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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 2:EGLUGI 

z dnia 4 października 19M r. 

zmie!1iające rozporządzenie w spr:awie prowadzenia dzienników na p'olSkich statkach morskich. 

Na podstawie art. 51 Kodeks\! morSkiego . (Dz. U. 
z 1961 r. Nr 58, pen. 318) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra L:eglugi z dnia 18 kwie
tnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich 
statkach morskich (Dz.U. Nr 19, poz. 104) wprowadza się 
następujące zmiany: ' 

1) w § 1 ust. 4 na końcu zdania dodaje się wyrazy "je
żeli przepisy rozporządzenia nie stanowiąinac;zej"; 

2) w § 3: 

a) dodaje się 'nowy ust. 2 w brzmi'eniu: 
,,2 . . Na trawlerach-przetwórniach i trawlerach-zamra

żalniach zamiast dziennika określonego w ust. 1 
pkt 1 należy prowadzić dziennik okrętowy prze-

mysłowego statku rybackiego we'dług Wzoru Okre
ślonego przez Ministra L:eglugi.", 

b) dotychc-zasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3; 
3) w § 6: ,' 

a) w ust. 2 p:o wyrazie "atramentem" dOdaje się wyra
zy "lub tuszem (długopisem)", 

b) w ust. 3 po wyrazach "czerwonym atramentem" do
daje się wyrazy "lub czerwonym tuszem (długopi
sem)". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech ' 
m'i'esięcy od dnia ogłoszenil.. 

,Minister L:eglugi: J. BurakieWicz 
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OSWIADCZENIE RZĄ~OWE 

'L dnia 30 sierpnia 1968 r. 

w sprawie ratyfikacjI. przez Brazylię Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzo-
neJ w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. . 

Podaje się ni ' iejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 12 Konwencji w s.prawie zwalczania dyskryminacji 
w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 
.1960 r.(Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz.i'268). został złożony przez 
Brazylię Dyrektorowi Generalnemu . Organizacji Narodów · 
Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury dnia , 

19 kwietnia 1968 r. dokument ra'tyfikacyjny. powyższej Kon
wencji. 

Zgodnie z artykułem · 14 Konwencji weszła ona w życie 
w: stosunku do Brazylii dnia 19 lipca 1968 r. 

Minister Spraw Zagranicz~fych: w z. J. Winiewicz 
! ' 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 września 1968 r. 

w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji O jednolltym sposobie pomierzania pojemności ' statków, sporządzonej 
w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. 

Podaje się nmleJszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 15 Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania po
jemności statków, sporządzonej w bslo' dnia 10 czerwca 
1947 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 16, poz. 68). Rząd Maroka noty
fikował Rządowi Norwegii dnia 1 lipca 1968 !. swoje przy
stąpienie do powyźszej konwencji. 

Konwencja ta wejdzie w życie w stosunku do Maroka 
dnia 1 października 1968 r. , 

,Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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