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·Z A R Z Ą D Z E N I A : 

372 - ' Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1962 r. w sprawie ustalenia .i ogłoszenia zmian 
w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholow~" • 

373 - Przewodniczącego Komitetu Pracy i Pl ac z dnia 29 października 1962 r. w sprawie sposobu doko
nywania wpisów okresów zatrudnienia do legitymacji ubezpieczeniowych 

374 - Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 27 października 1962 r. w sprawie zatwierdzania ' do,
kumentacji geologicznej, zawierającej ustalenia 'zasobów wód podziemnych : 

OBWIESZCZENIA: 

375 - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 października 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustano-
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wionych norm branżowych 672 

376 - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 października 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowio-
nych P,olskich Norm • 676 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 2 listopada 1962 r. 

w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności 
"Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy". 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 czerwca 1959 r. w spra wie uznania "Społecznego Komi
tetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej uży

teczności (Dz. U. Nr 42, poz. 263) zarządza się, co następuje: 

wie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej . 

użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy" (Mo~ 

nitor Polski Nr 82, poz. 432). 

) 

§ 1. Ustala się i ogłasza zmiany w statucie stowarzy
szenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciw
alkoholowy", stanowiącym załącznik do zarządzenia Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1959 r. w spra-

§ 2. Zmiany statutu, o których mowa w § 1, zawarte 
są w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Wicha 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listo
pada 1962 r. (poz. 372) . 

ZMIANY W STATUCIE STOWARZYSZENIA WYŻSZEJ UŻYTECZNOSCI "SPOŁECZNY KOMITET 
PRZECIWALKOHOLOWY" 

l) W § 29: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Walne zebranie zwyczajne odbywa się co naj
mniej raz na 3 lata."1 

' b) w ust. 3 dwa ostatnie zdania otrzymują brzmienie: 
"Walne zebranie wybiera na 3 lata prezydium od
działu i komisję rewizyjną. Również na 3 lata walne 
zebranie wybiera 2 przedstawicieli na zjazd woje
wódzki.",: 

. 
2) W § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Prezydium wybiera na 3 lata p.zewodniczącego pre
zydium, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarb
nika." 

3) § 35 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 35. W razie potrzeby i możności finans owej prezy

dium władne jest korzystać z pomocy płatnych 
pracowników." . 
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.() W § 42 : 
al ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zjazd wojewódzki zwyczajny odbywa się co naj
mniej raz ria 3 lata.", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. Zjazd, wojewó<lzki wybiera na 3 lata prezydium 

oddziału i kOmisję rewizyjną. Również na 3 lata 
zjazd wojewódzki wybiera 2 przedstawicieli na 
Zjazd Krajowy Komitetu." 

5) VI/ § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Prezydium wybiera na 3 lata przewodniczącego pre
zydium, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarb-
nik,a." , • 

6) W § 49 ust. 2 otrzymuje , brzmienie: 

,,2. W razie potrzeby i możności finansowej prezydium 
władne Jest korzystać z pomocy pratnych praco\\'

' ników." , 

7) W § 54: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Zjazd Krajowy zwyczajny odbywa się co naj-

mniej raz na 3 lata.", 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Zjazd Krajowy wybiera na 3 lata organy wyko-
naWC:ie Zjazdu." 

B) § 56 otrzymuje brzmienie: 
I,§ 56. 1. Zarząd Główny 'składa się z -35 członków 10 

zastępców wybranych przez Zjazd Krajowy na 
3 lata. Zastępcy wchodzą w skład Zarządu 
Głównego w razie opróżnienia stanowiska 
członka Zarządu Głównego. ' 

2. Zarząd Główny wybiera' na 3 lata prezydium 
w składzie: przewodniczący, 2 wiceprzewodni
tzących, sekretarz generalny i jego zastępca 
oraz ' trzej członkowie. 

3. Posiedzęnia Zarządu Głównego odbywają się 

co najmniej 2 razy w roku. Do ważności uchwał 
potrzebna jest obecność 15 członków, w tym 
prz~wodniczącego lub, wiceprzew'Ddniczącego 

oraz sekretarza generalnego lub jego zastępcy." 

9) W , § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. W czasie pomiędzy posiedzeniami Zarządl,l Główne-, 

go funkcje jego pełp.i prezydium. Posiedzenia pre--, 
zydium odbywają się nie rzadziej niż raz na mie- . 
siąc. Do 'ważności 'uchwał potrzebna jest obecność ' 

-5 członków, w tym przewodniczącego lub wiceprze-
wodniczącego oraz sekretarza generalnego lub jego 
zastępcy. " ' 

10) § 63 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 63. Nadzór nad Komitetem sprawuje Minister Spraw 

Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Zdro
wia , i Opieki Społecznej." 
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ZARZ.,\DZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

z dnia 29 paż,dziernika 1962 r. 

w sprawie sposobu dokonywania wpisów okresów zatrudnienia do legitymacji ubezpieczeniowych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnią 6 czerwca 
1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania 
zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 35, 

· poz. ' 154) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Sposób dokonywania wpisów okresów zatrudnienia 
do legitymacji ubezpieczeniowych określa instrukcja stano-, 
wiąca załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1963 r. 

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: A. Burski 

Załącznik do zarządzenia Przewodni
czącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 
29 października 1962 r. [poz. 373). 

INSTRUKCJA W ,SPRAWIE SPOSOBU DOKONYWANIA WPISOW OKRESOW ZATRUDNIENIA 
DO LEGITYMACJI UBEZPIECZENIOWYCH 

§ l. Przez legitymacje ubetpieczeniowe, o których mo
wa w instrukcji, rozumie się legitymacje wydane w myśl 

' przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 paź
dziernJka 1959 r. w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych 
(Dz. U. Nr 56, poz. 338). , 

§ 2. Okres zatrudnienia w uspołecznionym zakładzie 
pracy, VI którym pracownik jest zatrudniony, wpisuje za
kład pracy w sposób" przewidziany w instrukcji stanowiącej 
załącżnik do uchwały Centralnej Rady' Związków Zawodo
wych z dnia 2 listopada 1959 r. w sprawie wydania instruk
cji ustalającej wzory legitymacji ube zpieczeniowych, tryb 
wydawania legitymacji i sposób dokony wania w nich wpi
sów (Biuletyn Centralnej Rady Związków Zawodowych Nr 11, 
poz. 216). Wszystkie poprzednie ókresy zatrudnienia wpi
suje się w sposób przewidziany w niniejszej instrukcji. 

§ 3. 1. Uspołeczniony zakład pracy, który jest upraw
niony ' do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia na wypadek 
choroby i macierzyństwa, obowiązany jest na wniosek pra
cownika zgłoszony ustnie lub na piśmie dokonać 'wpisu 
wszystkich okresów zatrudnienia przepracowanych w tym 
zakładzie, bez względu na to, czy pracownik pozostaje jesz
cze nadal w zatrudnieniu w tym zakładzie, czy też zmienił ' 
miejsce za trudnienia ' lub w ogóle żaprzestał pracy. 

2, Uspołeczniony zakład pracy (ust. 1), który wskutek 
reorganizacji zmienił nazwę lub przejął inny zlikwidowany 
zakład (albo jego część), wpisuje pracownikowi poprzednie 
okresy zatrudnienia przebyte przed reorganizacją. 

3. Zakład pracy dokoliuje wpisów tylko tych okresów 
zatrudnienia określonych w ust. 1 i 2, na. których udowod
nienie posiada ewidencję lub inną dokwnentację zatrud
nienia. 




