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O~WIADCZENłE RZĄDowe
7.
W

sprawie r<ltyffkacj1 pnez

d/il,i<li lBllliaj a 195'9

Po'ls'kęKonwencTi

zatrulInionych w transporcie

europeJskie}

międzynarodowym,

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 19
Konwencji europejskiej Dotyczącej zabezpieczenia społeczne
go pracownikó"'. . . zatrudnionych w tr,ansporcie mit;dzyaar.odQ·
wym, podpisanej w Genew,ie dnia 9 lipca 1956 L, został zło·
iony dnia 24 stycznia 19513 r, Dywktorowi Generalnemu Mię·
.dzynarodowegoBiura Fracy polskiclokamen.tr.atyfikacyjuy
powyższej Koawencji.

1'.

dlltyczącej

zabezpieczenia społecznego pracowników
podpisanej w Genewie dnia Ił lipca 1956 c,.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że dokumenty
ratyfikacyjne wyrn1enionej KUlBwencji zosta1y zlcrżone Dy·
rekloTiOwi Generalnemu Międzynart'dowpg'O Biura Pracy dnia
4 sierpnia 1958 L przez 'Holandię, a dnia 10 kwietnia 1959 r.
przez Francję .

Minister Spraw Zagranicznych: w z, J. Winiewicz

114
KONWENCJA O OBYWATELSTWIE K9BIET ZAMĘŻNYCU.
Przekład.

otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia?O lutego 1957 r.

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Au Nom de la RepubHque Populaire de Pologne

RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

LE CONSErL D'ET A T
DE LA RBpUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

podaje do powszechnej

ił

wiadomości:

tous cem: qui ces Prese ntes Lettres verront
fai t savoir ce qui suit':

W dniu 20 lutego 1957 r. zosLalaotwarta do podpisu w
Nowym Jorh.-u Konwencja oobywateistwie kobiet zamężnych.

Ulie Convention sur la n a tionalite fle la femme monice
a eteouvert.e a Iii signature ił New York, le 20 fevrier 1957.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Pań·
stwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w calości, jak
I każde z pcstanowień w niej zawartych; oświadcza, że wy·
mieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwier·
dzona, oraz przyrzeka,ż€ będzie ni-ezmiennie zachowywana.

Apfł?s avoir vu et examine ladite Convention le Conseil
d'Etat l'a a[)prOUVee et approuve en toules et 'chacul1e d('s
dispositions qui y sont contenu es ; declare que la Convention
susmentionnee est acceptee, ratifiee et confirmee et promet
qu 'elle sera inviolablement observee,

Na dowód czego wydany zostal Akt niniejszy, opatrzony
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

En Fai de Quoi les Presentes Lettres ant ele de!ivrees,
revetues du Sceau de la Republique Populaire de Pologne.

pieczęcią

Donne il Varsovie, 1e 12 mai 1959,

Da.UGW \Varszawte, dnia 12 maja 1959 r.

L. S.

Rady Pal'lstwa:
A. Znwudlki
Ministredes
w 7... J.

Minister S.praw Zag:ra'l\kznych:
w .%.1.. lVilliewica

Presiclen t du COIlS€H d'Etat:
A. ZawadzkI

L. S.

.Prrewodn1ezący

AHair~s

Etrangeres:

Wini>:'wł(; z

'(Teltst Konwencji zamieszczony jest w zaląclIJliku do niniejszego numeru).
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z dnia
W

20 sierpnia 1959 r.

ęrawleprzySJtąp:łe1tla :Pełski do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamę1nych, otwarte) do podpisu w Nowym Jorku :
dnia 20 lutego 1957 r.

Porlaje się mnteJszym do wiadomości, Ze zgodnie :: art. 5
ust. 2 Konwencji o obywatelstwi~ kobiet zamężnycb, otwar·

tej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r" został
złożony dnia 3 lipca 1959 r. Sekretarzowi Generalnemu Or·

