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Sądów Powiatowych w Sieradzu, ' Łasku, Wieluniu 
iWieruszowie; 

2) w . województwie opolskim ' w Sądzie Powiatowym w 
Kluczborku - dla okręgów Sądów 'Powiatowych . w 
Kluczborku, Namysłowie i Oleśnie;. 

. 3} w woje",ództwie poznańskim: 
a) w Sądzie Powiatowym w Gnieźnie dla okręgów ' 

Sądów Powiatowych VI Gnieźnie, Wągrpwcu i Wrze
śni, 

• b) w Sądzie Powiatowym Vi · Jarocinie - dla ' okręgów 
Sądów ' Powiatowych w Jarocinie; Sremie i Srodzie 
Wielkopolskiej, 

c) w Sądzie P9wiatowym w Ostrowie Wielkopolskim -
dla' okręgów Sądów Powi~towych w Ostrowie Wiel- . 
kopoIskim, Kępnie, Krotoszynie i Ostrzeszowie, . 

d) w Sądzie Powiatowym. w Szamotułach-- dla okręgów 
Sądów Powiatowych w Szamotułach, Czarnkowie, Mię
dzychodzielObornikach; 

4) w województwie wrocławskim: 
a) w Sądzie Powiatowym w Dzierżoniowie - dla okręgu 

tego Sądu, '. 
b) w Sądzie Powiatowym w Trzebnicy - dla okręgów 

Sądów Powiatowych w Trzebnicy, Górze, Miliczu, 
Oleśnicy i Woło'wie. . 

§ 2.W Sądzie Powiatowym dlam. Łodzi w . Łodzi two
rzy się dwa Wydziały dla .Nieletnich (Sądy .ella Nieletnich), 
a mianowicie: 

....:.. Wyqział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) do , spraw 
. ' karnych , dotyczących nieletnich z obszarów Dzielnic 
ł,ódź-Bałuty i Łódź-Śródmieście, . 

. - Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) do spraw 
. karnyc~ dotyczących llieletnich z obszarów Br:ielnic 

- Łódź-Górna, Łódź-Polesie i Łódź-Widzew. 
§ 3. Powierza się Sądowi Powiatowemu w Lesznie, w 

. województwie · poznańskim, rozpoznawanie spraw Karnych do
tyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiato
wego w Nowym Tomyślu łącznie z Wydziałem Zamiejscowym 

'':w Grodzisku Wielkopolskim .. 
§ 4. Tracą moc: 

l) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ż dnia . . . I 
. 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu' sądów powszechnych 
do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieni1,l sądów 

zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotYCZącej :, ~t. 
Sądów Powiatowych w Kutnie, Łasku, Łęczycy, Łowiczu, ~ . : ~ 
Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu, Kluczbo:rku, Namy
słowie, Oleśnie, Gnieźnie, Międzychodzie, Nowym To- .: ' ,'l 

