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6) wszczęcia postępowania (art. 58 § 4, art. 59 § l, art. 60 
i 61), 

7) protokołów i adnotącJi (art. 62--67), 
8) udostępnienia akt (art. 6S i 69), 
9) dowodów ' (aJt.70-74 i 76-80), . 

10) sprostowani,a ' oraz wyjaśnienia decyzji (art. 103, 104 
i art. 105 § 1 i2), 

11) udziału prokuratora (art. 143-150). 
§ 82. Przepisy niniejszego r;ozporządzenia nie naruszają 

trybu postępowania w sprawach świadczeń .j wypłaty świack 
czeń dla osób zamieśzkałych za granicą, usta.J.o,neg,o w dra-' 
dze porozumień międzynarodowych. . 

§ 83. Prezes ZUS może przekazać oddziałoóm ZUS nie
które czynno.ści należące do właściwości Biura Rent Zagra
lIlicznych ZUS, inspektoratom zaś~ lub punktom informacyj
nym ZUS niektóre czynn'ości z zakresu wydawania decyzji 
w spmwie świadczeń i wypłaty świ'adczeń, należące do 
właściwości 'Oddziałów ZUS. 

§ 84. Tra·cą moc: 
1) IO'zporządzeinie ' Ministra Pracy i Opieki Społeczne} 

z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie postępowania przy 
ustalaniu prawa do świadczeń. i zasad ,v'ypłar!:yświad
czeń przewid:zianych w 'przepisach 'O PQwszećhnym za'o
p;oHrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz 
o zaopatrzeniu inwa:idów Wojennych i wojsk,owych oraz 
ich rodzin (Dz. U. Nr 65, poz. 393), 

. . 
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecunej z dnia 

24 listopada 1956 r. w sprawie podziału renty :rodzinnej 
między uprawnionych człooków rodziny (Dz. U. Nr 59, 

. poz. 282), 
3) T'ozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 28 listopada 1956 r. w sprawie określenia orga
nów właściwych d,o ustalenia prawa i wypłacania świad
czeń w związku z zatrudnieniem za granicą (Dz. U. Nr 59, 
poz. 285), ' 

4) §§ 176 i 9-11 T'o'zporządzenia Przewodniczącegoo Komi
tetu Pracy i Płac z dnia 21 kwietnia 1966 r. w sprawie 
wypłaty rent ,osobom pozbawionym wolnościora.z świad
czeń dla osób, które uległy .wypadkowi przy .pracy w 
czasie pozbawieni,a wolności (Oz: U: Nr 15, poz. 93), 

5) zarządzenie Ministra Pracy · i Opieki Społecznej z dnia ' 
24 ' listopada 1959 r. w sprawie właściwości organów, 
ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń prze
widzianych w przepisach 'O zaopa'trzeniu emerytalnym: 
'górników i ich rodzin (Monitor Polski Nr 99, poz. 532). 

§ 85. Rozporządzenie wchodzi w życie zdnieml stycz
lIlia 1969 r., z tym że przepisy §§ 70-76 ,oraz 84 pkt 4 wcho
dzą w życie z .dniem 1 marca 1969 r. 

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: A. BUlSki 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 listopada 1968 r. 

dotyczące '.przystąpienia Hiszpanii ł Jamajki do Konwencji w sprawie zapobiegania ł karania zbrodni ludobójstwa, 
uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. 

Podaje się nirtiejszYlll-do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem ' XI Konwencji w spra,wie zapobiegania i karania 
zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogól
ne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U. 
z 1952 r. Nr 2, poz. 9), zostały złożone Sekretarzowi Gene
ralhemu Organizacji Ni:uodów Zjednoczonych dokumenty 
przystąpienia do powyższej konwencji dnia 13 września 

1968 r. pr:uez Hiszpanię dnia 23 września 1968 r. przez . Ja
majkę. 

'Dokument przystąpienia Hisz.palIlii zawiera zastrzeżenie 

co do stosowania artykułu IX- konwencji dotyczącego ju· 
rysdykcji Międzynarodoweg·o Trybunału Sprawiedliwości. 

Zgodnie z artykułem XIII konwencji wejdzie ona w ży- .. 
cie w stosunku do Hiszpanii dnia 12 grudnia 1968 r., a w sto
sunku do Jamajkid?ia 22 grudnia 1968 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 18 listopada 1968r. 

dotyczące przystąpienia Luksemburga do I(onwencji uzupełniającej Konwencję Warszawską o ujednostajnieniu 
niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę Inną niż 

przewOlnik umowny, sporządzonej w Guadalajara -dnia 18 września 1961 r. 

Podaje się niniejszym do- WIadomości, że zgodnie z ar
tykułem XIV ustęp 2 Konwencji uzupełniającej Konwencję 
Warszawską o ujednostajnieniu niektórychprawid~ł doty.
czących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywa
nego przez osobę inną niż przewożnik umo-wny, sporządzo
nej ,w Guadalajara dnia' 18 Września 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. 
Nr 25, poz. 167), złoż ony .został RządOWi Stanów Zjednoczo-

nycbMeksyku dnia 23 sierpnia , 19{j8 r. dokument przystą·' 
pie.nia Luksemburga do ,powyższej konwencji. 

Powyższa konwencja wejdzie wżycie w stosunku do' 
Luksemburga dnia 21 listopada 1968 r • . 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. W,iniewicz 


