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watnych pojazdów drogowych, sporządzonych w · Nowym 
Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.(Dz. U. z 1961 r. Nr 42; poz. 
216),złoiony został dnia 14 sierpnia 1967 r. SekretarzoWi 
Generalnemu .organizacji Narodów Zjednoczonych dokument 
przystćllpienia przez Irlandię do , powyższych aktów między- , 
'narodowych. 

jącym - zastrzeżeniem: "Czechosrowacka Republika Socjali
styczna nie jest związaną 'postanowieniami ustępów 2 i jar .. ' 
tykułu 15". . 

Zgodnie z artykułem 16 Konwencji dotyc~ącej ułatwień 
celnych dla turystyki weszł'a ona w , życie w stosunku do 
Irlandii dnIa 12 listopada 1967 L, a w stosunku do Urugwaju 

" dnia 7· grudnia 1967 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, ±e ' zgodnie 
z art. 14 wymienionej -wyżej konwentji dotyczącej 'ułatwień 
celnych dla turystyki złożony został dnia 8 września 1967/ r. 
Sekretarzo.wi Genetalnemu 'Organizacji NarodówZjednoczo
nych dokument ratyfikacji tejkonwericji prze~ Urugwaj. 

, Zgodnie z artykułem 10 Protokołu dodatkowego do tej 
konwencji wszedł ,on w życie w stosunku do Irlandii dnia 

" .12listop~da Hl67 r., a w stosunku do Czechosłowacji dnia , 
6 czerwca 1967 r. ' . - . " 

Ponadto' pOdaje . s'ię do , wia'domości, ze zgOdnie ~ art. 9 
wymienionego wyżej ProtOkołu dodatkowego do tej konwen
cji złożony żostał dnia 8 marca 1967 r.Sekretarzowi, Gen,e
rainemu Organizacji Narodów -Zjednoczonych dokumentprzy~ 
stąpienia przez Czechosłowację do tego· pwtokołu z następii~ 

Zgodnie z artykułem ' 35 Ko.nwencji· celnej w sprawie 
czasowego przy~oziIprywatnych ,pojazdów , dtogowyeh we- ' 
sżła ', ona w życie Vi stosunku do Irlandii dnia 13 listc>.pada 
1967 r . . 
Minister Spraw Zagranicznych: W z. ,A. Kruczkowsk,l 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 sierpnia 1968 r. 

o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia .. 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych l Ich 
stwierdzania oraz 'dokumentacji, sprawozdawczości l statys ~ykitych chorób. 

- ' 
!Na pods'tawie, art. 6 ustawy z , dnia 30 grudnia -1950 r. 

o wydawaniu DziellJllika -Ustaw Polskiej Rzeczypośpolitej Lu
tlowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr ~, poz. 524) i zupo
rważnieriia Prezesa Rady hlinistrów prostuje się W rozporzą
dzeniu Ministra Zdrow.ia i Opieki Społeczn'ej z dnia 16 kwie
tnIa 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych i ich 
stwierdzania oraz dokumentacji, sprawozdawczoś~i i staty
styki tych chorób (Dz.U. Nr 14, iPOZ. 86) następujące błędy: 

W wykazie choró'b zawodowych, stanowiącym załącznik do ' 
rozporządzenia: . 

l) w poZ. 9 treść ,rubryki "Choroba , zawodowa" powinna 
15rzmieć: "Przewlekłe ograniczone ' schorzenia nerwÓw 
i mięśni wywołane sposobem wykonywania ' pracy", 

2) w poz. 15 treść rubryki "Choroba zawodowa" powinna ' 
ibrzmieć: "Przewlekłe schorz~nia kitan,i (guzki śpiewa
cze, niedowłady strun głosowych". 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Kostrzewski 

• 

.. 
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych .numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw ' Ur'zędu Rady Mi
niurów , (Warszawa 34, ul. Powsińska '69/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego ko

lejnego numeru. 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 75,- zł, półrocznie 45,- zł. 

Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,- zł, półrocznie .'27,:"" zł . 

" Prenumeratę naro-i!: następny (roczną lub pólroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo-
pada., Prenumeratę , można . zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II ' półrocze bądż za cały bieżący rok - do dnIa 30 września. Do abo-

~ nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów 
dokonana zostanie z opóżnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłkI. Opla
ta za prenumeratę . powinna być dokonana przelewem łub trzyodcinkowym' przekazem 
pocztowym na konto Ądministracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów - w Narodo
wym Banku Polskim, IV Oddzial Miejski, Warszawa ur 1551-91-11746. Rachunków za ' 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę In
stytucji (bez,skrótów), nazwę I numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warsza
wa 10, Poznań 3 itp.), powiat" ~licę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zama-

wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzemplarze- Dziennika Ustaw ' nabywać można w punktach sprzedaży: 
w Warszawie: Al. l Armil Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no·Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat I, kiosk "Domu Książki w gmachu sądów -
al. Gen. Swlerczewsklego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I Zielonej 
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie. Nowym Sączu, 
Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, . Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, To-

runiu I Zamościu. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrow - Biuro Prawn'e, Warszawa, . al. Ujazdowskie 1/3. 
:Administracja: AdminIstracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, 

ul. Powslńska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3). 

Tłoczono z polecenia Prezęsa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznvch "Tam1{a". Zakład 'nr t. Warszawa, ul. Tamka 3. 

ZaIIl' 1307, Cena 1.60 zł 
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