Dziennik Ustaw Nr 4f
§ 4.

-

Poz. 259, 260, 261 i 262

510

1. Zakłady społeczne służby zdrowia oraz lekarze

lekarze-dentyści

wykonujący

prywatną

praktykę

§ 5.

są

obowiązani w razie zwrócenia się do nich o udzielenie dziecku
(młodocianemu) w wieku do 18 lat pomocy pro filak tycZl1ej
lub leczniczej:
1) zażądać przedstawienia książeczki,
2) po udzieieniu pomocy
wypełnić w książeczce odpowiednie rubryki.
2. Złobki, przedszkola i szkoły są. obowiązane żądać
przedstawienia książeczki przy zapisywaniu dziecka do tych

twarza

W razie

zaginięcia

ją zakład określony

lub zniszczenia
w § 2 ust. 2.

książeczki

od-

§ 6. 1. Książeczki dla dzieci (młodocianych) urodzonych
przed dniem wejśc i a w życie rozporządzenia wydają zakłady
określone w § 2 ust. 2.

2. Rodzice (opiekunowie) dzieci (młodocian y ch) urodzonych przed dniem wejścia w żyCie rozporządzenia, dla których nie zostały wydane dotychczas książec!:ki, są obowią z a
ni wyst<1lpić z wnioskiem o wydanie książeczki przed upły
wem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

zakłudów.

3. W razie nieprzedstawienia książeczki przez rodziców
(opiekunów) dziecka (młodocianego) jednostki określone w
ust. 1 i 2 są obowiąza.ne zawiadomić o tym organ służby
zdrowia prezydium powiatowej (miejskiej.- dzielnicowej) rady narodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka (młodocianego).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w
dziernika 1959 r.

życie

z dniem l

paź

Minister Zdrowia: R. Bal0l1sid

260
OSWIADCZENIE RZĄDOWa
z dnia 17 lipca 1959 r.
(

dotyczące przystąpienia

Rumunii i BułgarII do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej ł Sl'ódzlemnomorskieJ
Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie z art. XX
Konwencji w sprawie utworzenia Europej skiej i Sródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Palyżu
dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191),

nastąpiło złożenie dokumentów przystąpienia do wymienionej
Konwencji przez Rumunię dnia 6 marca 1959 r. i przez Buł
garię dnia 16 kwietnia 1959 r.

Minisler Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz
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OSWIADCZENIE

RZĄDowa

z dnia 17 lipca 1959 r.
dotyczące przystąpIenia

Zjednoczonej Republiki Arabskie) do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmI

i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
nastąp i ło

dnia 12 czerwca 1959 r. złożenie przez Zjednoczoni\
Arab sk ą dokumentu przystąpienia do powyższej
Konwencji.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty23 Konwencji w sprawie zwalczania handlu lud żmi
i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Su ccess dnia 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278),

Republikę

kułem

Minis ter Spraw Zagranicznych: w z. J . Winiewicz
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OSWIADCZEN1E RZĄDOWB

z dnia 17 lipca 1959 r.
dotyczące przystąpienia

Kanady do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłel t demokratyczne) Austrit,
podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 37
Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w \Niedniu dnia 15 maja.
1955 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 19, poz. 94), złożony zostal Rzą-

Zam.

lU2a

dawi Związku , Socjalistycznych Repubiik Radzieckich dn!1l
23 czerwca 1959 r. dokument przystąpienia Kanady do powyższego Traktatu.
~..
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

Cena 1,60 zł

