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OSWIAOCZENłE RZĄDOWE .. 
z dnia 29 lipca 1968 r. 

w sprawie ratyfikacji przez szereg pa~stw Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym 
w zakladachprzemysłowych,pl'zyjętej ' w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. 

Podaje siEi.. ~iniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 8 Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczyn
ku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w 
Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, 
poź. 384), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pra
cy zarejestrował. pod niżejpoaanymi datami ratyfikacje po
wyższej konwencji przez następujące państwa: 

Związek Socjalistycznych 
RepuMik Radzieckich. •• 

Białoruską Socjalistyczną 
Republikę Radziecką • • • 

Syjam • • • • • 

ldnia 22 września 1961 r. 

dnła 26 lutego 1968 r. 
dnia 5 kwietnia 1968r. 

Pona.dto podaje się do wiadomości, że skła4ając doku~ 
menty ratyfikacji powyższej konWeincjiRząd Związku Socj!l
listycznych Republik Radzieckich oświadczył, że postanowie-

nia artykułu)2 tej konwencji dotyczące jej stos'owania do 
kolonii, posiadłości i protektoratów są przestarzałe' i s.przecz
ne z deklaracją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Naro
dów' Zjednocz.onych w sprawie przyznania niepodiegłoścl' 
Ikr.ajom i narodom koloriialnym (Rezolucja 1514(XV) zrlnia 
H grudnia 1960 r.). Analogicznę oświadczenie złożone zosta~ 
ło również przez Rząd Białoruskiej Socjalistycznej RepUb:łiJd 
Radzieckiej. 

.' . 
Zgodnie z. artYł<:ulem 9 wymienionej konwencji Weszła 

ona w życie w· stosunku do ZwiąZkU .Socjalistycznych . Repu
blik Radzieckich . dnia 22 września 1961 r., w stosunku dó 
Białoruskiej Socjalistycz.nej Republiki Radzieckiej dnia 26 lu
tego 1968 i., a VI. stosunku do Syjamu ooia 5 kwietnia 1968r. 

. Minister Spraw ZagraniCznych: vrz,!-,vv"0!l!iSlk , 
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. OSWlADCZENiE RZĄDOWE 
/ 

z dnia 30 lipca 1968 r. 

w sprawie wypowiedzenia przez Rumuni.ę Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów 
mechanicznych, podpisanej w Genewie dnm 30 marca 1931r • 

. Podaje się nmleJszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 17 Konwencji o · sposobie opodatkowania obcokra
jO'wych pojazdów mechanitznych, podpisanej w Genewie 
dnia 30 marca 1931 r. ' (Dz. U.z 1934 r. Nr 98, poz. 900), Ru-

munia wypowiedziała poWyższą konwencję dnia 10 lipca 
1967 r. 

Wypowiedz.enie .. to .oabrało mocy dnia 10 lipca 1968 r. 

Minister Spraw Zag·rankznych: w z; Z. Wolniak 

• 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWI! 

z dnia 1 sierpnia 1968 r. 

dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencjt celnej w sprawie pojemników, sporządzonej 
w : Genewie dnia 18 maja 1956 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości; że zgodnie z ar
tykułem 12 ust. 4 Konwencji ' celn~j w sprawie pojemników, 

Irlandię. -];' , ., ił " J • ijnia .7 lipca 1961 r. 
Rumunię i J il 11 ~~. i dola 1 J.istQpada 1967 r. 

z następującym . ia,strzeżeniem:" 

.. / 

I sporządzonej w Genewie dnia 18 _maja . 1956 r. (Dz. U. ' 
. oz 1959 r. Nr 60, poz. 359), złożone zostały w niżej podanych 

dalach Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów· Zjed
noczonych dokumenty przystąpienia do tej konwencji przez 
następują(;e państwa: 

"SocJalistyczna Republika Rumunii . nie uważa się za 
związanąpo~tanowieniami artykułu 11 ust. 2i 3 konwencji~ 
Stanowisko Socjalistycznej Republiki Rumunii-jest takie; że ,. 
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wszelki spór dotyczący interpretacji lub . stosowania konwen
cji może być poddany arbitrażowi ty1»0 za zgodą wszystkich 
stron w sporze." 

oraz z następującym oświadczeniem: 

'"Rada Państwa Socjalistycznej Republiki Rumunii uwa
ża, że utrzymywanie stanu zal'eżności pewnych terytoriów, 
do których stosują się postanowienia artykułu 16 konwencji, 
nie jest zgodne z Deklaracją w sprawie przyznania niepodle
głości krajom i narodom kolonialnym, przyjętą przez Zgro
ma·dzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 
14 grudnia 1960 r. rezolucją 1514(XV), która proklamuje ko
nieczność p.ołożenia kresu kolonialiźmowi We wszelkich je
go formach i przejawach niezwłocvniei bezwarunkowo.", ' 

Izrael . . . • ' fi • • • • dnia 14 listopada 1961 r . 

