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DZI E N N I K USTAW 
POLSI{lEJ RZ E CZ YP O S P O IJ T EJ LUDOWEJ 

WarSZ8ma, dnia , 9 sierpnia 1968 f. Nr 30 
T1lESC: 
Poz.: 

UMOWA MIĘDZYNARODOWA 

197 . - Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów 'Zjednoczonych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) <lnia 20 grudnia ' 1965 r. . 349 

198 - Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1968 r. w spra wie ratyfikacji przez Polsk,ę Poprawki do artykułu 
109 Karty Narodów Zj~dnoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogółne Narodów Zjednoczonych Rezo-
lucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. . 3.52 

R OZPORZ·Ą DZENIA: 

199 - Prezesa Rady Ministrów z d~ia 20 lipca 1968 r. o za stosowaniu ' przepisów rozpqrządzenia Rady Ministrów 
w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pra-
cowników bivr wystaw artystycznych . , 353 

200 - Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników Iiie będących ,jed-
nostkami gospodarki uspołecznionej 355 

201 - Ministra FinansÓw z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg handlowych dla podatnikow nie będących jed- ' 
nostkamigospodarki uspołecznionej , 359 

202 - Ministra Zeglugi z dnia 12 , lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych . ,364 
203 - Ministra Żeglugi z dnia 1'2 lipca ,1968 r. w sprawie wy konywania rybołówstwa ' przez polskie statki rybackie 

na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku ' , . - ; 36,6 
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POPRAWKA DO ARTYKUŁU 109 KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 

przyjęta przez Zgromadżenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia' 1965r. 

Przekład. 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTW A 
POLSKIEJ RZECZYPO~POLITEJ LUDOWĘJ 

podaje do pows?:echnej wiadomości: 

W dniu 20 grudnia 1965 roku zostala przrjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją, 
nr 2101 (XX) Poprawka do artyku~u 109 Karty Narodów Zjed
Iloczonych. 

Au Nom de la Republique Populaire de Pologne 

LE CONSEIL D'ET A T 
DE LA R~PUBLIQUE P.oPULAIRE DE POLOGNE 

a tous ceux qui ces P,resentes Lettres verront 
fait savoir ce, qui suit: 

Un Amendement a TArticle . l09 de la Charte des Nations 
Unies a -ete adopte par l'Assemblee Generale des Nalions 
Unies le 20 docembre 1965 par sa Resoluiion No 2101 (XX). 

Po zaznajomieniu się z powyższą poprawką Rada Pall- Apri!s avoir vu et examine ledit Amendement le C;onseil 
stwauznala ją i :uznaje za ' słuszną zarówno w całości, jak d'Etat l' a approuve et approuve en toutes et chacune des 
i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wy- disp-ositions qui y sont contenuęs; declare que I'Amend.ement 
mieniona ' p-oprawka jest przyjęta, ratyfikowaFla i potwie,rdzo- susmentionne est accepte,- raWie et confi.rme et promet qu'il 
na, oraz przyrzeka, że będzie niezm iennie zachowywana. - sera inviolablement observe, 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzo
ny pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie, dnia 22 kwietnia 1967 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: 
E. Ochab 

--" Minister Spraw Zagranicznych: 
Vi z. J.Winiewicz . 

Ol • • 
' > .. 

En Foide Quoi les P,resentes Lettres on ete delivrees, 
revetues du Sceau de la Rllpublique Populaire de Pologne . . 

Donne fi Varsovie, le 22 avii! 1967. 

President du Conseil d'Etat: 
E. Ochab 

M-inistre des Affaires Etrangeres: 
, .-wz.l. Win;ewicz; 
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P.r~ekłCld. 
REZOLUCJA_2101 (XX) PRZYJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE 

Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych. 

