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UMOWA MIĘDZ\'NARODOWA 

277 - Konwencja Międzynarodowej Organizacji , Pracy (nr 91) dotycz-ąca płatnych urlopów ma,rynarzy (zrewido-
wana w 1949 r.)" przyjęta w 'penewie , dnia , 18 czerwca 1949 r. ,.. 449 

278 - Oświadcz~nie rządowe , Z · ~nia ,25 ' września 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 91) 
dotyczące] płatnych urlopow 'mar.ynarzy ~zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 
1949 r. , . 450 

ROZPORZĄDZENIA: 

279 - Ministra Finansów z dnia 28 września 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie' poboru w formie ry
czałtu podatków obrotowego, dochodowego I wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych 
I przemysłowych z tytułu dostaw . i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym • 

~80 - Ministra Zegługl z dnia 4 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzien
ników na polskich statkach ' morskich . .. 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 

281 - z dnia 30 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji' ,przez Brazylię Konwencji' w sprawie zwalczania ,dY6kr.y1lll-

450 

452 

nacji , w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Pawżudnia 15 grudnia 1960 r. . " ' . ' 452 

282 -'- z dnia 4 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji o jednolitym sposobie pomierza-
nia pojemnOŚCi statków, sporządzonej w Oslo dni~ 10 czerwca 1947 r. ' 452 
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KONWENCJA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (Nr 91) D01YCZĄCA PŁATNYCH' URLOPÓW 
MARYNARZY (ZREWIDOWANA W 1949 R.), 

przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. 
Przekład. 

W imIeniu ,Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
, . 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 18 czerwca 1949 r. przyjęta została w Genewie 
przez Konferencję OgÓlną Międzynarodowej Organizacji 
Pracy Konwencja (nr 91) dotycząca płatnych urlopów ma
rynarzy (zrewidoWana w 1949 r.). 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Pań
stwa uznała ją i uznaje za słuszną ,zarówno w całości, jak 
~i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wy
mieniona Konwencja jest przyjęla, ratyfikowana ipotwiei
dzona, oraz przyrzeka,' że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrz-o
ny pieczęcią Polskiej 'Rzeczypospolitej Ludowej. , 

Dano w Warszawie, dnia 4.VIII.19S6 r., " 

Przewodniczący Rady ' Państwa': 
.A. Żąwadiki " .' " \ 

Minister Spraw Zagranicznych: ~' ' 
w :l, J. Winiewicz,'-

. Au Nom de la Reputilique Populaire de Pologne 

LECONSEIL D'ETAT 
DE LA R:E:PUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE 

A tous ceux qui ces Presentes Letlres verront 
fait savoir ce qui suit: ~ 

Une Convention (No 91) concernant les conges payes 
des marins (revisee en 1949) a ete adoptee par la Confe
rence Generale de J'Organisation Internationale du Travail 
A Gent':we le 18 juin 1949. . 

Apres avoir vu et exarriine ladite ConvEmtion le Con
seil d'Etat l'a approuve et approuve en toutes et , chacune 
des dispositions qui y sont contenues; Mclare que la Con
vention susmentionnee est acceptee, ratifiee et confirmee 
et promet qu'elle sera inviolabJement observee. 

En Foi de Qlloi les Presenles Leltres Ont eŁe deli vrees, 
revetues du Sceau de~ la Republique Populaire de Pologne. 

Don,ne AVarsovie, le 4.VIII.l9S6. . 

Presigent du Conseil d'Etat: 
I A. Zawadzki 

Ministre des Affaires Etrangeres: 
'w z. J. Winiewicz ' 


