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Drieuit Ustaw Nr 11 - . 24' - . . PoZo 121, 1':!8. t'l~Ur:J6 -------------------------- ----------------------~ 
1) w :§!ł llSt. 2NYrary "OnJ3n, 1) którym mowa w § 7 

ust. ł" zastęplJje się wynzem "Rektor"; 
8) w ł 12 ust. l -;--ottzymuje brzmienie: 

.. l. Rektora reprezentuje wpostępowilniu dyscyplin ar- . 
nym . rzecznik. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje 
n:~kt'Or spośród pracownIków miukowo-dydaktycz
nydJ. RektDr może 'powołać kilku rzeczników dyscy
pHnarnych."; 

9) w § 15 ust. 3po wyra1cil1:h "kary zawieszenia w pra
wach '"tudenla'''- 'lio-daje się wyrazy "na 'Okres JednegD 
r oku"'; 

io) w ·§ i 7 pkt 2 wyrazy "art. '80" zastępuje się -wyrazami 
"art; 73"; 

l1)w .·§ .3g ust. (skreśla się wyrazy ,.,i wyższe szkGły . za

wodowe". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi ' w zycie t dniem DgłD

szenia. 

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego: H. Jabłoński 
Min-isle.r Zdrowia i Opieki Społecznej:J. Kostlzewski 

Minister Kultury i Sztuki: L. Motyk-a 
Minist€l" Żeglugi: J. SlOpa 

Przewodniczący Głównego Komitetu KuUury Fizycznej 
i Turystyki: W. Reczek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKł SPOtECZNI:J 

z dnia 20 czerwca 1969 r . 

aiellHjące ro~ponądzeDie w spr.wie ołłowiązkowyck acrep~ń odHJ:myck pI'~eciwko chOl'GboIll ~.k.,tnym. 

Na podstawie .art. 1. 'ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listo
pada 196.3 r. o zwalcżaniu chorób zakażnych {Dz. U. Nr 50, 
poz. 279) zarządza się, cDnaslępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opte.kI SpD
łecznej z dnia 3Ópażdz .i ernika 1964r. w sprawie obowiqzkD
wych ' sżczepieft ochrO'lmychpriecino cho~bom 'lllkrinym. 
(Dz. U. Nr 40, poz. 273) ' po ' § 7 dodaje się § 7aw brzmie.niu: 

,,§ 7a. ' Główriy Inspektor Sanitarny 'moie, ze wzg'ęd-qw 
epidemiólogicznych nałDŻYĆ na określDnym Db-

szarze obowiązek ' poddania _ się szcz.epieniDm 
p'chronnym przeciwko c,horobDm wymieniDnym 
w ' §§1.~7 na .Dsoby w innej gr'Qpie wieku niż 
określono vi tych przepisach; po uprzednim za
sięgnięciu ()!>init Rady ' Sanitarno-Epidemiol!MJkz· 
nej.'. _ 

§ 2. R()l!po1'Z~dzenie wchQ'dzi w 'żyde z"\ dniem OgłD
szenia. 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: ' J. Koslrzewski 
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R~ZPORZĄDZENJE MINISnÓW 2:EGLUGI ORAZ OSWIATY I .sZKOLNICTWA WV2:SZEGO 

·z dnia 3 "Czerwca 1969 c. 

w . sprawie ustalenia rodzajów sludió;W p.rowadzonych przez . wyższe szkoły morskie. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada -
1958.r. o szkDlnictwie wyższym (Dl. U. t 1969 f. Nr 4, poz. 
31) zarządza się, CD następuje: 

§ 1. > 1. . Wyższe szkoły morskie w Gdyni i 'w Szczec) nie 
prowadzą studia zawooowe. 

2. Wyższe szk-oły m-orskie wymłenjolł€ w ust. 1 upraw
nione są pona,dtt) do pmwadZellia "'studiów p()dyplomowych, . 
kursów dosko~lenia zawGdOweg'D oraz 'studiów kursów . 
'Specjamych. 

