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DlienniJC Ustaw Nr 14 ~ . '142 -

ustala się ' wedhig przepisów o poda tku dochodowym, zaś .po
datek wyrównawczy ustala się według zasad , przewidzianych 
dla osób określonych wart. 1 pkt 1. Jeżeli podatnik osiąga 

. . 

ponadto inne docMdyi, przychody w . rozumięniu Ił,rt. ~ pkt 1 · 
i 2, łączy się je z ,dochodami z działalności określonej- ,w 
art. 14. Przetpis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. I' :~. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia ,22 maja 1911 r. 
" .. ' , 

wIprawie prrysląplenla Hiszpanii do Konwencji o morzu pelnym I Konwencji o 'szelfle kontynentalnym, sporządzonych 
w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y
kułem 33 Konwencji o morzu pełnym (Dz. U. z 1963 1'. Nr 33, 
poz. '181) oraz artykułem 10 Konwencji o szelfiekontynen
talnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 28, poz. 179), złożony został dnia 
25 lutego 1971 r. Sekretarwwl Generalnemu Organizacji Na
rodów Zjednoczonych ' dokument przystąpien ia His7.panii do 
tych kon wenc jł. ' 

Dokument ten .. w odniesieniu do . a rtykułu 1 Konwencji 
o szelfie kontynentalnym ' zawiera następujące oświad<::zenie: 

"Rząd hiszpański uważa, że istnienie jakiegokolwiek 
nietypowegó uksz.taltowania powierzchni obsz'aru. pod-

morskiego, takiej jak zagłębienie lub kanał, liie pow,inno 
być uważane za stan()w ·iące przerwę naturalneg~ pl'ze
dłużenia terytorium przybrzeżnego w morze i p()d mo
·rzeni". . 

. Zgodnie z artykułem 34 ustęp 2 Konwencji o morzu peł
nym ora·z artyk\lłemll ustęp 2 Konwencji o szelfie koiltynen,. 
talnym wes.zly()ne w życie w ,stosunku do Hiszpanii dnia 
27 marca 1971 r. . 

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

2: dnia 25 maja 1971 r. 

w iprawle . uczestnictwa Barbadosu w Konwencji o ruchu dro go'wym, podpisanej. w Genewie dnia 19 września 1949 r. 

Podaje się niniejs.zymdo wiadomości, że Rząd Barbadosu 
notą z dnia '5 marca 1971 r. zakomunikował Sekretarzowi 
Generalnemu ' Organizacji Narodów ZjednOCzonych. iż uWaża 
się za z:wiązany nadal postanowieniami Konwencji o ruchu 
drogowym. podpisanej .w Genewie dnia 19 września 1949 r. 
(DL ; U. 2 1959 r. Nr 54, 'poz: 321). które zostały rozciągnięte 
przez Wielką Brytanię na jego terytorium przed uzyskaniem 
niepodległości, oraz że utrzymuje w mocy oświadcze>nia i za-

strzeżenia zgłoszone wówczas przez Wielką Brytanię w od
niesieniu do Barbadosu (Dz. U. z 1962 r. Nr 44, poz, 215). . . 

Jednocześnie Rząd Barbadosu . poinformował Sekretarzll 
Generalnego ' OrgariiLacji Na.rodÓw Zjednocronych, iż przy
jął dla siebie litery BDS, jako znak wyróżniający w rucb>u 
międzynatodowy-m. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. JędrychowskI 

143 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 2S maja 1911 r. 

w sprawie Ućzl'stolctwa Tunezji J Barbadosu w Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporzą
dzonej w Nowym Jorku dolii 20 czerwca 1956r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, ze zgodnie z arty
kułem 13 ustęp 2 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimen
tacyjnych za granicą, sporząclumeJ w Nowym Jorku ' dnia 
20 czerwca 1956 .r.(Oz.'·U. z 1961 r! Nr 17, poz. 87), zOSIlał .zło-

żony Sekretarwwi Genera~nemu Organizacji Narodów Zjed
nocwnych dnia 16 paźclziernika 1968 r. dokument przystąpie
nia Tunezji do powyższej konwencji z następującymi zastrze
żeniami: 



/ 

: 

DzIennik Ustaw Nr 14 

,,1. Osoby zainieszkałe za granicą mogą domagać się 
łwiadczeń przewidzianych w konwencji jedynie w wypadku, 
gdy wrozu,mieniu óbowiązujących Vi Tunezji przepisów do_o 
tyczących 'wymiany walut są uważane za osoby nie mające 
atalego m{ejsca zamiesz.k.ania w tym państwie. ' 

2. Dla przedłożeąia sporu do rozstrzygnięcia Międzyna
rodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości konieczna jest zgo'" 
da wszystkich stron w sporze." 

