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207
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 kwietnia 1950 r.

w sprawie wypowiedzenia przez

Polskę Umów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodo
wym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczegó, zawartych w Bretłon Woods dnia 22 lipca 1944 r.

Podaje się niniejszym do , wiadomości, że zgod- z 1948 r. Nr 40, poz. 290 i 292), zostało notyfikowane kie..nie z art. XV § 1 Umowy o utworzeniu Międzynarodo rownictwu w/w instytucji dnia 13 marca 1950 r. wy·
wego Funduszu Walutowego oraz zgodnie z art. VI . powiedzenie przez Polskę powyższych umów.
§ l Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego,
zawartych Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowskl
w Bretton .Woods dnia 22 lipca 1944 r. (Dz.. U. R. P.

208
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 9 maja 1950 r.
w sprawie

przystąpienia Państwa

Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie · dzieł literackich i artystycz.-.
nych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie. dnia Z czerwca 1928 f.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie
z art. 25 konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zniienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
(Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 84, poz. 515), zostało noty.

fi:kowllne Rządowi Polskiemu dnia 3 marca 1950 r.
Izraela do w/w konwencji z datą ważności od Qnia 15 maja 1948 r.
przystąpienie

Minister Spraw Zagranicznych:

w~.

S. Wierblowskl

209
OBWIESZCZENIE

MINISTRA

SPRA,W IEDLIWOSCI

z dnia 25 maja 1950 r.
o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r.
w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 dekretu Prezy.
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r.
Nr 55, poz. 305) prostuje się następujące błędy:
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania
uprawnień,
nabytych w zagranicznych instytucjach
ubezpieczenia społecznego (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 148):

Tłoczono

40000

46~

z polecenia Ministra

Sprawiedliwości

a) w § 5 w wier~.lu siódmym 1 osmym zamiast
"w zakresie ubezpieczenia" powinno być "z po.
wodu zabezpieczenia";
b) w § 7 ust. 2 w wierszu trzecim zamiast "organy
wykonawcze ubezpieczeń" powinno być "władze
wykonawcze ubezpieczenia".

Minister

Sprawiedliwości:

H. Swiqtkowski

w Drukarni Min. Sprawiedl. w Warszawie, ul. Nowowi ejska 6
{;ena 32

zł.
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