§ 1. Określenie, które z jednDstek organizacyjnych wyż
szych .§ ,zkół morskich prowadzą poszczególne rodzaje .studiów 
wymienionych w § 1 ust. 2, następuje w tryl>ie art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 5 listDpada ·i958 r. 0 - szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31). ' 

§ . 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z .dniemo!j!D
szenia. 

Minister Żeglugi: J. Szopa 
Minister Oświaty i Szkołnictwa Wyższego: H. Jahłoński 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 maja 1'969 f. 

W .prawie o.gloszeuia jedaolltego tebtuuitawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu u1erucbo~oścl rolnych 

aa wtaSllość Państwa za zaległe nałeŻllośc;:i. 

1. Na pDdstawie. art. 20 ust. 2 ustawy z dnia- 24 stycz
nia 1'968 r. o rel1tach, j innyeh,świadczeniach dla rolników 
przekazujących nieruchomDŚCi rolne na własność Państwii 
(rh;; U. Nr 3, poz. 15) ogłas'lil się w -załącznik.u dD nIniejsze
go obwieszczenia jedn-ołity tekst ustawy z :dnia 28 czerwca. 
1962 1'. o przejmowaniu. nieruena.mości rolnych na własność 
Pcuistwaza zaległe należności (Dz. U. ,z 1962 r. Nr 38, pDZ. 

. Hi6i z 1966 r. Nr 3, po z.. 15ł ;r; uWlględatentem zmian wyni-
kających z przepisów wydanych przea ~łoszeniem jednoli
tego tekstu i z zasiosGwaoiem c1qgłej n~[.acji artykułów 
i ustępów .. 

2. Podany. w załączniku do mm~JszegD obwieszczenia 
jednoltty tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 40 i 42 usta wy z dnia 28 czerwca 19.62 r. -w brzmie
niu: 
"Art. 40. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1958 r. () szcze~ 

gótnyin trybie ściągania zaieg}:ości z. tytułu 
niektórych ZObDwiązań właścicieli nieruchD
mości wobec Pąństwa {Dl. U. Nr 77, pO.z. 398) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) art. 2 skreśla się:; ' , 
2) wart. 3: 

a) w ust. 3 zdanie Óst.alnie - otrzymuje 
brzmienie: "Koszty postępowa nia są:. 

dowego. i admiaistcacy jnego . ·obciąża
Ją' dł.użnika, chyba że sąd wniosek Dd
dali:', 

-. 



" 
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b) 11St. 5. 6 l 7 otrzymują brzmienie: 
,,5. Po ' wydaniu p.ostanowienia sądu 

o· przejęciu nieruchomości na wła
ilność P!lństwa dłużnik może wcią
gu sześciu tygodni od daty'. dorę
cZ7fliii mu odpisu tego pos.tanowie
nia zapłacić ' należności. W tym 
przypadku sąd uchyla postanowie
nie o · przejęciu , nieruchomości. 
ZachoW\lje jed,nak' moc zawarte w 

, postanowieniu ' rozstrzygnięcie co · 
l , do kos~tów postępowani·a. 

6: Jeżeli 'wt'erminie0kreślonym w 
ust. 5 należności nie zostaną za
płacone, postanowienie o ,prze ję
ciu n-ierucnoffil'ści ' na własnośĆ 
Państwa podlega wykonaniu w ' 
trybie administracyjnym. ·Przejęcia. 
gruntów rolnych j budynków 
związanych ' z gospcxlars.twem rol
nym dokonuje właściwy do s,p!,aw 
rolnych organ prezydium powiato
wej rady' narodowej. Przejęcia 

nieruchomości nieminiczych .do
lcomiją ·właściwe organy admini
stracji prezydió-w ra'dnarodoWYch. 

