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OSWIADCZENIE R~ĄDOWE 

% dnia 19'stycznia 1955 r. 
" 

tw sprawie 'ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycZnych kobiet. 

Podaje się nin i,~jszym do wiadomości, że zgodnie 
% art. IV Konwencji o prawach' politycznych ' kobiet, 
ątwartej do podpisu w ' Nowym Jorku dnia 31 marca 
4953 r" nastąpiło złożenie w Sekretariacie OrganizacJi 
Naf0dów Zjednoczo~ych dnia 11 sierpn:a 1954 t. pol
ski~o dokumentu ratyfikacyjnego powyt.JszeJ Konwencji. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, ' :te następu, 
jące państwa stałY, się stronami wymienIonej Konwencji: 

Republika Dominikańska dnia 11 grudnia 1953 {. 

Grecja dnia 29 grudnia 1953 r. 

Bułgaria dnia 17 marCa 1954 r. z następującyrniza
I ' 

lit rl.e żeniami: ,, ' 

,,1. Do artykułu VII: Rząd Ludowej RepublikfB1.iłgaril 
, oświadcza, ze nie zgadza się na ostatnie zdanie artykułu 
VI..!, i uważa, że skutkiem prawnym zai~rzeż~ti a jest to, 
iż Konwencja obowiązuje między Państwem zgłaszającym 

za/s t rzeżen ie a w.szystkimi pozostałymi Pań'stwami będący~ 

mi stronf'mi Konwencji,' z wyjątkiem tylko tej jej części, 
do której odnosi ,się zastrzeżenie. ' 

2. ,Do artykułu IX: Rząd LUQowej Republiki Bułgarii 
, nie uważa Ili ę ? związanego postanowieni'lmi artykuhi ' 

IX, który przewiduje, że spory między Układającym! się 
Stronami co do in terpretac ji lub stosowania niniejszej 

Konwencji ma,lą hyć na żą.dan i e którejkolwiek strony w 
sporze przedłożone' do decyzji Międzynarodowemu Try- ' 
bunałowi Sprawiedliwości; i oświadcz.a, że dla przedłoże

nia jakiegokolw\ek sporu do decyzji Międzyn~rodowelmi 
Trybunałowi Sprawi,euliwości konieczna jes,t zgoda Wfjzy
,tkich stron W sporze, w każdym poszczególnym pr zy
padku". ' 

Szwecja dnią 31 marca' 1954 r. 

Kuba . dnia 8 kw ietnia 1954 r. ' 

Ekwador dnia 23 kwi~tnia 1954 r. z zastrzeżeniem 
uczynionym w chwili podpisywania Konwencj i. . 

, , Związek Socjalistycznych Republik Rad.zieckich dnia 
3 maja 1954 r, z zastrze~eniami uczynionymi w chwili "
podpisywania Konwencji. 

Jugosławia dnia 2J czerwca 1954 r. 
Islandia dnia 30 czerwca 1954 r. 

,Izrael dnia .6 lipca 1954 r. 

Białoruska Socjalistyczna Re·publika Radziecka dnia 
11 sierpnia 1954 r. z z&Strzeżen iarni uczynionymi w chwili 
podpisYwania Konwencji. ' 

~ .'. 

Minister Spraw Zagranicznych:, w z. M. l;Jaszkowski 
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OSWIADCZllNIE RZĄDOWE 

! dnia 11 marca 1955 r. 

w sprawie wejścia w tycie zrewidowanych postanowień do ' KQDweDcJI w sprawieregu10wanla oczek slert rybac
kich I wymiarów ryb,podpisanej w Londyn~e dnia 5 kwietnia 1946 r. 

Podaje 6ię niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art 12 Ko~wencji Vi aprawie regulowania ocżek sieci . 
ryback ich i wymiarów ryb, podpisanej w LOńdynie dnia 
5 kwietnia 1946 r. (Dz. U . z 1941 r. Nr 62, poz. 359). któ
ra weszła w życie dnia 5 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z 1953 r 
Nr 21, poz. '83) ; Stała Komisja obradująca w Londynie w 
li5 topa<lzie 1953 r. i. w Kopenhadze w maju 1954 t. na 
swym II i III posiedzeniu jedn'ogłośnie przyjęła zrewido
wany Załącznik I do wymienionej Konwencji, Art. 6 ' 

pkt b) powyższej .Konwencji oraz uchwaliła- tekst nowe
'go Załącznika III do tejże Konwencji. 