myślu, Obornikach, ~remie, SrodzieWielkopolskiej, Sza- '!. ,~ 
motulach, Wrześni, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie . WieJ
~~~ .ł 

2) § 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwośd 
z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Sądów: ; ~ 
Powiatowych: w Łapach, Mońkach, Zambrowie, ' Pucku; , 
Sta~zowie, . Szydłowcu, . Zwoleniu, Swidwinie, Proszowi" · 
cach, Opolu; Parczewie, Wieruszowie, Ostrieszowie, Ra
dymnie, Str.zyżowie, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, ,Go'
len,oy.rie.' Nowej Rudzie i Lilbsk'li (Dz. U. Nr 56, poz. 281}, . 

3) § 2 . rozporządzenia Ministra SprawiedliWości z dnia 
23 grudnia 1955 r. w ,sprawie utWorzenia Sądu Powiato~' 
wego dla miasta Łodzi oraz zniesienia sądów' powiato
wych dla dzielnic w Łodzi (Dz; U. z 1956 r. Nr l, poz: 6), '.~ 

4) . § l ' ust. 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawie-, " ~ 

WdliWOŚci ,z dndia 3Nwrześnia 1960 r. w sprawie utworzhenia .. , ii 
ydziałow la ' ieletnich w Sądach, Powiatowycw,. 

Łomży, Grudziądzu , Inowrocławiu, Chodzieży, Koninie; ' ~ 
Lesznie, Nowym Sączu i Szczecinku (Dz. U . . Nr 42, p<,>z. 
255) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Jarócinie, 

5) § 2 rozp~rząqzenla Ministra Sprawiedliwości z dnia 
. 15 kwietnia 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla 

Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) W Sądzie Powiatowym ··-: 
W Chodzieży i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Są
du dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Pile' (Dz: U • 
Nr 23, poz. 111) w części dotyczącej Sądów Powiato~ 
w:ych w Czarnkowie i Wągrowcu, . 

6) § 1- pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra SpraWiedliwości 
z dnia il grudnia 1965 r. w · sprawie utworzenia wydzia
łów dla nie letnich (sądów dla nieletnich)w. okręgu Są .. , 
du ,Wojewódzkiego we Wrocławiu (Dz. U. z 1966-,r. Nr 3, . 
poz. 16) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Có .. 
rze, Miliczu, Oleśnicy, Trzebnicy i WoJowie oraz § l' 
pkt 5 tegoż rozporządzenia w części dotycząeej Sądu Po- , 
wiatowego w Dzierżoniowie. " 

, - . / 
§5. Rozporządzenie wchodzi Vi życie z dniem 1 .kwle:- . 

tnia 1968 r. . 

Minister Sprawjedliwości: S. Walczak 

50 
~WlADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 marca 1968 r. 
, 

.' ~8prawie wejścia W tycie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Mors.de] Organizacji Doradczej, sporządzoneJ ' 
w Genewie dnia 6 marca 1948 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, . źe zgodnie z arty
kułem 52 Konwencji · o Międzyrządowej Morskiej Organiza
cji Doradczej, sporządzonej ' w Genewie ' dnia 6 marca 1948 r. 
(Dz. U. z 1961 r. Nr 14,. poz. 74), zostały przyjęte Rezolu
cją Nr A 69 (ES. II) z dnia 15 września 1964 r ., uchwaloną 
przez II nadzwyczajną sesję Zgromadzenia Międzyrźądowej 

I \ 
Morskiej Organizacji Doradczej, poprawki do artykułów l?, 
i 18 wymienionej konwencji. 

-Przepisy te w nowym brzmieniu weszły w życie dnia 
6 paździ~rnika 1967 r. 

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

Załącznik do oświadczenia rządowe
. g.o z dnia 20 marca 1968 r. (pOl. 50)~ 

Przekład. REZOLUCJA Nr A 69 (ES. II) '. ' 

przyjęta przez Zgromadzenie Międzyrządowej Morskiej Org anizacjl Doradczej dnia 15 wrze~nla 19.64 r. 

Zgromadzenie uznając potrzebę .--
zwIększenia liczby Członków Rady, 
wybierania wszystkich Członków Rady przez Zgro~a- . 

~~~ ~ . . 

. ' , 

zapewnienia właściwej reprezen:t~cji geograficznej pa~stw ~. ' 1,1 .. 

członkowskich w Radzie, ,. .' ,.. . . ';; /'{ 
na ,drugiej riadzwyczajnejsesji Zgromadzenia, odbytef,'{j. 

'!N dniach od .10 do 15 września 1964 roku w~ondynie, " " , . 
. . 7 ' 
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przyjmuje poprawki do . artykułów 17 i 18 Konwencji 
o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, których 
tekst zawarty jest w Aneksie do niniejszej Rezolucji, 

postanawia odroczyć rozważenie proponowanej 'zmiany 
artykułu 28 Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organi-

· zacji Doradczej do następnej sesji Zgromadzenia;'która odbę
dzie się w 1965 roku, 

ustala zgodnie z artykułem 52 Konw.encji, że każda po
prawka przewidziana w załączonym Aneksie jest tego ro-

stępnie złoży je Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjedno
czonych. 

Aneks. 

L Obecny tekst artykułu 17 Konwenoji zastępuje się .. ' 
następującym tekstem: 

"Rada składa się z 18 Członków, wybranych przez Zgro~ 
madzenie". . 