7. Wartość gruntów ustala się sto
sownie do przepisów. w sprawie 
ceny se.rzedaży państwowych nie
ruthojllości . rolnych przez ' Bank 
Rolny. Tak samo ustala się war
to~ gruntów nadanych w trybie 
przepisów o przepr·owadzeniu . re
formy roln~j l.ub osa~n.ictwie, je
żeli należnO'Śc za te grunty zosta
ła w całości spłacona. Jeżeli jed
:nak . należność ża takie grunty 
nie została w całości spłacona, 

. wówczas lIstala s ię. w.jakim sto-
stID·ku pozosŁa,je s·płacona . częśĆ 
należności do całej należnej kwo
ty, po czym wilrtość ,części grun-

/ 

l , 

.. tu. , za . którą . należność została 
splaĆona, ustala . się według cen 

'-sprzedaży państwowych nierucho-" ' . 
mości . rolnych· przez Ba'nk Rolny, 

. a wartość p'ozostpłej części grun
tu - wedł!l9 przepisów. na pod
stawie których grunt ·ten został 

nadany. Zasadę tę stosuje się rów- .' 
nież w odniesien'iu do gruntów; 
otrzyrttanych tytułem ekwiwalen
tu żagru'nty nadane w try
bieprzepisów o przeprowadzeniu 
reformy rolnej lub osadni<;twie, 
II następnie wywłaszclione lub 
przejęte winnym trybie na wła
sność · P'ań'St w·a. Wartość 'nieru
chomości nierolniczych szacuje 
się według zasad obowiązujących 
prży wyw:laszczaniu nierucho'mo
ści.. Wartość budyn~ów , ustala_ się ' 
w-edług szacunku przy'jętegq do 
ubezpieczenia przez . Państwo,vy; 
Zalła.d Ubez,piecień."; '. . . 

~) art. 6 "skreśla się. . 
2. Przepisy ustawy powołanej w ust, 1 

nie mają zastosowania do dłużników, 
których. . robow.iąz.aniana rzeczPah
stwa zostały scalone na ' podstawie 

! art. 32niniejsz·ej ustawy." 
,;Art~ 42:: Ustawa wchoozi wżycie z dniem ogłoszenia.", 

2) art. 20 ust. 3 i art. 21 ustawy z dnia 24 stycznNi 1966 r. 
w brzmieniu: . 

. ,,3: Ustawę z dnia 28 czerwca. 1962 r. w brzmie
. niu do ~ychczaso'Wy'm stpsuJe się nadal w przy

padkach, gdy nieruchomości z{)slały~ przejęte 
na jej podstawie w l"agospodarowanie l ub na 
własnośćPańsŁwa przed wejściem w życie ni- , 
niejsze:t- ustawy • 

Art. 21. Ustawił ~hodzi w życie z dniem ogłoszenia." 
. . . 

Minister Finansów: S.Majewski 

Załącznik do obwieszczeriljl Mińistra 
. Finansów z dnia '5 maja 1969 r. 

hfoz. 130). 
USTAWA , 

z dnia 28 czerwca 1962 r. 

o przejmowaniu ,nier.uchomości rolnych na własność Państwa za zaległe naleŻDoAd. 

Adr 1. 1. Jeżeli właściciel nierucho·!ilOŚci rolnej jest za- 3. Jeżefi przeję;ie części nieruchomości rolnej spowodo~ 
dłużony z tytułu należności państ'łfowych określonych w wałoby podział tej nieruchomości sprzeCzny, ',z inte'resem SPQ- -

art. 2 i nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w za- leczn·o-gospodarczym. a zadłużenie w należnościach państwo .. 
gospodarowanie lub na wlasnoś'Ć Państwa,. ' może być wszC2;ę- wych o'kreślonych wart. 2 przewyższa 50010 wartośCi grun· 
te postępowanie o przymusowe przejęcie na . własność Pań- tów wchodzących w" skład nieruchomości, może być przejęta 
stwa ta'kiej części grun~ó-w t.ej nieruchomości. jaka według na własność P'aństwa całość gruntów z ·wyjątkie,m zajętych 

