
.... 

" 

.. 

• 

Dziennik Ustąw Nr 42 478 P02J, 293,. 294 i 295 
--~----~~----,------------------------------~~--~--------~---------------------

Po· zaznajomieniu się z powyższym Prptokołem Rada 
Państwa uźnała 'go i uznaje za słuszny zarówno w całości, 
jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że 
wymieniony Protókół jest przyjęty, ratyfikowany i potwier
.dzony, oraz przyrzeka, że 'będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany zostął Akt niriiejszy, opatrzo
ny pieczęcią' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, . 

Dano w Warszawie, dnia 8 czerwca 1968 roku. 

LS Przewodniczący Rady Państwa: 
·M. Spychalski 

,Minister · Spraw Zagranicznych: 
w z. J. Winiewicz 

-- .' . 

Apres avoir vu et examine ledit Protocole le , Conseil 
d/Etat I'a approuve et approi.lve en toutes et chati.mi:i' des 
dis.posiUons· qu"i y so'nt contenues; declare que ' Ie ' Protbcofe 
susmentl onne est' accepte, ratifie et confirme et promet qu'il 

. sera inviolablement observe. . 
En Foi de Quoi les Presentes Lettres ., ont etedelivr6es, 

revetues du Sceaude la ' Republique Populaiie de. Pologne. 

Donne a Varsovie, le 8 juin 1968. 

LS President du Conseil d'Etat: 
. M. Spycha]śki 

Ministre des Affailes Etrangeres: 
w z. J. Winiewfcz 

(Tekst · Protokołu zamieszczony jest w załączniku do ninieiszego numeru) . 

. ~ 
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'OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 pażdziernika 1968 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu, sporządzone~o w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł 
IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r . . 

Podaje się nin'iejszym do wiadomości, że ' zgodnie z arty
kułem 2 ' Protokołu, sporządz.oneg.o w Paryżu dnia l6 listo
pada 1966 .r., zmieniającego art-ykuł IV Konwencji o wysta
wach międzynarodowych, pod.pisanej w Paryżu dnia 22 listo
(pada. 1928 r. (Dz. U. z 1932 r. Nr 84, poz, 728), został zlożony . 
Rządowi Republik-i, Francuskiej dnia 23 lipca 1968 r. doku; 
m~t ratyfikacji przez POlskę powyższego Protokołu. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wyżej wy
mieniony Protokół wszedł w życie dnia 10 listopada 1967 r. 
i w dniu tym następujące państwa stały się stronami teg'o 
Protokołu: Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka" 
Bułgaria, Kan~da, Dania, Francja, Zjednoczone Królestwo 
Wielkie.j Brytanii i Północnej Irlandii, Grecja, Węgry, Ja-

ponia, Maroko, Monako, Nigeria; Norwegia, Portugalia, 
Szwecja, Szwajcaria, Czechosłowacja, Tunezja, Ukraińska 

Socjali~tyczna Republika Radziecka,- Związek Socjalistycz
nych Republik Radzieckich. : 

Ponadto podaje się do wiadomości, że mzeJ wymienio
ne państwa złożyły dokumenty _ ,ratyfikacyjne powyższego 
protokołu: 

Austria , 
Finlandia 
Belgia 
Rumunia 

dnia 20 Juteg'o 
dnia 23 lutego 
dnia, 9 maja 
dnia l S ILpca 

1968 r. 
1968 r,' - . 

1968 r. 
1968 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

'Z dnia 8 listopada 1968 r. 

w sprawie zasad ł trybu' wykonywania kar orzeczonych w stosunku do żołnierzy za wykroczenia popełnione przez nich 
przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej. 

Na ,podstawie ·art. 38 ust. 2 ustawy z d.nia 21 'maja 1963 r. 
o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołriierży 
za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i god
ności żołnierskiej (Dz, U. Nr 22, poz, 114) zarządza się, c,o 
następuje: . 

§ 1. Rozporządzenie normuje zasady L tryb wykonywa
nia kar orzeczonych prze]: właściwe org1my na podstawie 
przepisów kamo-administracyjnych. w stosunku do żołnierzy _ 
w czynnej sł~żbie wojskowej za wykroczenia pop;ełl!ione 
przez ńich przed wciele'niem do tej służlly, jak również za
sady i tryb. stosowania" -odroczeń w wykonywaniu tych kar 
~raz odstępoWania od ich wyk.onania. 

, . 

. § 2. Niezwłocznie po uprawomocnieniu si,ę orzeczenia 
o ukaraniu żołnierza lub nakazu karnego organ zarządzają~ 
ey wykonanie kary zwraca' się do powiatowego (miejskie-

. go, dzielnicowego) sztabu wojskoweg'o, właściwego ze wzglę- , 
du na miejsce zamieszkania (pobytu czaso.wego trwającego 
ponad 2 miesiące) ukaranego w cza'sie wydania orźeczenia 
(nakaźii karnego), o podanie nazwy lub numeru jedn;o'stki 
wojskowej, w której . ,pełni on czynną służbę wojskową, miej
sca jej postoju oraz charakteru i terminu zakończenia tej ' . 
służby. ' ~ , 

~ . 

§ 3. 1. ' Po uzyskimiu informacji, o których ' mowa ~w . 
§ 2 - w zależn,ości od czasu trwania służby w.ojskowej '...., . 

--'-" 


