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Dziennik Us taw Nr 20
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, § 1. 1. Przy przyjmowaniu do żłobków, przedszko-.
li, domów dziecka, domów młodz ieży, szk ó ł, zakładów
6Zkoleri:ia lub dos konal enia zawodowego szkół w y ższych,
a także do pracy w zakładach przeciwgruźliczych osoby
podlegaj ące
obowią z kowym sżczepieniom
o,chronnym
bądż ich rodzice lub opiekunowie obowiązani są przedło
żyć kierownikom tych instytucj i zaświadcz e n i e o dokonanym szczepieniu lub o odroczeniu szczepienia.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznosciami osoby podlegające szczepieniom ochronnym
. mogą być przyjęte do instytucji wymienionych w ust. 1

Poz. 130, 131 i 132

bez przedłożenia zaświadczeń o dopełnieniu obowiązku
szczepienia lub odroczeniu szczepienia, z tym że kierownicy tych instytucji obowiązani są skierować te osoby do
szczepień w terminie t4 dni od dnia ich przyjęcia.
§ 8.

Badania tuberkulinowe i szczepienia ochronne

przeciwgruźlicze są bezpłatne.

§ 9.
szenia.

Ro zporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Zdrowia: J. Sztachelskl
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OSW1ADCZE:"JIE

RZĄDOWE

z dnia 16 kwietnia 1955 r.
w sprawie

przystąpienia

Ludowej Republiki

Bułgarii

do Konwencji o zwalczaniu handlu

ludźmi

f eksploatacji

pro-stytuCj~ otwar:ej do podpisu w lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Podaje

się

nlllle]Szym do

wiadomości,

że

zgodnie
i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w La.ke Success>
dnia 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278),
nastąpiło dnia 18 stycznia 1955 r. złożenieprze'Z liidow'ł
Republikę Bu łgarii dokumentu przystapienia do powyż- .
szej Konwencji. Przystępując 'do wymj~l1ionej Konwencji
Ludowa Republika Bułgarii złożyła następującą deklarację i zgłosiła nastę~uiące zastrzeżenie:

z art. 23 Konwencji o 1:waIczaniu handlu

ludźmi

"De~laracja:
Przestępstwa wymienione w Konwencji nie są znane
socjalis\'ycznym ustroju Ludowej Republiki Bułgarii,
bowiem warunki im sprzyjające zostały usuni.ęte .. Niemniej Jednak, ponieważ jest ważne, aby./ przeciwdzidłać
tym przestępstwom w krajach" gdz!e one jel>.z cze kmlieją,

W

i pónieważ j est ważne dla społeczności m5ędzynarodo
wej, aby ta akcja została· podjęta, Ludowa Republika Buł
g,arii postanowiła przystąpić do Konwencji o zwalczaniu
handlu ludżmi i eksploatacji prostytucji, przyjętej przez
czwartą sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 2 grudnia 1949 roku.
Zastrzeżenie

do

artykułu

22 Konwencji:

Ludowa Republika Bułgarii oświadcza co do kompetencji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w
sprawach dotyczących interpretacji lub stosowania Konwencji, że zgoda wszystkich stron sporu jest konieczrta
w każdym poszczególnym przypadku, zanim jakikolw iek
spór moźe być przekazany Trybunałowi".

-

Minister Spraw Zagranicznych: St. SkrzeszewskI
.'
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z dnia 29 kwietnia 1955 r.
YI spra~ie pnystąpienła Rumuńskiej Republiki Ludowej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi l eksploatacjI

prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Podaje -sięn i niej-szym do wiadomości, że zgodnie z
art. 23 Konwencji o zwalczaniu handlu IU,dźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dn hl
21 marca 1950 r. (Dz. U. z 195? r. Nr 41, poz. 278), nastąpiło dnia 15 lutego 1955 r. złożenie przez Rumuńską
Republikę Ludową
dokumentu przystąpienia do powyż
I5zej Konwencji. Przystępując do wymrenionej KonwencJi
RUJlluńska Republika Ludowa zgłos.iła następujące za-

spory pomi ędzy Umawiającymi się Stronami, dotyczące
interpretacji lub stosowania tej Konwencji, bQdą na żąda
nie którejkolwiek strony w sporze przedkładane do decyzji Mi ędzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości~
oraz oświadcza, że d}a przekazania jakiegokolwiek sporu do decyiji Międzyn<tfodowemu Trybunałowi Spraw'jedliwości konieczna jest zgoda wszY'?tkich .stron w sporze,
w każ.dym poszczeg:óJnym przypadku".

6trz.€Żenie:

.~Zastf~etenie:
RUID\1ńska
limą,

-

Rep,!bli.ka Ludowćl nIe uWCJiasię · 'Za zwią- Mi nis.{Cf SplllW Zagranicznych: SI. SkrzeszewsltJ .
postanowiellfami artykułu 22, który p,:zewiduje,. te .

