności zwi~zku /art.13, pkt,3 /, 
6. Składa coruczne sprawozdanie ze swej działalności radzie v.vię.zku. 
7, Przedstawia radzfo vmioski w s:prawach budżetowych, 
8. Uzgadnia zbiorowe wyst~pionia czlonkóH Z. O.P. S.Z. 

Art. 16. 

Uchwały walnego ~: jazdu delegatów, rady i zarzę.du z.o.P.S.Z. zapadaj'i!- zwy
czajnQ. większości'?- głosów obocnych na zebraniu, a uchwały o likwidacji Z.O.P.S.Z. 
większoiciQ. 3/4 głosów obecnych, 

Delegaci na walny zjazd nie mogę.cy brać udziału osobiście w waln..ym zjeździe 
mog1J, udzielić picer,uiych pełnomocnictw innym v.czestnikom zjazdu, z k:tórycl1 Jr..nżdy 
może mieć nio więcej ni~ dwa pełnomocnictwa. 

Art. 17. 
Delegaci zarzę.du ?...O.P,S,Z. w poszczególnych krajach, poza W.Brytanię., sę. 

mianowani prze z Ministra Obrony NarodoNO j, po uzgodnieniu ~ Generalnym Inspe lct o
rem Sil Zbrojnych i "vr porozumieniu z zarzę.&oo z.o.P.S.Z. 
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.Art. 18. 

1. }~op:..·ezent.uj{l Z.O.P.S.Z. na }_;ewn~trz w krajach swego pobytu. 
2. h~aj~ baczenie, aby w tych krajach cz2:.onkmvi.u z.o.?.S.:Z,. iJrzestrzegali w swej 

działalnosni celów i zadań Z. O.P. S.~(i. i aby v-1ykonyw.:ili uchwa7!.y zarzę..du z.o.P.SZ. 
3. Uzgadniaję.. zbioroVle wystę.pienia na zevmę.trz czlonkówz.o.?.s.z. 
4-. Dla ułatwienia sobie vzykonania obowi0-zkó,1, wyliczonych pCW(/.Żej po 1-3 ,tworzę. 

w razie potrzeby, w porozumieniu z zarztidom ?...O.P.S.Z. i za zgo~ :Ministra 
Obrony Narodowej, przy sobie organy porozumiewawcze złożone z przedstawioioli 
członków z.o.P.s.z. w danym kraju • 

.Art. 19. 

Komisja rewizyjna z.o.P.s.z. składa się z pięciu członków i cht-óch zastępców, 
wybieranych na okres 3 letni przez walny zjazd delegatów. 

Do komisji.rewizyjnej nal~ży : 
- kontrola czynności gospodarczych i finansowych z.o.P.S.Z. 
- z uwzględnieniem czy : 
- stosowana była należyta oszczędność i ozy czynności były celowe • 

.Art. 20. 

1. Sę.d honorowy składa się z siedmiu członków i dwóch zastępców, vzybieran;ych na 
okres 3 letni przez walny zjazd delegatÓ'N. 

2. Sę..dowi honorowemu podlegaj~ członkowie władz z.o.P.s.z. 
3. Sę..d honorow-y 2.0.P.s.z. jast instancj~ o&voławczę.. od orzeczeń sę..dów honorowych 

członków z.o.P.s.z., co powinno być uwzględnione w statutach tychże członków • 

.Art. 21. 

Władze z.o.P.S.Z., a Więc rada, zarzę..d i komisja rewizyjna uchwalaję.. regu
laminy swojej działalności. 

S~d honorowy uchwala regulamin ok:reslaję..cy czyny, podlegaję..ce orzecznictwu, 
sankcje za nie i tryb postępov.ania. Regulamin ten podłego zatwierdzeniu przez Mi
nistra Obrony Narodowej. 

.Art. 22. 

Członkowie władz Z.O.P.S.Z. ·muszę. być członkami jed:nej z organizacji wymie
nionych w art. 6. 

.Art. 23. 

Maję.tek z.o.P.S,Z. powstaje ze skl.ndok członkowskich, subwencji, daro'i7izn, 
zapisów i dochodów z imprez oraz innych źródeł. 

W odniesioniu do mnjQ.tk.u z.o.P.s.z. musz0 być stoso-łlnne wl.aści.Ie przepisy 
prawne kraju, w którym maję.tok się znajduje • 

.Art. 24. 
Likwidacja z.o.P.s.z. następuje na mocy uchwały zjazdu delegatów lub na za-

rzę..dzenie Ministra Obrony Narodowej, powzięte w porozumieniu z radę. z.o.P.s.z. i 
ża zgodę.. Genoralnego Inspektora Sil. Zbrojnych. 

W wypadku likwidacji Z„O.P. s.z. rada Z. O.P.s.z. przy współudziale zarzę.du 
z.o.P.s.z. określi cele przeznaczenia maję.tku z.o.P.s.z. 

