
D Zlennik Ustaw Nr 51 

Spraw Z."granicznych w .porozumieniu z właściwymi 
ministrami. 

Art. 3. Ustawa ~iniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Poz. ~5, 466, 467 i 468 
----------------~----------

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bie rut 

Prezes Rady Min i!'trów: J. Cyran k iewicz 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. Skrzeszewski 

466 

USTAWA 

z dnia 28 października 195O 'A 

" t'atyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej między

narodQ'wą konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie d~ia 23 kwietn ia 1946 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji protokołu o prze
d!użeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r ., 
zmlemaHcej międzynarodową konwencję sanitarną 

z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie 
dnia 23 kwietnia 1946 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś pasta-

nowień powyższego protokołu 'Ministrom: Spraw Za
granicznych, Zdrowia i Zeglugi w porozumien iu z wła
ściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. BMtut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyranl<iewicz 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. Skrzeszewski 

467 

USTAWA 

z dnia 28 października 1950 r. 

t) ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodGwei konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej 
z 1944 r., zmieniającej międzynarodową komvencję sanitarną, dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwiet

nia 1933 r., podp isanego w W:iszyngtonie dnia 23 kwietnia 1943 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonan ie przez P r e
zydenta Rzeczypospolitej ~atyfikacj i protokołu o pr ze
dłużeniu międzynarodowej konwencj i san itarnej, doty
czącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniaj ącej mię

dzynarodową konwencję sanitarną, dotyczącą żeglugi 
powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., p odpisanego 
w Was-zyngtcmie dnia 23 kwietnia 1946 r . 

Art. 2. Wykonanie n iniej szej ustawy porucza się 
Ministrowi Spraw Zagran icznych, wykonanie zaś po-

stanowień . powyższego protokołu Ministrom: Spraw 
Zagr anicznych, Zdrowia i Komunikacji w porozumieniu 
z właściwymi min1stra rni . 

Art. 3. Ustawa n iniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolite j: B. Bierut 

Pr ezes Ra dy Min istrów : j. Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagr anicznych w z. SI. Skrzeszewskt 

468 

USTAWA 

z dnia 28 października 1950 r . .. 
o zmianie niektórych przepisów prawa " aktach stanu cywilnego. 

Art. 1. W prawie o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 
R. P . z 1945 r. Nr 48, poz. 272, z 1948 r. Nr 24, poz. 161 
i Nr 36, poz. 252 oraz z 1950 r . Nr 34, poz. 309) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 39 ust. (1) lit. a) skreśla się słowa: "i naz
wiska", 

2) wart. 62 dotychczasową treść oznacza się jako 
ust. (1) oraz dodaje się ust. (2) i (3) w brzmieniu: 