I .' r , . ~. .. ~ ~ >',' ~ , - ' • • 

Na podsta.wieArt. 12 pkt 10 Konwencji w sprawie 
regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, pod
pisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r., zrewidowa
ne postanowienia Komisji ob6Wiązują PolSkę, W podanym 
niżej - brzmien iu. ' . 

Minister Spraw Zagranicznych : w z. M ., Naszkowski 

ZAŁĄCZNIK I , 
Przekład . 

(1) Dla wszystkich wód objętych niniejszą Konwencją, 

k tóre są określone w Art. 1 i Art. 4, z wyją tkiem 
przew idzianych w u~ t. (2) poniżej, minimalny wy
miar oczek sieci, o któryćh mowa w Art. 5, powi
ni en być : 

a) dla włoków , w okresie dwóch lat, poczynając' od 
5 kwietnia 1954 r. taki, że gdy oczko będzie 'V!y- , 

ciągnięte po przekątni wzdłuż sieci, płaski przy
rząd do mierzenia oczek - 75 mm szeroki, 2 mm 
gruby - p rzejdzie przez ńie z łatw9ścią, gdy sieć 
będzie m(}kra; od 5 kw,:etnia 1956 r. taki ... że gdy 

, oczko będzie wyciągr.~ęte po p-rzekątn i wzdłuż 
sieci, płaski przyrząd lió , mierzenia oczek .,-
80 mm .szeroki, 2 mm gruby -- przejqzie p rzez nie 
z łatwością, gdy sieć łlędzie ni0kraj 
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bJ dla niewodów. taki, że gdy oczko będzie wycią

gnięte po przekątni wzdłuż sieci, płaski pn.yrząd 
d{} mierzenia oczek - 70 mm szeroki, 2 mm gru
b)' - przejdzie przez nie/z łatwością. gdy sieć bę-
dzie mokra, / 

(2) Dla wszystkich wód znajdujących się ńa północ od 
66° północnej szerokości ,g,eogra.ficznej i na wschód 
od , południka Greenwich i ' dla wód islandzkich, po
między .lówllEloleżnikami 68° i 62° północnej s'Zeroko· 
ści geograficznej i pomiędzy południkiem 28° i 10° 
zachodniej długości geograficz~ej, minimalny wymiar 
oczek sieci, o .których mowa w Art, 5, powinien być: 

aj dla włoków taki, że gdy oczko· będzie wyciągnit:
te po przekątni wzdłuż s-ieci, płaski przynilc do 
mierzenia oczek - t 10 mm szeroki i 2 mm gru
by - przejdzie przez nie z łatwością, gdy sieć 
będzie mokra; 

brdla niewodów taki, że gdy oczko będzie ' wycią.

gnięte Po przekątni wzdłuż sieci, płaski przyrząd 
do mierzenia oczek - 100 mm szeroki i 2 mm 
g.ruby - p'riejdzie przez nie z łatwąścią, gdy sieć 
będzie mokra, . 

ANNEX I 

(1) In aj,l waters co..v.&.etl bythe Convent.ioJ},; a6 defined 
in Article 1 and Article 4, except as provided In 
paragmph (2) below, the minimum 'size ot illeśn' . 
for nets referred to in Article 5 shall be: 

(a) for trawl net·s, for a period oL two year5begin
ning on the 5th of April, 1954, such that when 
the mesh ,i's stretched diagonaLIy lengthwise of 
tp.e net a fiat gauge 75 millimetres broadand 2 
millimetres thick 'shall. pass through it eas'ily 
'when the net iswet; from the 5th ot April, 1956, 
the mesh ~ha'll be such that when it is stretched 
diagonaIly lengthwise of the net a nat gauge 80 
milJimetre-s. brbad and 2 millimetres thick .~hal1 
pas-s through H easily when the net 1s wet; ,md 

(h) for seine net&, such that when the mesh ls stret
ched diagonally lengthwi·se of the net a fiat gau
ge 70- mHlimetres broad and ~ milJimetres thick 
shaIJ pass through it ea5Hy when the net ts- wet. 

'(2)_ In the . watera .situated north of 66 degrees 'tlorth Jati-
, tUde and ea·st o'f the meridj.ari of Greenwich ' and in 
Icelandic waters between· the paraJlels ot 68 degrees 
and ~2 degt'ees north latitude and between the meri
dians of 28 degiees and 10 degrees west longitude, 
the minimum size ol mesh for nets referred , to in Ar
ticie 5 shall be: 

(a) for trawl neta, such that . when the mesh js . 

stretched diagonally lengthwise. of the net a !lat 
gaug.e 110 miHimetre.s broad and 2 miillimetres 
thick shall pass through it easily when the net 
is wet; and 

(b) for .seine nets, Buch thilt when me.sh is stret
ched diagonally lengthwise oL the net a fiat ga-uge 
100 millimetres broad and 2 millimetl1es thick 
shall pas·s thioughit easilly when the net' rs wet. 

