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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA -ZDROWIA l OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 21 lipca 1911 I. _ 

z!Jlieniające rozporządzenłe w sprawie orzekania o ' czasowej niezdolności do pracy. 

Na podstawie' art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 październi
ka 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i plano- ' 

'"Wejgospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 
z póżniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 4 , rozporządzenia Rady' 
Ministrów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i trybu 
postępowania pizy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli 
orzeczeni zaświadczeń o czasowejnie,zdolności do pracy 
(Dz. U. Nr 3, poz. 16) zarządza się, _ co następuje: . 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 29 lutego 1968 r. _VI sprawie orzekania 
o czasowej niezdolnośddo pracy (Dz. U.Nr ,1, poz. 42 i z 
,1970 r. Nr 16, poz. 141) wprowadz~ sięnai;ltępujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
. ,,2. Komisje lekarskie działające w szpitalach ' składają 

się z dwóch l,ekarzy, z ktÓrych jednym jest dyrek
tor szpitala lub lekarz przez ,niego wyznaczony, a 
drugim ' lekarz, pod którego opieką chory się znaj-
duje.", -

2) § 12 otrzymuje brzmienie: 
".§ 12. 1. W szpitalach orzekają oczasQwej niezdolności 

. do pracy z powodu choroby ordynatorzy odo, 
działów na wniosek . lekarza , bezpośrednio opie~ 
kującego. się chorym: 
'l) na okres pobytu w szpitalu oraz 
2) na okres po wypisaniu ze szpitala, nie dłuż-

szy jednak niż 15 dnI: _ ! 
2. Jeieli ordynator oddziału uzna" że okres , wy~ 

mieniony w ust. : l ' pkt 2 jest niewystarczający: 
kieruje chorego na komisję lekarską w szpita .. 
lu, która może .2,!zec o niezdolności do pracy' 
na okres nie dłuższy niż 30 dni. - , 

3. Uprawnienia określone w ust. .1 i 2 przysługują 
lekarzom dentystom będącym ordynat,orami od
oddziałów chirurgii szczękowej". 

§ 2. Rozporządżenie wchodzi w życie' z ', dniem . o~łoszen:ia;' 
ihlinister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Kostrzewski 
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. OSWIAD,CZENIE RZĄDOWE 

z dnia 8 lipca 1971 r. 
. . ' 

w sprawie wyp~~iedzenla przez Polskę Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechJl1!iczn'ycli 
wraz z protokołem dodatkowym i załącznikiem, sporządzonych w Genewie- dnia 30 marca 1931 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zqodnie z arty
kułem 11 Konwencji o sposobie <?podatkowania obcokrajo
wych pojazdów mechanicznych wraz z protokołem dodatko
wym i załącznikiem, sporządzonych w Genewie dnia 30 mar
ca 1931 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 98, poz. 900)', zostało notyfiko
wane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjed
noczonych dnia 26 maja 1971 r. wypowiedzenie przez Polskę 

powyższej konwencji wraz ' z protokołem dodatkowym ''i za
łącznikiem. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wyżej Wy
mieniona konwencja, protokół i załącznik przestaną obOWią-
zywać Polskę dnia 26 maja 1972 r. ' 

Minister Spraw Zagranicz~ych: S. Jędrychows-'ł' 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia ,8 lipca 1971 r. 

' ,w .sprawle przystąpienia Albanłł do Konwencji o niestosowa niu przeda,wnleula wobec zbrodni wojennych I zbrodni prze~. 
clw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narod~ Zjednoczonych dnIa 26 llstopada 1968, r . .. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułein VII Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec 
zbrodni wojennytb ' i zbrodni przeciw ludzkości, · przyjętej 
przez Zgromadzenie · Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczo- . 
nych dnia 26 listopada · 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 26, poz. 
208), został złożony przez Albanię dnia 19 maja 1971 r. Se-

kretarzowl Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonycn 
dokument przystąpienia dQPowyższej konwencji. 

Zgodnie z artykułem VIII ustęp . 2 wyżej wymienionej 
konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Albanii dnia 
17 sierpnia 1911 r. 

" Minister Spraw Zagrani'cznych: S. Jędlychowskl 
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