Zgodnie z artykułem 13 ust. 2 powyższej konwencji we
szła ona w życie w stosunku do Irlandii dnia 5 października 
'1961 r., w .stosunku do Rumunii dnia 30 stycznia 1968 r., 
a w stosunku do Izraela dnia 12 lutego 1968 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 16 ust. · 1 wymienionej konwencji Rząd Australii 
oświadczeniem otrzymanym przez Sekretarza Generalnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 3 stycznia 1968 r. 
rozciągnął stosowanie tej konwencji na Papua, Wyspę Nor
folk, Wyspę Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe. i Nową 
Gwineę. 

Zgodnie z wymienionym artykułem konwencja ta weszła 
w życie w stosunku do powyższych terytoriów dnia .2 k wie~ 
tnia 1968 r. 

Minister Spraw Zagr.anicznych: w z: A. .Kruczkowski 
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OSWIAJlCŻENIE RZĄDOWE 
- . I 

... 'Z dnia 1 sierpnia 1968 l'. 

w sprawie ratyfikacji przez Kanadę I wypowiedzenia przez I S~wecję Konwencji (nr 45) Międzynarodowej OrganizacJI 
Pracy dotyczącej zatrudnienia kobiet przy ' pracaCh pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie 

. dnia 21 czerwca 1935 r. 

POdaje się niniejszYm do wiadomoŚci, te zgodnie z ar
tykułem 4 Konwencji (nr 45) Międzynarodowej Orga.nizacji 
Pracy dotycząćej zatrudnienia kobiet ,przy p'racach pod zie
mią we wszelkiego roozaju kopalniach, iPrzyjęteJ w Genewie 
dnia 21 czerwca 1935r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 124), Dy
rektor Generalny l"fiędzynarodowego Biura Pracy zarejestro
wał dnia 16 września 1966r. ratyfikację tej konwencji przez 

Kanadę, a zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji dnia 
15 czerwca 1967 r. jej wypowiedzenie przez Szw,ec'ję. 

Zgodnie z artykułem 5 wymienionej konwencji weszła 
ona wżycie w stosunku do Kanady dnia 16 września 1967 f., 

natomiast zgodnie z jej artykułem 7 utraciła ona moc w sto
s~nkU: do Siwecjl dnia 15 czerwca 1968 r. 

Minister SqJraw Zagranicznych: W z. A. Kruczkowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

oz dnia 1 sierpnia 1968 I. 

W sprawie przystąpienia Izraela ISlogapuru do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, pod
pisaneJ wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. 

Podaje się IIllmeJszym do wiad.omości, że dnia 29 sierp
nia 1966 r. złożony został Sekretarzowi Generalnemu Orga
lIlizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia 
!przez Izrael, a dnia 22 grudnia 1.961 r. dokumentprozystą-pie
nia przez Singa.pur do Konwencji międzynarodowej ,0 upro
uczeniu formalności celnych oraz . Protokołu, podpisanych 

JW Genewie dnia 3 listopada 1923 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 106, 
ipoz. SIg). 

Zgodnie oz artykułem 26 powyższej konwencji weszła 

ona w życie w stosunku do Izraela dnia 27 listopada 1966 r., 
II w stosunku do Singapuru dnia 21 marca 1968 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski 
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()SWlADCZENIE RZĄDOWE 
/' 

z dnia 2 sierpnia 1968 r. 

w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji doty czącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym 
do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów l materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej 
IW sp~awie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. 

PoclaJe się niniejszym do wiadool<lści, że zgodnie z art. 15 
Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, art. ' 9 
Protokołu dodatkowego do Konwencji dotyczącej ułatwień 

celnych dla turystyki, odnoszącego się do przywozu doku
mentów i materiałó"vpropagandy turystycznej, oraz art. 34 
Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu pry-

., 