. oszawwa'nia wystarCzy na ,zas p-'okojenie należności scalo- _ pod budynki. Jezeli Jednak do prawidłowego zagospodaro .. · 
nych. ·"'- wania gruntów. kónieczne jest także przej~cie budynków. mo-

2. Wszczęcie postępowan.ia o przym~sowe przejęcie nie- gą być przejęte również budynki i grunty pod nimi. 
ruchom<?śći roln'ej z powoąu zadłużenia. o którym mowa w ' 
us t. 1. może nastąpić również w przypad:ku. gdy , włąściciel 
nieruchomości zgłosił wprawc;lzię' ,wniose.k o przejęcie nieru-

~ chomości. lecz te n ,wniosek nie zos tal.'uwzględniony z uwagi 
', na rodzaj obc iążeń lu,b nieuregulowanie praw własn o sci o

" ,wy,c,h I n i eruchomości. Okpliqności te stwierdza ' organ do 
. spraw rol'nych' prezydium powiatowej rady narodowej w <le

cyzji o odrzuceniU wriios~u o~ przejęcienieruchomości. 

Art. 2. 1. Wszczęcie postępowania o przymusowe prze· 
jęcie nieruchomości rolne j na własność .Państwa następuje IpO 
sc!aleniu ~adłużeniaz tytułu nAleżności wymienionych v:. ust. 3; 

.; . 2. "Scalenie.' pplega na Dopisaniu zadłużeń z księgowo· 
ści właściwych wierzyc)eli i wpisaniu ich ' do kartoteki na
leżności scalonych prowad'wnej prze~ organ finansowy, pre· 
zyd~uI1l powiatowej rady narodowej właściwy według miej- ' 



'/ 
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!h,łeunriC Ustaw Nr 1'1 .' 245 
~----------------------~-

sca ' położenia nieruchomości. Do należn6ści scalonych sto
suje się odpowiednio przepisy o ' zobowiązaniach podatko
wych. 

3. , S):aleniem obejmuje , się ną~tępujące zaległości ,za 
okres... do konca, roku poprz~dz,ającego rok, W 'którym nastę-
puje scaleni~: .' 

1) należności podatkowe, 
2) zaległoścr w obowiązkowych dostawach w 'Przelicze~ ii.l 

na równoważnik pieniężny" ' 
3) zaległości z tytułu sldade~ ,na rzeczł'aństwowego Za- ' 

kła,du . Ub-ezpieczeń za obowiązkowe ubezpieczenia ma
jątkowe, ' 

4) zaległości z tytułu funduszu gromadzkiego, 
5) nie spłacone w terminie pożyczki bankowe lub , raty tych ' 

pożyczek; , 

~) . nie spłacone zalic t ki kontraktacy jne, 
7) zaległości z tytułu opłaty elektryfikacYJnej' i opłat me- ' 

lioracyjnych, 
' 8) zaległe' nalezności Państwowego · Funduszu , Ziemi oraz 

Ban!s:u Rolnego związane ze sprzedażą.. nieruchomości. 

4. Minister Finansów okreś li przypadki, w których zadłu
żenia na rzecz Państwa powiilny być , scalone, tryb postępo-
wania przy scalaniu z,aległości oraz. zasady rozliczeń z Pań
stwowym Zakładem Ubezpieczeń i z instytucjami kre dytowy
mi z tytułu zadłużeń przek~;zanych prżez nich do scalenia. 

Art. 3; 1:- Przymusowe przejęcie całości h,lb części nie-' 
ruchomości rolnej na własność Państwa następuje na podsta
wie postanowienia: sądu powiatowego właściwego ze yYzg,lę
du na ,miejsce " poło'żenia nieruchomości. Wniosek o wyeanie 
postanowIenia z'głasza organ finansowy w wykbnaniuuchwa
ły, prezydium powiatowej rady narodowej o wszczęciu po
stęp.owania. Do wniqsku organ finansowy dołącza odpis 
uchwały prezydium powiatowej rady narodowej i wykaz na-
leżności scalonych. ' ~" - , 