Zgodnie z artykułem 14 ustęp 2 wymienionej ko,nwencji 
weszia OJla w życie w stosunku dą Tunezji dnia 15 listopada 
1968 r . 

. .• Jedna!y~ na podstawie artykułu 11 powyższa kOJlwencja 
nie weSi7.ła w życię między Polską Rzecząpospolitą Ludową 

Poz. , 143, 144, 145 I 146 , 

a Tunezją, ponieważ dnia 5 lutego 1969 r. Rząd Polskiej Rn 
czypospolitej Ludowej zgłosi'łsprzeciw do zastrzeżenia Tu 
nezji wymienioilegow punkCie 1. . 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 13 ustęp 2 wymienionej konwencji zosta·! złożony 

Sekreta·rzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczo
nych dnia 18 czerwca 1910 r. dokument przystąpienia Balba
dos-u do te j kó,n wenc jl. 

Zgodnie z· artykułe~ 14 ustęp 2 'wymienionej konwencji 
weszła ona w ży<;ie ' w stosunku do Barbadosu dnia 18 lipca 
1910 r . 

Minister Spraw Zagranicznych: w ·z. J.Winiewicz 
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z dnia 26 maja 1971 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotxczącej polllyki zatrudnie-
...... nia. przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. '----' 

\ 

,Podaje się niniejszym do. wiadomóści. że zgodnie z arty-
kulem 4 Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia. 
przyjętej w Genewie dnia 9 ' lipep 1964 r. na czterdziestej 

/ ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Orga.oi.za
cji Pracy (Dz. U. z 1967 r:-Nr 8, poz, 31). Dyrektor Generalny 

r Międzynarodowego Biura Pracy ,zarejestrował dnia 5 lutego 
1971 r. ratyfikar.ję powyŻS'Zej konwencji prze.z Kubę. 

Zgodnie z artykułem 5 wyżej wymienionej konwencji 
wejdzie ona w życie w stosunku do Kuby dnia 5 'lutego 
19'ł2 r. 

,> 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

\ 
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OSWIADCZ.ENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 maja 1971 r. 

, I 
. ,w sprawie uczestnictwa Cy.pru w Konwencji o obywatelstwie. kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 

'. 20 lutego 1957 r. . ' 

,Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Cypru po
wiadomił dnia 26 kwietnia 1911 r. Sekretarza Generalnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za zwią-
2any postanowieniami Konwencji o obywatelstwie ' kobiet za-

mężnych, sporządzonej w, Nówym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. 
(Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334), która zos~ała rozciągnięta 
na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości. 

, Minister · Spraw Zagranicznych: S! Jędrychowski 

146 , -OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

Z dnia 28 maja 1911 ' r • 

. / 
W sprawie przyjęcia przez Gamblę Konstytucji Swlatowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 

22 lipca 1946 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, . że zgodnie z arty
kułem 79 lit. b Konstytucji Swiatowej Organizacji Zdrowia, 
podpisa,nej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. 
z 1948r. Nr 61, poz. 477),zostal złożony przez Gambię Sekre
tarzpwi Generalnellł~ Organizacji Narodów . Zjednoczonych 

, 
dnia 26 'kwietnia 1971. r. dokUment przyjęcia powyższej Kon
stytucji. 

Zgodnie z artykułami 4 I 19 Konstytucji Gambia w dniu 
złożenia dokumentu przyjęcia stała się stroną powyższej Kon
stytucji oraz członkiem Sw!atow,ej Organizącji Zdrowia. 

I ' 

MInIster Spraw Zagranicznych: S. Jędrychowski 

- ' 




