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OSWIADCZENIE RZĄDOWE' 

z dnia 27 lutego 1969r. 

w sprawie ratyfikacJI _przez Finlandię Konwencji (nr 120) dotyczącej higIeny w' handlu f biurach, przyjętej 
w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. 

' ~ .. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie: z arty
kułem 20 Konwericji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu 
i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. na czter
dziestej ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 261), Dyrek

.tor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował 

dnia 23 września 1968 r. ratyfikację powyższej ko.nwencji 
przez Finland ię. 
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Zgodnie z artykułem 21 ustęp 3 powyższej konwencji 
wejdzie ona w życie w stosunku do Finlandii dnia 23 ··wrze
śnia 1969 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: .w z. J.Winiewicz 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 marca 1969 r. 

w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynaro dowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej 
wraz z Protokołem w Genewie dn1a 10 kwietnia 1929 r. 

Podaje się nmleJszymd·o wia'ąomości, że zgodnie z ar
tykułem 21 Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fał

sz.owania pieniędzy, ' sporządzonej wraz z Prot,okołem w Ge
newie dnia 20 kwietnia 19'29 r. (Dz.U. z 1934 r. Nr 102, 
lPoz. 919), został złoron y /dnia 9 grudnia 1968 r. Sekretarz,o
wi Genejalnemu Organizacji Narodów Zjedn·oczonych do-

kumant przystą,pienia Kuwejtu do powyższych aktów mię-
dzynarodowych. r \ . . ' 

Zg,odnie z artykułem 2~ Konwencji . wejdzie 'ona w ży .. 
cie w stosunku do Kuwejtu dnia 9 marca 1969 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: vi' z. J. Winiewicz 

Reklamacje "z powodu niedoręC7enia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw ' Urzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - skrytka pocztowa nr 3) vi terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego ko-

• 

lejnego numeru. . 

Opłata ' za prenumeratę Dziennika Ustaw . wynosi: rocznie 100,- zł, półrocznie 60,-zł. 

Opłata za . prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: . rocznie 45,- zł, pÓłrocznie 27,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną luh półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo
pada , Prenumeratę można 'z!jlaszać wstecz za I półrocze bieżącego . roku do dnia 
31 ' marca, za II półrocze .bądż za cały bieżącyrók - do dnia 30 września. Do a.bo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, ' wysyłka pierwszych numerów 
dokonana zostanie z opóżnieniem, a ponadto z05taną policzone koszty przesyłki. Opła_ 
ta za prenumeratę powi.ona być dokonana przelewem lub trzyodcinkowyin przekazem 
pocztowym. na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodo~ 
wym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nażwę in
stytucji (bez skrótów), nazwę i numer dorętzającego urzędu pocztowego (jak Warsza
wa 10, Poznań 3 itp.); powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zama-

. wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze .egzemplarze Dziennika.' Ustaw nabywać . można w p~nktach sprzedaży 
w . Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomlczna '- ul. Nowy Swi.at l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów
aLGeh. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato
wicach,Kielcach, Ko'szallnie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej 
Górze oraz', w kasach Sądów Powiatowych w Bydgoszczy, ' Bytomiu, CieszynIe, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublirtie, Nowym Sączu, 
Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, .Szczecinie, Tarnowie, To-

. runili I Zamościu. 

' Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Bitlro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów,- Warszawa. 34,. 

ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3) . 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3. 

ZaJ.l:l. 250. Cena 2,40 zł 


