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RZĄDOWEI

z dnia 19 stycznia 1955 r, w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1'953 r., o prawach politycznych kobiet
.
.
,
.
.
•
.
,
z dnia 11 marca 1955 r, w sprawie wejścia 'wiycie ' zrewidowanych postanowień do KonwencJi w sjmlwie
regulowania oczek 's ied ryhackich I wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
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86
KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z' DNIA 31 MARCA 1953 R.
I

rzeklad,
Au Nom de la

W Imieniu PolskIej Rzeczypospolitej Ludowej

R~pub1iq~e

Populalre de

Połogo.

RADA PAŃSTWA

LE GONSEIL D'ETAT

POLSKIBJ ~ŻECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

DE LA RJ::PUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

a to'u s

p~daje do powszechnej wiadomośCi;"

ceux qui ces Ptesentes LetŁres verront
fait savoir ce qui suit:

W dniu 31 marca 1953 L zo s tała otwarta do podpisu
Nowym Jorku Konwencja o prawach politycznych
obiel.

Une Convention sur les droits pol~tiques de la femm. '
a ete ouverte a la signature a New York le 31 mars 1953.

Apres avoir vu et examine ladite Convention 1e CC'nPo zaznajomieniu się z powyż s zą Konwencją R3.da
i uznaje za słuszną z za s trzeżenidmi,
seil d 'Etat l'a approuvee et ,approuve ' avec les reservęs
c'z ynionymi przy 'podpis~niu przez Przedstawiciela Rządu , faites au moment de la signature par le Repr~sentant du
olskiej Rzeczypospolitej Ludówej; oświadcza, że jest Gouvernement de la Repubrique , Populaire de Pologne,
declare que la Convention susmenti(j)nnee est acceptee,
na przyjęta, ratyfikowan~ i potwierdzona, oraz przyrzeratifieeet confirmee et promet qU'el'le sera fnviolablement
!t, że bę<:lzie niezmiennie zachowywana.
observee.
~'
aństwa uznała ją ·

Na dowoo czego wydany wstał Akt nime]szy, ,oparzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dano w Warsz'a wie, dnia 25 cierwca' 1954 roku.

L, S.

Przewodniczący

Donne

Rady Państwa:
A ZawadzkI

, inLs ter Spraw Zagranicznych:
w z. M. NaszkowskJ

(Tekst konwencji znajduje

r,

En Fol de Quoi les Presentes Lettres ont ete delivrees,
revetues du Sceau de la Republique Populaire de Pologne.

a Varsovie,
L. S.

le 25 juil'l 196 •.
President du \ Conseil d'Etat:
A Zawadzki

M,inistre des Affaires Etrangeres:
w z. M, Naszkowskl
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załączniku

do niniej szego numeru)"
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