Zgromadzenie Ogólne, 
-zważywszy, że do Karty Narodów Zjednoczonych zosta

ły w:prowadzone pD!prawki przew.:idujące, że liczba członków 
Rady Bezpieczeństwa, ustalona w artykule 23,- powinna być 
:powięks2jona Z jedenastu -do · piętnastu i że uchwały Rady 
-Be.zpie<:zeństwa powinny by·ć podejmowane, zgodnie z arty
kułem 27, większ-ością głosów dziewięciu członków zamiast 
siedmiu 

zw;żywszy, że p'o-prawki te powodują koniecznoŚĆ zmia-
ny '~ó-wriiez arty'kułu 109 Karty, ... ._.. . ". 

, 1) postanawia przyjąć, zgodnie z artykułem 108 Karty 

Narodów Zjednoczonych, następującą poprawkę · do Karty 
i przedłożyć ją do ratyfikacji państwom członk,owskim Na-
rodów Zjednoczonych: ' 

W artykule 109 ustęp 1 wyraz ,.siedmiu" w !pierw
szym zdaniu zastępuje s ię wyrazem "dziewięciu"; ' 
2) wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfik~ 

wania powyższej poprawki zgodnie z. ich procedurą konsty
tucyjną, w możliwie najbliższym terminie. 

'1404-t6 sesja plenatrna 
20 grudnia 1~5 roku; 

RESOLUTIQN ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 

(on the report of the Sixth Committee (A/6180)) 

.2101 (XX). Amendment to Artlcle 109 of the Charter of the Unłted Natlons. 

The Gener_al Assembly, 
Co~sidering that the Charter of the United Natioos has 

been amended toprovide thal the membership ol the Security 
Council, as provided in Artitle 23, should be increased f Tom 
eleven to fifteen and that decisions of the Security Council 
should be taken, as provided in Article 27, byan affirmative 
vote of nin e members instead of seven, 

Considering that these amendmerits matke it nec·essary 
also to amęnd Article 109 of the Charter, 

1, Decides to adopt, in accordance with Article 108 of 
the Charter of the United Nations, the foUowing amendJllent 

. I 

to the Charter and to submit it for ratiHcation by the States 
Memoers or the United . Nations: 

In Articlel09, pa.ragraph 1, the word "seven" in the 
first sentence shall be replaced by the word ~'nine"; 

2. Calls upon aU Member State-s to ratify the · above 
amendment, in accordance with their respective constitutional 
processes, at theearliest possibledate. · 

1404th plenary meetirig, 
· 20 December 1965. 

RESOLUTlON ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

[sur le rapport de la Sixieme Commission (A/6180)) 

2101 peX). Amendemenł de l'ArUcIe 109 de la Chart e des Nations Unies. 

L'AssemblE~e generale, 
Consider'ant que la Charte des Nations Unies a ete mo

rlifiee a l'effet de porter le .nombre des -membres du Conseil 
de securite, quiest arrete fi l'Article 23, de onze fi quinze, 
et de subordonner ' l'adoption qes decisions du Conseil de 
securlte, qui font l'objet de l'Article 27, fi un vote affirinatif 
de neuf membres au lieu de sept, 

Considerant que, comme suite fi ces amendements, il 
est egalement ' necessaire de · modifier l'Article 109 de· la 
Charte, . . . 

1. Decide d' adOjpter, conformement a l' Article 108 de la 
-Charte des Nati-onsUnies,l'amendement ci-apres a la Charte , 

et de le soumettre fi la ratification des Etats Membres de 
l'Organisa tion de Nations Unies: 

Au paragraphe 1 de l'Article 109, le mot "sept", qui 
figure dans la premier e phrase, est remplace pa-r le inot 
"nenf" ; -

/ 2. Demande fi to.us les Etats hlembre-s de ratifier l'amen
dem entci-dessus, conformeme.nt a leurs regles constitution
neJles respectives, fi una date .aussi rapprochee que possible. 

1404eme: seance pleniere, 
20 decembre 1965. 