2. W przypagkach określon'yi:h wart. 1 I,lst. 3 do wnio
skudołączą s !ę ~taltże wykaz WSZelkich innych 'zadłużeń wła-

. ściciela nie'ruchomości rolnej wobec ' Państwa" choćby ,termi
ny .płatności tych zadłużeń . jęsuze nie zapadły, z wyjątkiem 
opłat melióracy jnych.W wykazie' tym zamieszcz'a się ' w szcze-

----------~--~----------------------

3. Sąd prowadzi postępowanie stosownie do przepisóV;', 
o po'stępowaniu nieprócesowym. l(oszty postępówania sądo" 
wego i administraty jnego obciążają .dłużnika, chyba że' sąd ~ 
wniosek oddali. W razie przyznania odszkodowan'ia, októ-, ~, 
tym ID'pwa w ust. 4. koszty paotrąca' się z kwoty, odszkodo- ." 
wa'nia. 

4. Brak księg·i wiec~ystej albo zbioru dokuritentów nie :';' ~ 
stanowi przeszk0dy do wydania postanowienia o przejęCiu .' .• 
nie,ruchomości na własność Pallstwa. . , 

5. Nieruchomość ulega przejęciu, chociażby nie zapadłó ,,' 
jeszcze prawomocne postanowienie sądu o stwierdz?niu na-, _ 
bycia spadku pozmarlym właściCielu i spadkobiercy nie zo

, stali , ujawnieni' w księdze wieczystej lub w zbiorze d&ku~ 
mentów. ' ' 

6. , postępowanie - o przejęcie nieruch0mości na własność 
Państwa umarza .się, jeżeli dłużnik w toku postępowania 
uiści należnośc.i, ktÓre' uzasadniały wszczęci.e postępowania. 

- Art. 5; 1. Po wydaniu postanowi-enia 's.ądu o przejęciu 
nieruchomości ifolńej na własność Panstwa dłużnik 'może -w 
c iągu sześciu tygodni od daty doręc zenia mu odpisu tego 
postanowienia zapłacić należności. W tym przypadku· sąd ,' 
uchyla postanowienie o przejęciu nieruchomoś,ci. Za'chow\,ije • 
jednak ' moc zawarte w ,postanowieniu iozstrzY9'oięCie co do -
kosztów postępowania. ' ' , 

2. J cżeli w terminie określonYin w ust. 1 należności 'nie 
zostaną zapłacone, postanowienie o przejęCiu n ieruchomości 
na własność Państwa podlega wykonaniu w trybie a~~ini- ~ ~ 
stracyjnym. Przejęc ia nieruchomości dokonuje właściwy, do , -' 

' spraw rolnych o~gan prezydium powiatowej rady narodowej. 

Art. 6. 1. Wartosć gruntów ustala się stosownie dO " 
przepisów w sprawię ceny sprzedaży państwowych ' nierucho~ , ~~ ~ 
mości rolnych z :Ilastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3. 

2., J.eżeli ' nie .została spłacona' na'leżność , za gr.unty na- o 
, dane w' trybie 'przepisów o przeprowa-dz-eniu ref,ormy fO!lnej 
lubosądnic.t-wje, wartość ich ustala się ) według zasadobowią
zujących przy nadawaniu gruntów na podstawie tych ,prze
pisów. 

gólności całkowitą należność' z · tytułu 'opłaty ,elektryfikacyj- 3. Jeżeli należność za grun,ty nadan,e w trybie przepisów "', "; .. 
,, ' nej,' kre'dytów bankowych; ceny kupna , gruntów nabytych od o przeprowadzeniu reformy ' rolnej lub osadnictwie ' zostallr >~: 

.Banku ·Roln~gooraz nal.eżności · Państwowego FunduszuZie- spłacona w całości, wartośĆ ich ustala się wedłli.gzasad okre- ~ 
' mi. "Wszystki-e ' te na,leż'uości , stają się ".na tychmiast. wyma- ślonych w ust. 1. Jeżeli 'należność ta została slllacona tylko' .,-<, 
".ga1I!e. ' ..,' " , w części, ustala , się, w jakim .stosunku pozostaje częś0-fłale'Ż- ' , .' 

