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Dzlenn1k Ustaw Nr 30 - 309 - Poz.~80 l ~l 

'(Dz. U. z 1955 r. Nr 38, ' poz: 238), Dyrektor Generalny Mię
dzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikację tej ' 
konwencji dnia 15 czerwc;a 1971, r. przez YVielką 13rytanią 

i dnia 16 czerwca 1971 r.przez Holandię. 

Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji wejdzie on( 
w życie w stosunku do Wielk ie} Brytanii dnia ' 15 czerwc~ 
1972 ' r., a w stosunku do Holandii dnia 16 czerwca 1972 r. ' 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 listopada 1971 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię I WIochy Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy(zre~dow ... 
DeJ w '1949 r.', przyjętej w Genewie, dnia. 18 czerwca' 1949 r. '. 

Podaje się niniejszym do wiadomości,że zgodnie ~ arty
kułem 12 Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów ma
rynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 
18 czerwca 1949 r. (Dz. U. z 1968. r. Nr 39, poz. ,277), Dyrek: 
tor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował 

:---. - , \ -
dnia 5 maja 1971 r. ratyfikaclę tej konwencji przez Hisz~a~ ' 
nię i Włochy. 

Zgodnie z artykułem 13 powyższej konwencji wchodzi 
ona 'w życie w stosunku do -wymienionych państw dnla~. 
5 listopada 1971 r. ,. 

Minister ' Spraw Zagranicznych: S.Jędrychowskt· 

DO ABONENTÓW 
• j 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zwraca się do P.T. Abonentów z~ uprzejmą 
prośbą o uiszczenie ' opłaty za prenumeratę .Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego na re>k 1972 ' 
do dnia 30. listopada br. W razie przekroczepia tego terminu pierwsze numery w ' 1972 r. będą 
dostarczone' z opóźnieniem, a kosztami ich przesyłki zostanie obciążony abonent. 

Wpłat za prenumeratę Dziennika Ustaw I Monitora Pols~iego należy dokonywać na konto Adminl.~ 
stracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku PolskIm IV Oddział Miejski, 
Warszawa, nr 1551-91-43745 (przelewem bankowym lub . przekazem pocztowym). 

Na odcinku wpłaty prosimy podać czytelnie 'nazwę zamawiającego (bez skrótów), dokładny adres, 
pod który ma. być dol5.onywana wysyłka zamówipnych wydawnictw (miejscowość, ulica I nr domu, 
nazwa I numer urzędu pocztowego; numer skrytki pocztowej; powiat), rodzaj wydawnictwa, liczbę 

- egzemplarzy oraz okres prenumeraty. . 

Otrzymana wpłata będzie traktowana jako . zamówienie, wobec czego nie należy składać osobnych ·' 
zamówień I zawiadomień o dokonaniu wpłaty. 

Opłata za prenumeratę egzemplarza wynosi: 

prenumer_a ta roczna 
prenumerata półroczna 

Dziennika Ustaw 
zł 100.-
zł 60 . .,..-

Monitora Polskiego 
zł 100.-
zł 60.-

Załącznik do Dziennika Ustaw zawierający obszerniejsze akty prawne z zakresu stosunków 
międzynarodowych, powinien być, zamawiany tyl-kp przez jednostki, którym jest niezbędny do 
pracy. Prenumerata roczna _ wynosi zł 45.-, pół roczna zł 27.-
Rachunki za prenumeratę nie będą wystawiane. 
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