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2. Absolwentom studiów zawodowych o 
comicznym szkoły wyższe wldają dyplomy 
ukończenie wyższych studiów zawodowych i 
dowego tytułu dyplomowanego ekonomisty. 

kierunku eko
stwierdzające 

nadanie zawo-

§ 2: Bliższe określenie zawódoWych tytułów, o których 
mowa w § 1. w 'zależności od kierunku studiów zawodo
wych ustala Minister Oświaty I Szkolnictwa Wyższego. 

§ 3. W sprawach unormowanych niniejszym rozporzą

dzeniem tracą moc dotychczasowe przepisy. a w szczegól
noŚci: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ,6 kwietnia 1959 r. 
w sprawie określenia tytułu zawodowego dla osób koń-

czących studia w wieczorowych szkołach mżynierskich 
(Dz. U. Nr 24. poz. 154). . 

2) rozporżądzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1962 r. 
w sprawie określeni,a zawodowego tytułu dla osób koń
czących studia zawodowe na politechnikach ' i w wyż
szych szkołach rolniczych (Dz. U. Nr 65; poz. ,316) . 
" . '. . .... ;(~:,'j .. ~ l~ ':' •• :) 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Oświaty i SzkOlnictwa Wyższego. 

§ 5. Rozporządzenie wchoązi w życie z dniemogio~: 
szenia. 

-' -,i 

256 
. ' . 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLlWOSCI . 

z dnia 11 października 1969 r. 

w sprawie wysokości opłaty od podania o 'wniesienie rewizji nadzwyczajnej. 

Na podstawie a,z:t. 465 § 2 Kodeksu postępowania kar
nego zarządza się. co następuje: 

inną osobę wymienioną ,wart. 465 § l Kodeksu post,ępowa
nia karnego wynosi 400 ,złotych. ' 

' § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ,1 stycz
§ . 1. Wysokość opłaty wpłacanej przy skł\łdaniu poda- nia 1970 r. 

nia o wniesienie rewizji nadzwyczajnej przez s\cazanego lub , 
Minister Sprawiedliwości: S. Walczak 
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z 'dnia 9 pażdziernika 1969 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę I Jemen Południowy Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji I'racy 
o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy 

, pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości. że zgodnie z arty
kułem 5 Konwencji (nr 19) Międzynarodowej 'Organizacji 
Pracy/ o traktowaniu pracowników obcych na r6wni z kra
jowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypad
ki przy pracy. przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. 
na siódmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Or
ga.nizacji Pracy (Dz. U. z 1928 r. Nr 63. poz. 576). Dyrektor 
Generalny Międzynarodowego Biura ' Pracy zarejestrował 
dnia 30 czerwca 1969 r. ratyfikację tej konwencji , prżez Gór-

, ną Woltę. 

Zgodnie z artykułem 6 konwencji weszła ona w życie 

w stosunku do Górnej Wplty dnia 30 czerwca 1969 r. 

Jednocześnie podaje się. że Jemen Południowy stając 
się. dnia 14 kwietnia 1969 r. członkiem Międzynarodowej Or
ganizacji Pracy uznał się za związany nadal postanowieniami 
powyższej konwencji odnośnie do części jego terytorium, 
to zna,czy Adenu. na któi'eto terytorium WieI.ka Brytania 
rozciągnęła stosowanie postanowień tej " konwencfi uprzed" 
nio. Konwencja ta pozostaje więc w mocy w stosunku do 
Adenu od dnia 14kwi~tnla 1969 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S~ Jędl~chow.ski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

,z dnia 11 października .1969, r. 

w spraw)e uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 20 lutego 1957 r: 

Podaje się niniejszym do wiadomości. że Rząd Mauri
tiusa pOWiadomił dnia 18 lipca 1969 r. Sekretarza General
nego OrganizaCji' Narodów Zjednoczonych. iż uważa się za ' 
,związany od ' dnia uzyskania niepodległości. tj. od dnia 
12 marca 1968 r .• postanowieniami Konwencji o obywatel-

stwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 
20 lulego 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334), które zo
stały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem n[e

, podległości. 

Minister Spraw Zagranicznych: S~ Jędi'ychowski 