Arl.4. 1. . Sąd ~powiatDwy, wyznacza , rozprawę w cią.gu 

tr.zech .tygodni- od, daty otrzymania wnio.Sku o . iprzejęci~ 'nie
,ruchomości. rol,nej a:lbo ,jej , C2;ęści. Na rozprawę sąd wzywa , 
dł,użnika , i właściwy organ . finansowy. 'Nieprzybycie na roz
prawę dłużn ika ,~ nie wstrzymuje I'ozpdznania sprawy, chyba ' 
że sąd uzna jego obecnQśćza konieczną, a niesla.wienie się 
na iozprawi,e za .uzasadpione.Na roz prawie sąd wyśłucha ' , 
sprawozdania upoważnioneg,o prze'z .prezydium rady narodo
wej przedstawiciela, organu finaIJsow~gq , o zaległoŚciach dłuż
nika i ewentualnych wyjaśnień dłużnika. Po stwierdzeniu, 
że zaległoŚci obJ'ę'te wykazem nal!!żnoŚd scalonych 'są osta- , 
tecznie ustalone oraz że zacQodzą przewidziane w ustawie 

7' warunki do przejęcia nieruchomości' na 'własność ' Państwa', 
sąd wydaje postanowienie' o przejęciu na własnośĆ Państwa 
całości lub Gzęścinleruchoiności. , 

2. Jeżeli wartość przejętych gruntów i, budynków jest 
wyżs~a od sumy należności, sądprżyznaje jednocześnie od
szkodowanie w wysoko,ści odpowiadając ej r'óżriicy pomiędzy 
wartoś<: ią przejętych grun tów i budynków a sumą należności 
(art. 2 ust. 3_i ~art. 3 ust. 2). 

" 

/ 

, ności spłacona do . całej należnej kwoty, ,po czym warto~ć :,,1 
części: gruntu, za którą należność została uregulow,ana, ustala 
się według zasad' określonych w ust. l, a wartość p0zosta,łej · 
częśdgruntu - .. wedłu.g zasad określonych w, ust. 2. ' 

, 4. Przepis ust. 2 .nie dotycży nieruchomości rolnych, 
ątrzymanyeh tytułem ekwiwalentu za nieruchomości 'p ozo
s.tawiocie pora grani<;ami Państwa oraz, za nieruchomości wy
własz:C'Zo'n.e lub przejęte na własność Państwa. 

, 5. Warto~ć budynków usŁala się ~edług szacunku ' przy
jętego do ubezpieczenia przez ' Państwowy Zakład Ubezpie
c"leń. W przypadku jednak, gdy budynki stanowią część skła
dową nieruchomości oldeslonych w ,ust. 2, warto~ć ich usla
la się według zasad, określonych W ust. 2 i3. 

Art. 7. Rada M'inistrów cikreśli w drodze, rozporządzenia 
szczegółowe zasady wszczynania postępowania o przejęcie 

, nieruchomości rornych na własno'ść Państwa, zas~dy ,unórmo"':
wania sprawy długów hipotecznych i innych obciążeń przej
mowanych nieruchomości . oraz zasady wypłaty odszkodowa-
nia 'okiesto,nego 'wart.4 ust. 2: ' 



/ , . 
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Art. 8. Ilekroć ~~ ustawie jest mowa: 

l} o_ właścicielu nferuchomości - należy przez to roni
mieć równi€Ż . samoistnego posiadacza nieruchomości w 
dobrej wierze; 

2} o przejęciu lub przekazaniu nieruchomości rolnej - na
leży prz':.z to rozumieć przejęcie bądż przekazanie wszyst-

kich gruntów wchodzących w skład' danego gospodar. 
stwa rolnego i należących do właściciela go:spodąrstwa; 

3) o prezydium powiatowej rady narodowej - należy przez 
to rozumieć również prezydium miejskiej rady narodo
wej w mieście stanowiącym powiat miejski oraz prezy. 
dium dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączo .. 
nym z województwa. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 22 maja 1969 r. 

w sprawie ratyfibcJi przez Paragwaj i Syjam KonwencJi (nr In) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej po
lityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 4 Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia. 
przYję.t€j w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. na czterdziestej 
ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organi
z.cji Pracy (Dz. U. z 1967 r.· Nr 8, poz:. 31). Dyrektor Gene
ralny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował Oni. 