2. Obecny · tekst artykułu 18 Kon,wencji zastępuje si!!. 
następującym tekstem: 

· dzaju, iż każdy Członek, któr1 złoży oświadczenie, że nie 
', ~ . ' przyjmuje poprawki, i który poprawki nie przyjmie w ciągu 

~ 12 miesięcy od chwili wejścia jej w .życie, przestaje być stro~ 

"Przy ·wyqorach Członków do Rady Zgromadzenie bę
dzie przestrzegać następujących zasad: 
a) sześciu CzłonKów będzie wybranych spośród rządów 

Państw najbardżiej zainteresowanych w dostarczaniq 
międzynarod~wych usług żeglugowych; . 

.- . ną Konwencji po upływie tego okresu, ' 
",,' prosj . Sebetarza Generalnego Organizacji, ażeby zgod-

.... 
r. 

ni€ z artykułem 53 Konwencji złożył przyjęte poprawki Se
)uetarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych oraz żeby 
przyjął oświadczeąia i dOKUmenty przyjęcia, jak to jest prze
widzillne w· artykule 54\ 

wzywa, ażeby rządy państw będących Członkami Orga
nizacji,akceptowiłły każdą z przyjętych poprawek w możli- . 
wie' najkrótszym czasie po otrzymaniu kopii jej odSekre
~arza Generalnego Narodów Zjednoczonych i kierowały do
kumentyprzyj~cia do Sekretarza Generalnego, który na-

b) sześciu Członków będzie wybranych spośród rządów 
innych Państw na-jbardziej zainteresowanych między
narodowym handlem morskim; 

c) sześciu Członków będzie wybranych spośród rządów 
Państw, które nie zostały wybrane na podstawie punk
tu a) albo b), a które mają specjalne zainteresowanie 
w transporcie morskim lub · żegludze i których wybór 
do Rady zapewni reprezentację wszystkich większych 
obszarów geograficz~h świata:" . 

~ESOLUTION A. 69 (ES. II) 

adopted on 15 September 1(164 

The Assembly, 
Recognizing the need 

(i) To increase the numbe( of members on the Council, 
(ii) ,To have aU members of the CouncH elected by the 

Assembly, 
(iii) To .hgveequitable geog~aphic representation of 

·Member States on the CouncH, and 
Consequerrtly having . adopted, at the second extraord-i

. ,nary session of the Assemblyheld in · London on 10-15 Sep
tember 1964; the amendments, the texts of whicharę con

. , tained in the Annex to this Resolution, to Articles 17 and 18 
" ·of the CoIivention on the Inter-Governmental Maritime Con-

sultative Organizati(in, . 
Decides to postpone consideration of . the proposed 

amen"dment to Article 28 of the Convention on the Inter
Governmental Maritime ConsultativeOrganization to the 
next sessi<m of the Assembly in 1965, .. 

Determines, in accordance with thę provisions of · Ar
tide 52 of the Convention, that" · each amendment adopted 
hereunqer . is o( such a ,natur e that any Member which he-

· reafter di:!clares that it does nót accept such amendment and 
V{hich rloes not accept the amendment within a period of 

, . twelvexnonths after the . amendment comes iilto ' force shall, 
upon the expiration of this period, cease to be a Party to 
the Convention, . 

. Re'quests the Secretąry-GeneraI of the Organization to 
effect . the deposit wIth the Secretary-Generalofthe United 
N:ations of ih. adopted I;Imeildments in Iconformity with . Ar-

tide 53 of the Convention and to receive declarations and 
instruments of acceptance as provided for in Article 54, and 

. . Invites the Member Governments to accept eachadopted 
amendment at the earliest possible date after receiving a copy 
thereof trom the SecretarY-,General of the Uni\ed Nations, 
by comrńunicating an instrument of acceptance to the Se
ćretary-General for deposit 'with the · Secretary-General of 
the United Nations . 