ANNEXE 

(1), Dans toutes . les eaux auxqueIJes s'applique la pre-
, 6ente Conventioh, en vertu des articles 1 et 4, a l'ex

ception de celles fai·sant J'objet du paragraphe (2) ci
dessous, la taiJJe minimum du filet visee a l'articJe 5 
doit etre: 

(a) dans le cas de.s chaluts et pour une periode de 
deux ims a partir du 5 Avri!, 1,954, telle qne, 101s
que la maiJle est etiree dans . le sens de la 10I).
gueur du fiiet, une jauge plate de 75 mm, de 
Targe et de 2 'mm, ~l.'epaisseur pui~se passer aise
ment lor'sque le filet est mouiUe; a partir du 
5 Avril;19S6,. te He que, iorsque la maiUe. €<St eli
ree dans Ie 'sens -de la longueur .du· filet, une 
jauge plate . de 80 mm, _ delarge et de 2, mm, 
d 'epaisseur: puis.se paśser ai&ement lorsque Je filet 
est mouille; 

(b) dans le cas des seines, teIle que, lorsque Ja mail
le est etiree' dans le sens de la longueur du filet, 

une jauge plate de 7Q mm, de large et de 2 mm. 
d 'epais-seuJ puisse pa.s<ser ais~ment lorsque le 
filet est mouiJle, . 

/(2) Dans les eaux s iluees. au nord de 66° de latitud~ Nord 
el a l'est du meridien de Greenwich ai-ńsi que dans 
les eaux' tslandaises situees entre le.s. paraJleles de 68° 
et 620 de latitude N~r~ et entreles meridiens de 28° 
et 10° de longitudeOue6t, la tame _mininium de la 
ina-ille de filet visee ci l'article 5 doit ~t~e: . 

(a) dalis le cas des challlts, telle que, l6~~que la mail
le est e tiree dans' le sens de la longueur du filet, 
une jauge plate de 110 mm, de large et de 2 mm, 

. d'ępaisseur puis.se' pa'sser ai6ement lorsqus le fi-
let est mouilh~; 

(b)dan.s le cas des seine6, telle que, lorsque la mai'lle 
est etiree dansle sen.s de la longueur du filet, une 
jauge plate de 100 mm, delarge et de 2 mm, d'e
paisseur puisse pS\sser aisement lorsque le filet 
est mouilJe. 

, Artykuł 6 pkt b) 

Przekład . 

Artykuł 6 pkt bl "jakakolwiek nadwyZk'a ryb ~onad sto
. PEl procentową ustaloną w załączniku III do ninieF 
szej Konwencji, z gatunków wymienionych w załącz
niku II do niniejszej Konwencji! złowionych za po-

mocą takich narzędzi i o wymiarach mniejszych niż 
minimalne ~imiary ry~ podane w załączniku ' n do 
niniejszej Konwencji, powinnabyć ' wrzuc0!la do mo-
rza natychmiast po złowieniu." .., 
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Proviso (hl to Article 6 ,,(b) any fi.sh in excess of the 
percentages set out in the Third Annex to this Con
vention, and the spec:ies set out in the Second An
nex to this Convention, which may be capturcd by 

su<:;h instIUlpe.pls and w,h i.c h •• a rę. of less ithaa tJlIe tI~'i- ,.q 
nimuID' siias prescribed in the Second Annex to this 
Convention shall be returned to the sea imm:ediately 

Disposition (bl de I'Article 6 ,,(b) que tout poisson depas
san t }es pourcentages fixes par l'Annexe III de la 
Convention, ou appartenant aux especes enumerees 
a I'Annexe II de la Convention, . qui pourrait t!tre 

aHer capture.:' 
• I 

piklie au moyen de tels eng'io6 et' qui serait de dl
mensions infE~rieures a celIes prescrites a l'AnnexQ 
II de-Ia .Convention, soit rejete immediatement a la 
mer, apres capture." . 

ZAŁĄCZNIK IiI 

Przekład, 
) 

Przy połowach określonych w Artykule 6 nlllleJ szej 
Konwencji 10 procent wagi każdego pełnego ładunku 
lub jego ~zęści, n ie Pfeznaczon~o dlil. sPQżycia 

/ 

przez ludzi pod postacią ryby, może 6kładać si~ · 
-z - niewymiarowych ryb, z gatunków wyszczególnio
. nych . w załączniku II do niniejszej Konwencji. 