/ 

20 lutego 1969 r. ' ratyfikację powyższej konwencji przez Pa. 
(agwitj j- dnia 26 lutego 1969 r! przez Syjam. 

Zgodnie z artykułem 5 powyższej konwencji wejdzie ona 
w życie w stosunku do Pa'ragwaju dnia lO , lutego 1970 r.~ . 
! w stosunku do SyjlH'Jł'U dnpa 26 lutego ' 197. r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Jędrychowski 
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OSWIADCZENfE RZĄDOWE 

z dnia 31 maja 1969 r. 

w sprawie przyjęcia przez Liechtenstein, Zambii: i Malajzję Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 
sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. 

,/ 

Podaje srę niniejszym do\wi,ad'omości, . że zgodnie z arL IV 
lit. B· i art. XXI lit. C Statutu Międzynarodowej Agencji Ener
gi~ . Alorno.we .}. sporządzonego w Nowym Jorku ~nia 26 paź
dziernika 1.956 r. f Dz . . U. z 1958 r. Nr, 41, poz . .187), złożone
zostały . Rządowi . Stanów. Żjednóczp.nycb Amerykido.kumenty 
przyjęcia· tego statutu przez. nilstęp·ujące państwą= . 
Lie'ch.tenstein . • ._ • dnia 13 grudnia 1968 r. 

Zambia . • • • • i i • ł dnia 8 styc2nia 1969 r. 
Malajzja. • • • I dnia 15 stycznia ' 19W r. 

Zgadnie z art. XXI lit. E statutu wszedł on w2yde ,dla 
wyżej wymienionych państw w dniu złożenia prze.z nie. dOk.u- . 
ment6w przyjęcia te9{) ,statutu. . , 

~ . 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. Z. Wolniak 
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. OSWIADCZENIE: RZĄDOWE 

z dnia 16 czerwca 1969, 1'. 

w sprawie przystąpienia libii do Konwencji ' o rijednostajDieaiu niektórych prawideł dofye:r:ących międzynarodowego 
przewozu lotniczego, podpisaaej w ·WilfSzilwie dnia 12 paid.z.ierllika. 1929 r .• oraz do Protokołu haskiego z dnia 

. 23 września 1955· r. zmielliaMce90 tę kon:welKję· 

Podaje się ninip-jszym do wiadomości, że zgodnie z: ar
tykułem 38 Konwencji o Iljednos.lajrłf.eniu nie.których prawi
deł d0tyczących międzynaroo.owego ; plzewozu lotniczego, 
podpisanej w Warszawie dnia 12 październ ika }!}29 f. tDz.U, 
z 1933 r. Nr 8, poz. 49), oraz artykułemXXllI PI().to~oIu ha
skiego z dnia 28 wrze~nia 1955 r.:zm.ieniajqceyo tęko,nweD
cJę (Dz. u: z 1963 r.Nr 33, poz. tag) . Libia złożyła ' dnra 
16 maja 1969 r. Rząd-owi Polskiej. R1>eczypospolitej Ludowej 

dok.ument przystąpienia ' do wymienionych aktów międzyoa- ' 
rodowych. 

Zgadnie z pos.tanowi~niami powyższych artykułów kon
wencja. iprotokal wejdą w życie w stosunku do Libii dzie
więćdz.iesiątego dnia . po złożeniu dokumentu przystąpienia~ 
tj . . dnia 14 sie:rpnLa 1969· r. . 

. Minister S'praw Zagranicznydl~ w 1. J. Winiewicz 