PE30JlIOl\HH, nPHHHTAR rEHEPAJIbHOH ACCAMBJIEER 

[no ,/\oHJIa,/\y lllecToro HOMlI,Tera (A/ G1BO)) 

2101 (XX). nonp8BK8 K CT8Tbe 109 YCTaBa OpraHH3a~HH -06'beAHHeHHbIx HaI(Hii 

reHepaJIbH8fl Ac-caM6JIefl, • 
npll,HHMafl BO BHHMa HHe. 'ITO BYCTaB OpraHH3aU;HH 

06'be,/\HHeHHbIX Ha~HH nHeceHa nonpaBłW , HOTOpOH npe
,/\ycMaTpHBa eTCfl, 'ITO COCTa B eOBeTa EC30Ila CHOCTH, npe
,/\y c MoTpeHHbIH CTa TbeH 23, ,/\OJIił\eH 6bITb yBeJIH'IeH 
c OAHHHaA~aTH AO nflTH a}:\~aTH 'IJIeHOB H 'ITO perneHHll 
eOBeTa Be30na CHOCTH npmiHalOTCH npHHflTbI I\1H, HaH STO 
npe,/\yCMoTpeHO B '· CTaTbe 27, . Hor}:\a 3a HHX no,rtaHbI 
rOJIoca }:\eB flTH . a He ceMH 'IJI eHOB eOBeTa . 

npHHHMafl BO BHHM a HHe. 'ITO 3TH IT OnpaBHH BbI3bI
BalOT He0 6xo,/\HMOCTb BHeceHHfl lI,3MeHeHHH B CTaTbłO 
109 YCT aBa, 

1. ITOCTaHOBJI fleT COrJIaeHO CTaTbe 108 YCTaBa Op
raHH3a~HH 06':beJi,HHeHHblx ' HaąlIH npHHflTb cJIe}:\ylOI1WIO 
nonpaBKy H YCTaBY' H npe,n:CTaBHTh ee}:\JIfl paTlf(pHHa~HH 
rocy,n,apCTBaMH-QJIeHaMH . OpraHH3a~HH 06'be,/\HHeHHbIX 

Ha~HH : . . 
B ITepBOM npe}:\JIOiHeHHH nyHHTa 1 cTaTbH 109 3a

Me HHTb CJIono «celY!H» CJIOBOM «}:\eBHTH»; 
i 2. IJPH3hIBaeT . Bce rocy}:\apCTBa-'IJIeHOB . OpraHH3a

~HH HaH MO}!\HO CHopee paTHcpH~HpoIlaTb yKa3aHHyIO 
Bbllu e n onp aBHy B COOTBeTCTBHH ·~ HX w:lHCTHTy~IioHHOił 
npo~e}:\ypoH. ~. 

1404-e ITJIeHapHOe 3aceAa HHe, 
20 ,/\eHa6pH 196 5ro}:\a 

.. 

\ 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

[sobre la base deI i~forme de la Sexta Comisión (A/6180)]. 

2101 (XX). Reforma- deI Arliculo 109 de la Carla de las Naclones Unidas. 

La Asani.blea General, la misma, y somelerla a la ratificación dl:! los Estados Miem. 
bros de las Naciones Unidas: 

En el pimafo 1 deI Articulo 109, queda' sustituida la 
iPalabra "siete", que figura en la primera frase, por la 
palabra "nueve"; , . , 

Considerando q'ue se ha modificado la Carta de las Na
dones Unidas en el sentido de que, el numer o de miembros 
deI Consejo, de Seguridad, conforme al Articulo 23, pasa de 
ance a quince y deque la~ decisiones ,deI Cc;msejo de Segu
ridad, conforme al Arllculó 27: han de adoptarse pof el voto 
afirmativode nueve miembros y no de siele, 

.~ I. ·" 

2. Pide a todos los Estad,os Miembros que r.citiriqlJen la ' 
enrriienda que antecede, deconformidad eon sus respectivos 

, procedimientos constitucionales, a la mayor breveąadposible . . 
Considerando que tales enmiendas obligan amodificar 

tambien el Arliculo 109 de la Carla, 

. 1. Decide aprobar la siguiente enmienda de la Carla de 
las Naciones Unidas, de conformidad con , el Articulo 108 de 

-==- - 0- (-=- +). ~·~rtą ~~'~-li *1t~ 
'<"1ł.lf-* 

-kłi 

1404a. sesión plenaria 
20 de diciembre de 1965. 
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