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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 26 lipca 1968 r. 

w sprawie uczestnictwa szeregu pciństw w Konwen~ji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu nlekt6-
.rych }?rawldeł dotyczących międzynarodowego .przewozu lotn Iczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik 

, umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości, fe zgOdnie z ar
tyk~łem XII ust. 2 Konwencji uwpełniającej Konwencję 
'Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł doty
czących 'międ'zyllarodowego przewozu lotniczego wyk9nywa
nego przez ,osobę inną niż przewotnik umowny,sporządzonej 
w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. (Dz. U. z 1965 l. 

, Nr 25, poz. 161), riast~pujflce- państwa złożyły Rządowi Sta
nów Zjednoczonych Meksyku dokumenty ratyfikacji powyż-
6zej konwencji: 

Filipiny. ' " 
Norwegia 
Szwecja •• 
Brazylia ,.. > • 

CzechosłowacJa. • 

" 

dnia ;5 kwietnia 
dnia 20 stycznia 
dnia 20 stycznia 
dnia 8 lutego 
dnia 27 lipca 

1966 r. 
1967 r. 
1967 r. 
1967 r. 
1967r. 

Zgodnie z artykułem XIII ust. 1 tej konwencji weszła 
ona wżycie w stosunku do Filiopin dnia 4 liulca 1966 r., w 
stosunku do NorwegM oraz Szwecji dnia 20 kwietnia 1967:r., 
w stosunku do Brazylii dnia ,9 maja 1967 r., a w stosunku 
do Cze;chosłowacji dnia 25 października 1967 r. 

JednoczeŚonie podaje się do wiad'omości, że zgodnie z 'ar
tykułem XIV ust. 2 tej konwencji następujące państwa ·zło
iyły ' Rządowi Stanów ZJednoczonych Meksyku dokumenty 
iPrzystąpienia do niej: 

Rwnunia . , • . lcinia 21 !kwietnia 1965 r. 
Austria · . · · dnia 21 grudnia 1965 r. 
Irlandia. · " dnia 19 stycznia 1966 r. t-

, ~()hunbia · · dnia 2 maja 1966 r. '1 
Dania dnia 20 stycznia 1967 r. 
Liban . · " dnia . 21 lutego ., 1967 r. 
Włochy ~ . · • dnia 15 maja 1968 r. ., 

Zgodnie z artykułem XIV ust. 2 konwencji weszła ona 
w życie w stosunku do Rumunii dnia 20 lipca 1965 r., w st~, 
sunku 00 Austrii dnia 21 marca 1966 r., w stosunkudó Ir
landii dnia 19 kwiebnia 1966 r., w stosunku do Kolumbii dnia ' 
31 lipca 1966 r., w stosunku do Djirlii dnia 20 kwietnia 1967 r., 
iw st-oslinlm do Dbanu dnia 22 ' maja 1967 ' r., natomiast w 
stosunku ' do Włoch wchodzi ona vi życie dnia 13 "sierpnia 
1968r. 

Jednoc.ześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem XVI ust. 1 powyższej konwencji Wielka Brytania 
oświadczeniamizłoż-onymi w niżej podanych datach rozciąg
nęła stosow.ani,e tej konwencji na następujące terytoria, za 
których stosunki międzynarodowe jest od.powiedzialna: 

dnia 10 g'rudnia 1964 r. ~ Rodezja Południowa, 
dnia 15 marca 1967 r. - Bahama, Bermudy, Brytyjskie 

~erytorium Antarktyczne, Honduras Brytyjsł\i, Wy
spy Salomona, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajma
ny, Wyspy Normandzkie, Wyspy Falklandzkie, Fidżi, 
Gibraltar, Wyspy Gilberta i Ellice, Hongkong, Wy
spa Man, Mauritius, Montserrat, Wyspa Świętej He
leny, Seszele, Wyspy Turks , i Caicos, bazy Akrotiri 
i Khekelia pod suwerennością Wielkiej Brytanii na 
terytorium RepuJ:iliki Cypru. 

Zgodnie z artykułem XVI ust. 2 konwencji weszła ona 
wżycie w odhiesieniudo Rodezji Południowej dnia 10 ,mar
ca 1965 r., ił w odniesieniu do pozostałych wymienionych 
wyżej terytoriów dnia 13 czerwca 1967 r. 

,,, Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE 

rz dnia 27 lipca 1968 I. 

w sprawie ratyfikacjJ przez Zjednoc;:zoną Republikę Arabską Konwencji (nr 74) Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. 

, !Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 'S Konwencji (nr 74) Międ~ynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych śtail'szych ma
rynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. (Dz. U. 
z 1954 r. Nr 44; poz. 200), Dyrektor Generalny Międzynaro
dowego Biura Pracy zarejestrował dnia 30 marca 1967 r. ra-

~ . ". 

I 

tyfikację powyższej konwencji przez Zjednoczoną RepubU· 
kę Arabską. 4 ~ 

,Zgodnie zarty'kułem 6~ tl')j konwencji weszła ona w ży-
cle w stosunku do Zjednoczonej Republiki Arabskiej dnia 
30 marca 1968 r. 

Minister Spraw ·Zagranicznych: w z. Z. Wolniak 

" 


