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praco~ikówz wyższym wykształceniem, zatrudniony~h w 
zakładach społecznych - służby zdrowia (IJz. U. Nr 20, poz. 
122) zarządza się, co następuje: . 

§'l. iN § 2 ust. ,5 roz:porządzenia Ministra Zdrowia 
i O'pieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad 

' s.tosowania odpo~ednichs.zczebli . 'stpwek uposażenia leka
rzy, lekarzy dentystów i innych pr,acowników z ~yzszym 
wyk~ztałcenięm zatrudnionych w zakładaclr społecznych 
_s~użJjy zdrow,ia. (pz., U. Nr 20, poz. 130) dodaje się pkt 3 
w brzmiEmiu: . 

I 
/ 

Poz. 298, 299 i :rÓO 

,,3) psychologów zatrudnionych w poradniach przeciw
alkoholowych". 

§ 2. 1. Rozpo.rz.ąd.zenie wchodzi w tycie z dniem 1 stycz-
nia 1969 r. !p 

2. P.rezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady na
rod,owej miasta wyłączonego z województwa) może na ·ob
szarze, swego d ... ziałania wprowadzić w życie , prz.episy rozpo
rządzenia przed dniem r .stycznia 1969r~, jednak, nie wcze-
śniejniż z dniem 1 grudnia 19.68 r., ; . ' 

Minister Zdrowia j .Opieki Społecznej:J. Kostrzewski 
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/' OSWIADCZENlE RZĄDOWE 
..---.. 

z dnia 18· wrze'śn ia 1968 r. 

dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwenc;ji o uregu lowanlu pewnych koJizjl ustaw w przedmiocie czeków 
wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie fednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem oraż Konwencji dotyczącel 
opiaty stemplowej w. przedmiocie czeków wraz z Protokołem,sporządzonycb w Genewie dnia 19 marca 1931 r. 

, . \ . . .' 

P.odaje się niniejszym do wiadomości. że na podstawie 
art. 15 Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustąw 

w przedmiocie czeków wraź z Prótoko!em ,(Dz. U. z 1937 r. 
Nr 26, poz. 183), art. VII Konwencji w sprawie jednolitej 
ustawy Ó czeka~h wraz z Pf'Oto~J)łeIp. (Dz. U, Z 1937r. Nr 26, 
poz. 181)otaz ,art. 6 Konwencji dotycząoej . opłaty ; stemp!o
.wej W pr2;edmi-ocie czeków wraz.· z \ Protokołem (Dz. U. 
z '1937 r. Nr 26, poz. 185), I r sporządzonychw Genewie 
dnia .19 marca 1931 r., złoż.onyzostał dnia' 1 sierpnia 1968r. 

Sekretarzowi Generalnemu Organiz,acji Narodów Zjednoczo
nych dokument przystąpienia Luksemburga do tych kon
wencji. 

\ 

Zgodnie z wyz eJ wymienionymi przepisami tych konwen-
cji wejdą one w życie w stosunku do Luksemburga dnia 
30 paroziernika 1968 r. ' 

Minister Spraw Zagrani€znych: w -7:. J.Winiewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE ' ' .... , , 

z dnia 25 września 1968 r. 

,'Vi ,sprawie rozciągnięcia· przez Wielką Brytanię stosowania iJ.lektórych konwencji Międzyn~odowej Organlzacjł ~Ptacy 
na niektóre brytyjskie terytoria zalez\le. . 

',:- Poą.ajęsię niniejszym do -wiadomości, ~eRząd Wielkiej 
:ąryta~ii, oświadczeniami zarejestrowanymi przez Dyrektora 
Generalnego .Międzynarodowego Biura Pracy w niżej poda
,nych datach f'Ozciągnął stosowanie wymienionych poniżej 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy na następu-
~jące brytyjskie terytoria zależne: • . 

na Antiguę - . . 

dnia 27 kwietlIlia 1966 r. Międzynarodowej ko.nwencji 
(nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzied do pracy 
w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 
1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 3r6), ze" zmianą 
ograniczającą zakres stosowania ~rt. 1 tej konwencji; 

. na Bahamy ~ 

, lłnia 21 lutego 1967 r. Konwencji (nr 87) dotyczącej 

wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przy
jętej w San Francisco dnia' 9 lipca 1948r. (Dz. U. z 1958r: 

..Nr 29, poz. ' 125), ze zmianami ograniczającymi zakres 
stosowania art. 2, 3, 4 i 6 ' tej konwencji; dnia 1 IJ?ar
ca 1967 r. wymienionej wyżej Międzynarodowej kon-

wencji (nr ' lO), a dnia . 2 maja · 1967. r. Międzynarodowej 
konwencji (nr 12) w sprawie ,odszkodowań z~ nieszćzę-

" śliw e wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie / 
dnia 12 listopada 1921 r. (Dz. U. z t-925 r. b1.r 54,poz. 
38<l); ze zmianą ograniczającą zakres stosowania art. 1 
tej konwencji i . Konwencji ~nr 42) dotyczącej odszkodo
wania za chor'oby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej 
w Genewie dnia 21 czerwca " 1934 r~ (Dz. U. z 1949 r. 
Nr ,31, poz. 235), ze zmianą ograniczającą zakres stoso
wania art. 2 t"ej konwencji; 

, 
dnia 2 m,9ja 1967 r. wymienionej wyżej Międzynarodowej, 
konwencji (nr 12) oraz wymienionej wyżej Konwencji 
(.n'r 42) ze zmianą . ograniczającą zakres stosowania art. 2 
tej konwe,n<:ji; 

i 
na Falklandy -

/ 

dnia-l marca 1967 r .• wymienionej wyżej Konwencji 
(nr 42); 

J. 
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