ANNEX III 

In the fi.sherles set out in Article 6 of this Co n
vention ten per cent (11)'10) by weight of each 
total Tanding (or part thereof) which is not intended 

for human consumption in the form of fI.h may 
consist of underslzed fishcJ ot the species set out lal ' 
the Second Annex to this Convention. 

ANNEXE III 

Dansles peches definies a I'articie 6 de la Con~ 

vention une fraction du poius total de chaque 
carg:lison de poisson debarquee ' (OU d'unę' partie de 
celle-ci). laqu elle ne pour~a depasser dix pour cent 

(10%) et qui ne sera P9cS destinee a la consommation 
humaine sous forme de poisson, peut etre de poissons 
de taiIles inferieures apparteoant aux especes enu
merees fi l'Annexe II de la Conven tion, 

, . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczeqólnych r.ume rów -wnosić n ależy do Administracji Wy.dawnictw Urzędu 
l J Rody Ministrów (Warszawa, uL Bracka '?Oa) w .term inie IQ do 15 · dni po ot rzymaniu następneqo numeru. . 

Opłata z'a prenuQleratę Dzienn ika Ustaw wynosi: rocznie uez ż'irlączników 45 .- zł . z zalącznikall: 60.- zl . półrocznie bez 
załączników 27 - zł , z zal1cznikami 36.-- zł. (Wform:ezalqcznikówopatrzonych odrębną numeracją stron drukowane 

. I są obszermejs'ze akty z zakresu stosunków międzynarodow'ycb ). 
Prenumeratę można z<:jlaszać tylko na okres roczny (od UI ' lub r,a okres półroczny (od 1.I l od 1.VII). Oplata powinna 
być uiszczona co najmniej n51 mies~<)c przed okresem prenu meratv. a wi ęc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 
30 listopada, za II półrocze - do dn ia 31 ma ja. Do abonentć>w, którzy opłac<} prenumeratę po tych terminach, 
wysyłka pierwszy ch numerów dokonanazostanit) z opóźnien i em Jednostki na ro+ra chunku qospodarczym i inni abonenci 
powinni dokonać wf)ł at za prenumeratę na konlo Narotlowe9'l Banku Polskiego VIII Oddział MieJski, Warszawa. 

Nr-1532-91-5, cz, 2. dz 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wys tawia się. 

Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazw ę instYlu, ji ,bez skrótów). nazwę i numer doręczająceqo urzędu poczto
weqo (iak WaTszawa ' 10 Poznań 3 itp.1 powiat, ulicę . nr nomu , nr skry.tki pocztowej oraz ilość zamawianych eqzemplarzv 

. Dzi ennika Ustaw. 

POje dyncze eqzemplarze Dziennika Ustaw nab yw a ć m ożil a w Administracji Wyd a wnictw Urzędu Raqv Ministrów . War_ 
sza wa Bradla 20a w punktach sprzedaży w Wa rszawie: "Dom Ksią :~ kl" Ksi ęqarn·ia Prawno-ekonomiczna, pl. 3 Krzy
ży 12 kiosk . .l.~omu KSlążk:" w .qmachu sądów al Cen Świerczewski eqo 127, w ka5 i\c b S1dów Woiewódzkirh w ' Bia'
łymstoku. Gda ńsku . Kielcach. ' Koszalinie. Łodzi. Opoj u, Rzeszowie. Sta!inoqrodzi e . Wrocławi_u i Ziplonej Górze oraz 
w kasJch Sądów Powiatowych w· Byd('joszczy. iBytomlu .. Ci eszynie. Częstochowi e. Gdyni, Gliwicach Gruieźnie, Jeleniej 
Górze. Kaliszu Krakowie Lub linie Nowvm Sączu Olsztynie Ostrowie Wlk p,. Poznani,lI Przpmvślu, Raciborzu Radomoi ll-. 

, Szczpl'inic . Tarnnwie Tornnill i Zamościu 

Redakc(a; Urząd Rady Minis trów - Biuro Prawne Warszawa . al Stalina [ 13 

Admin!strac ja: Administra c ja Wyda wn ic tw Urzę dll Rady Minis!rów .- Warsza..wa, ul Br::lcka 20a, -

Tłoczono~ z polecenia Prezesa Rady Min istrów w Drl1karni Ak cy densow e j w Wa rszawie . ul Tamka 3. ,.-
----------------------------~----------------------~--------~~--~---Cena 50 gr Z81iI. 718 

, ' , 

.~ . 