Annex; 

1. The existing text ol ArUcle 17 of the Convention is 
replaced by the followihg: 

The Council shalI be composed ofeighteen members . 
elected by the Assembly. . 
2. The existing text of Article 18 of the Conven ti on is 
replaced by the following: . 
In electirig the members of the Council" tbEi Assembr~ 
shallobserve the following principle'S: 
(a) six shall · be governments of States with the Iargest 

interest in providing . international shipping services; 
. (b) six shalI be go\?ernments of o~er States with the 

largest interest in international seaborne . trad.e; 
(c) six shalI be governments óf States not elected u~der 

(a) or (h) above, which 'have speciał interestS in 
maritime transport Oł""navigatiOIl and whoseelection 
to the Council will ensure the representation of· alI 
major geographic areas of the world. 

RESOLUTION A. 69 (ES. II) 

adopte~ Ie 15 Septembre 1964 
I .' 

L' AssembIee, 
Re.connaissaIit la · necessite: .. 

i) d'augmenter 1e nombre de membres du Conseil, 
ii) de pourvoir a r~lection par l'Assemblee de tous les 

membresdu Conseil, 
Hi) d'assurer une representation geographique equitable 

des Etats !!!e!!!bres au sein du Conseil, 

Et· ayant e~ consequence adopte . a sa . deuxie~e session 
extraordinaire-, tenue a Londres. du lO. au 15 septeinbre 1964, 
lesan:uindements aux articles 17 et 18 de· la Convention por
tant creation :de l'Org.anisation intergouvernementale, cousuł
tative de la navigation maritime dont le texte figur e Jl.ans 
l'annexe jointe ci la presente resolution, . 

·Decide de re!!!:ttre l'exa!'l!en du projet d'a!Dende!!!ent a 
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l'articłe 78 de la Convention portant cn~atron de l'Organisa
tion , intergouvernementale consultative de la navigation' ma
ritime ci laprochaine session de l ~AsseIl}blee en 1965, ' , 

" , Specifie, conforP1'ement aux di~positions de l'article . 52 
de la Convention, que «;:hacun des amendements adoptesfi
gurarit ci-apres, est d'une naturetelle que tout Membr.e qui ' 
declarerait par la suit e qu'iln'accepte pas un t.el ameńde
ment et qui ne l'accepteraitpas dansun delai 'de douze mois 
(\ dater de son entree en vigueur c'esserait ci l'expirątion(de 
ce delai d,'etrepartie ci la Convention, ' 

. Demande au Secretaire generał' de l'Organlsation d'effec
tl,lerle depot de~amendement~ad9ptes aupres duSecr~t~ire, . 
generardes Nations Unies, ainsiqu'il est prevua I~articre , 53 
de, la ConventioIl, et 'de ' recevoir: lesdecliuationset ·instru
ments d'approbation conformement ,auxdispositions de l'arti-
cle 54, et " 

Invite les Gouvernements mem'bres a accepter chacun 
des amendements adoptes aussit6t que possible apres recep
tion du texte. duditamendement, qui le.ur sera transmispar 
le Secretaire general des Nations Unies, en adressantune 
notification d'appr.obation au Secretaire genetal aux fins de 
depot aupres duSecretaire gene~alde f'Organisation des Na
tians Unieś. 

./ 

Annexe. 

1. Le texte actuel de l'article 17 de la 
reniplacepar letexte 'suiyant: ,, ' " " . " , 

. Le Conseilse c;ompose de dix-huit membres elus· p~r 
l' Assemblee. " . . . 
2. Le text~.actuel del.'artiCle18 de la Conventio~est 

remplace, -par le texte suivant: 
, ' Ep.ehsant les membres duConseil, I'Assemblee observe 

/ les ,principes suivąnts: " , , ..', . !::;?,Of' 
a)Six spnt des.gouvernements d'Et.atsqui ~ont le, plus ,' 0 

intereSSeS .d fournir desservices internationaux de '-;. łf, ' 

nav~gation m}~ritime. .,' " , . , / . {~,: 
b)Six sont des goilvernements 'd' autres Etats ,qui sont ,,~_':,:', 

le : plus interesses dans le commerce international 'maj Ji'ii! ~ 
r-itlme. {', . ." . ;I ,l. < -'~~;:ł! 

c) Six sont desgouvernements , d'Etats qui l1'ont pas et(:';.: 
elus au titIe des alineas a) ou , b) ,l2i-deśśus, qui ont -'" .. r,.\ 
des interets particuHers "" dans le " transport maritime ' ~ ,.,4 
ou la ' navigation et dont l'election au -Conseil garanlit ;':::{j 
qu'y 'sont representees loutes les grandes regions g,(!- ,\~'i; 
ographiques du monde. . ~ .' ~ 

, t.o . 