Oele te powinny być pokrewne celom z.o.P.s.z., ustalonym w niniejszym sta
tucie, a decyzja o tym musi uzyskać zatwierdzenie Ministra Obrony Narodowej. 
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Nn podst a wio nt. 9 ust .1 0.e kret u P:cczyd.enta. Rzccz;rpospolito j z dnia 8 ,łI'ześ
nin 1950 r. o S{t<lach Oby;rat0lsk.ich na Obczyinie /Di .• U.:cl.P.Nr.4 ;;, 1957 r. ,poz.9/ 
Prez:'dont Rzeczy;ios1.)olitej w dniu 2 poźd.ziornilca 1;)57 r. zwolnił. ze stanmYiskn 
sędziego Sg.du Oby,,:atols kiego Vi Londynie nc. wlasng. prośbę Janusz.u 3ZCZE:t'Ju%lK[E('..rO. 

Pnrn!onie do legata Rz idu Rzeczypospolitej 
Polsdej w Wielkiej Brytanii. 

Na pods·tavrio art. 1 i 4 d.Gkretu Prezydenta R~~eczypospolitej z dnia 30 marca 
1955 r. o Delegatach Rzę.du Rzoczypospolitoj Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1955 r., 
poz.1/ oraz art.l rozporzę.dzenia Rad.y Ministrów z dnia 12 maja 1955 r. o Delega
tach Rzę.du Rzeczypospolitej Polsld.oj Vf Wielkiej Brytanii i o podziało Wiolkioj 
Brytanii na olcręgi i miejscowości /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1955 r.,poz.2/ Rada Ministrów 
v, c.lniu 10 sierpnia 1957 r. powołała Mieczysława ZIEI...INSKJ}).:;.Q na stanowisko dole
gatu Rzę.du w Long Marston nr.Stratford on .Avon, Wa:r.wicks. 

Komunikat o nadaniu Ord.eru Odrodzenia Polski. 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. /Dz.U.R.P.Nr.24,poz.137/,ustawy 
z dnia 27 kwietnia 1922 r. /Dz.U.R.P.Nr.31,poz.255/, rozporz~dzenia ?rezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. /Dz.U.R.P.Nr.109,poz,899/ oraz dekretu 
Prezydenta Rzec'.6ypospolitej z dnia 7 września 1935 r./Dz.U.R.P.Nr.68,poz,425/ 
Prezydent Rzeczypospolitej nadal zarz~~eniami i 

z dnia 28 czerwca 1957 r. : 

Wielkę. Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski 

wiceadmirałowi Jerzenm ~WIRSKIEMU za wybitne zasługi przy organizacji Polskiej 
Marynarki Wojennej; 

z dnia 3 lipca 1957 r. : 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

konsulowi Konsta.nto!ID..l G.ALASOV/I za zasługi w długoletniej służbie panstwovrej i za 
ofiarn~ pracę spoleczn~; 

z dnia 30 lipca 1957 r. : 

Krzyż KOJ':lmldorakl. Orderu Odrodzenia Polski 

majorowi .Armii I<rajowej, b.MinistrOW"i Rzę.du R.P. w Loncynie Stanisławie PALEOI.02-
za ~aslugi w długoletniej ~lużbie państwowej; 
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l\rz~ · ż 1~a ,0mle.i..'S !.(i ()r deri.t OdrcJi;c nia Pols:d. 

Jadwidze DOl,Ll.J.~SIU3.J za zasługi Yl prac / na polu ll!'t~!StJczn~·m; 

z clni.a 20 wrze:.inia 1957 r. : 

Wielkę. Wstęgę Orderu Od.rodzenia. Polski 

ś.p. Wacławowi B.ABillSKI:EMU, ministrmvi polnomocnemu i posłowi nadzwyczajnemu 
w Kanadzie, za zasługi w długoletniej służbie dla narodu i państwa polskiego. 

Sprostowania omyłek pisarskich. 

W Dz.U.R.P.Nr.2 z 1955 r. w rozporz ~dzeniu Rad:f Ministrów z dnia 12 maja 1955 r., 
w zdaniu rozpoczynaj~cym się słowami 11 Na podstawie art.2 ust.311 powinno być 11 a.rt.3 
ust. 211 • 

W Dz.U.R.P.Nr.5 z 1957 r. na str.39, wiersz 7 od góry, zamiast "Mieczysław ZieJJńsk:i!' 
powinno być II Loonard Zieliń.sld11 • 

W tymże Dzienniku Nr. 5 na str.42 w ogłoszeniu o zmianie nazwisku zamiast "KD:ryny 
z Ool nna Walewskie~' powinno b:'1ć 11 .Kary:ny z Oolonna Walewskich. 

====-=======-=~=---===-------------------------------------------------------------
Odbito z polecenia 1li.nistra Sprawiedliwości. 

=-~------======================================================================== 


