
Dziennik Ustaw Nr 11 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, uzna
liśmy ją i uznajemy za słuszną w imieniu Rzeczypospo
litej Polskiej zarówno w całości, jak i każde z postano
wień w niej zawartych; oświadczamy, że wymieniona 
Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie z,achowywana. 

Na dowód czego poleciliśmy wycisnąć na Akcie ni
niejszym pieczęć Rzeczypospolitej. 
W Warszawie, dnia 25 marca 1950 r. 

L. S. 

(-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów 
(-) Józef Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagranicznych 
lU z. (-) S. Wierbłowski 
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Apres avoir vu et examine ladite Convention, Nous 
l'avons approuvee et approuvons au nom de la Republi- . 
que de Pologne en toutes et chacUne des dispositions qui 
y sont contenues; declarons que la Convention susmen
t ionnee est aceeptee, ratifiee -et confirmee et promettons 
qu'elle sera inviolablement observee. . 

En Foi de Quoi Nous avons fait apposrer ci ces presen
tes le Sceau de la Republique. 
Donne a Varsovie, le 25 mars 1950. 

L . S. 

f-) Bolesław Bierut 

President du conseil des ministres 
(-) Józef Cyrankiewicz '-..... 

Ministre des affairesetran,geres 
lU z. (-) S. Wierblowski 

(Tekst konwencji znajduje się w załączniku Nr 2 do niniejszego numeru). 

84 , 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie złożenia pl'Zez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Nr 62 dotyczącej przepisÓw bezpieczeń
' stwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. 

Podaje się- niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji P racy 
nastąpiło w Genewie dnia 17 kwietnia 1950 r. złożenie 

, dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Nr 62, dotyczącej 
przepis~w bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, 

, , 

przyjętej w Genewie na XXIII sesji Konferencji Między
narodowej Organizacji Pracy dnia 23 czerwca 1937 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: 'w z. S. Wierbłowskl 

85 

K O N W E N C 'J A 

dotycząca Światowej ,Organizacji Meteorologicznej, podpisa~3 w Waszyng10Qnie dnia 11 października 1947 r. 
(Ratyfikowana zgodni-e z ustawą zdnia 30 grudnia 1949 r . - Dz. U. R P. Nr 65, poz. 531). 

Przekład 

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

BOLESł..AW BIERUT 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 11 października 1947 r. podpisana została 

w Waszyngtonie Konwencja dotycząca Św,iatowej Orga
n izacji , Meteorologicznej; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
wyraził na ' nią swą zgódę dnia 30 grudnia 1949 r. 

, . .. . 
, Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją uzna
liśmy ją i uznajemy za słuszną w imieniu Rzeczypospo
litej Polskiej zarówno w całości, jak i każde z postano
wień w niej zawartych; oświadczamy, że wymieniona 

Au Nom de la Repuhlique de Pologne 

BOLESŁAW BIERUT 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

a' tous ceux qui ces presentes Lettr es verront fait savoir 
ce qui suit: 

Une Convention de l 'Organisation Meteorologique 
Mondiale ayant ete signee a Washington le 11 octobre 
1947, la Diete de la Republique de P ologne y a donne 
son consentement le 30 decembre 1949. 

Apres avoir vu et examine ladite Convention, Nous 
l'avons approuvee et approuvons au nom de la Republi
que de Pologne en toutes et chacune des dispositions 
qui y sont contenues; declarons que le Con~ention sus-