RESOLUCION A. 69 (ES. IĘ) . , 
adoptada el 15, dę setiembrede 1964. 

La Asamblea, . '~.:.i,;:: . Invila a los Gobiernos Miembros a aceptar cada una de 
Reconociendola necesidad de: las enmiendas adoptadas lo aptes posible despues de recibir 
i) aumentar el numer o de ' mielJlbros deI Consejo, -, .. el texto de dicha enmienda,el cualles sera transmitido ' por 

ii) establecerla elecci6ń de todos los miembros dęl Con- el Secretario General de las Naciones Unidas, medianteel ' 
sejó por la Asamblea, ' . ' envio de unenotificación de aprobación al Secr.etarioGeneral 

iii0asegurar unarepresentaci6n geogrMica equitativa de para Jines de su \depósito cerca deI Secretario GeneraI de la 
los Estados Miembros en el Consejo, O~ganizaciÓn de las Naciones Unidas. 

y hablendo adoptadQ en consecuencia, ,en su segunda 
seSlOn extraordina.ria celebrada "en Londres dei 10 al 15 de 
setiembre de 1964,las enmiendas a los artiClllcs 17 y 18 de 
la Convención relativa a la Orgimización Conśultiva Ma
'ritime Ińtergubernamental, cuyo texto figura en el Anexo 
de la presente Resoluci6ń, 

Decide aplazar ' el ex amen deI proyecto de enmienda al 
articulo 28 de la. Convendón relativa a la Organiżación 'Con

, sultiva Maritima InterguberDćlmentaL.a la próxima sesión 
dela Asamblea eh 1965, " I 

Especificu, conforme a las disposiciones deI articlilo 52 
de la Convención, que cada una de las eńmiendas adoptadas 
que figuran a continuación es de ,tal importancia que Łodo 
Miembro que declare" no· aceptar tal enmienda y ' que no ła 
aceptase dentro de un plazo de doce meses a partir de" su 
entradaen :l[igor,cesara de ser parte de laConvenciónal 
expirar dicho plazo, 

,Ruega al Secre'tariQ . General de , la Organización que 
efec~ue el depósito de . las enmiendasadoptadascerca dei 
Secretario General de las Naciones Unidas, como lo prevee 
el articulo 53 de la Convención, y qVe reCiba las cleclara
ciońes ' e, instrumentos .'de aprobacion conforme a lasdispo
sici~nes del ·articulo 54, e 

Ane~o. 

1. El texto existente deI articulo' 17 de la Convęndón' 
. es reemplaźado por el siguiente: 

El Consejo estara integrado 'por dieciocho miembros ele-
gidos por la AS,amblE;a., " - ':.. ,> 

2. El texto existente / cieL articulo 11ł de la Convención . :;) t, 
es ree'mplazado por el siguiente: "', . ' , " . ".' .;.: .... ~~ 

En la elección de miembtos dei Cor:sejo, la. Asamble'a::,X-:l:, 
observara los siguientes principios: .' . - / ... 1 ,>.j:\' 
a) seis s~ran los gobiernos d~ .t.ós ,Estados co~!osm'a'/J 'f' 

yores mtereses en la provISlOn de los serVl~lOs ma-:' e'). 
ritimos internacionales; ' . ; . 

b) seis śeran ' !os gobiernos de otros Estadoscon 'los ma-' _ .,i.~:, 
yores intereses; en el comercio niaritimointernacio~al;' ,:;::\4-, 

c) ,seis,seran los gobiernos , de lo~ Estados noelegidos "',: ~,~ 
a Utulo de los parrafos a) o b) precitados, que tengar{ -.';?) 
intereses ~partićulares en er transporte maritimó o .en ~. 't" ~f 
la navegación y cuya elección al Cons~jo garantice : ' 
la representación de tbdas las grandes regiones . ': 
.geogrMicas deI mundo. . . -, 
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