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OSWIADCŻENIE RZĄDOWE 

-_ z dnia 6 czerwca 1972 . .,T • 

. ~ sprawie, przystąpienia p~lskr do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikają
cej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewle ,dnia 15 marca 1960r. ' 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y-
/ kułem 10 ustęp 2 Konwencji o ujednoliceniu niektórych za

sad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderze
nia statków żeglugi śródlądowej, 'sporządzonej w Genewie 
dnią 15 marca ' 1900 r., zlożony został dn~ 8 maja 1972 r. 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji NarodówZjednoczo
nych dokument przystąpienia .Polski -do tej konwen~ji, która 
w-es~ła wżycie dnia 13 września 1966 r. 

~twie lub w l1mowie międzynarodowej, że postano
wienia niniejszej konwencji nie mają zastosowania 
do statków używanych wyłącznie przy wykonywaniu 
'funkcji władzy państwowej; 

I 

b} Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii za
strzega sobie' prawo ustalenia w swoim ustawodaw
stwie krajowym, że postanowienia niniejszej konw~n
cji nie mają zastosowania na drogach żeglownych, ' ża
strzeżonych wyłącznie dla żeglugi krajowej; 

Francja • 
Austria • • • • . • • • 
Holandia 

dnia 12 marca 
dnia 27 września 

. dnia 15 czerwca ' 

1962 r., 
1962 r., 
1966 r. 

Dokument ten zawiera zastrzeżenie, że Polska Rzeczpo
spolita Ludowa nie uznaje się za związaną -postanowi'eniami 
artykułu 14- tej . konwen,tji w -zakresie dotyczącyin przekazy
wania sporów do Międzynarodowego Trybunału SprilwiedU

,wości oraz zastrzega sobie prawo niestosowania konwencji 
na drogach żeglownych, zastrzeżonych wyłącznie dla żegluQ,i z oświadczeniem, że konwencja jest ratyfikow~na w od-

-, . krajowej. - niesieniu do Królestwa w Europie oraz Surinamu; 

'\ Żgodnie z artykyłem11 ustęp :2 konwencj1 wejdzie ona Rumunia. . . . : ' . . ' , ' dnia 4 sierpnia 1969 r._' 
w życie w stosunku do Polski dnia 6 sierpnia 1972 r. z zastrzeżeniem, że Socjalistyczna Republika Rumunii 

oświadcza, zgodnie ' z postanowieniami artykułu 15, zenki 
Jednocze~nie podaje się dO' wiadomości, że następujące 

uważa się za związaną postanowieniami artykułu 14. kon
państwa złożyły swoje ' dokumenty ratyfikacyjne lub doku-
menty przystąpienia do tej konwencji w niżej podanych da- wencji. SOE:jalistyc-zna _ Republika Rumunii stoi na .stano-
tach: wisku, że spory dotyczące ,interpretacji lub stosowania 

konwencji mogą być przekazywane Międzynarodowemu 
ZWjązek Socjalistycznyćh Trybunałowi Sprawiedliwości w każdym poszczególnym 

Republik Rad~iE:!ckich. • • dnia2p stycznia 1962 r. przypadku tylko za zgodą wszystkich stron w sporze . . 

,z naslępującymi zastIzeż,enjami: Socjalistyczna Republika Rumunii zastrzega sobie 
a) w odniesieniu do cal~j konwencji: Rząd Związku So- prawo, zgodnie żartykułem 9 punkt a} i b} konwencji, 

cjalistycznych Republik RadzieckJch oświadcza, że ' ustalerua w , swoim ustawodawstwie krajowym J ,ub w 
postanowiepia konwencji nie pędą stosowane ' na WO-umowie międzynarodowej, że postanowienia konwencji 
dach ' wewnętrznych .związku' Socjalistycznych Repu- nie mają zastosowania do .statków używanych wyłącznie 
blik Radzieckich, które są otwarte dla żeglugi tylko przy -wyk.onywaniu funkcji władzy państwowej lub na 
dla statków pływających pod banderą ZSRR; drogach żeglownych zastrzeżonych wyłącznie dla żeglugi 

b) w odniesieniu do artykułu 14: Rząd Związku Socjali- krajowej; . 
stycznych , Republik Radzieckich 'nie uważa się za S . . d " 26 k . t ' 1972' r zwajcana. . • ' . . -. •• ma Wje ma . 
związany postanowieniami artykułu 14 konwencji w Zgodnie z .artykułe~ 11 ustęp 1 konwencji weszła ona w 
zakresie dotyc_zącym przekazywa'~ia sporów do Mi'ę- " życie w stosunku do Związku Socjalistycznych Republik Ra

, dzynarodowego Trybunału; dzieckich, Jugosławii, Francji, Austrii - i Holandii- dnia 
Jugosławia. • . • . . • • dnia 14 lutego ' 1962 r. 13 września . 1966 r., a zgodnie z artykułem 11 ustęp 2 -

z następującymi zastrzeżeniami, złożonymi zgodnie z ar- weszła w iycie ' w stosunku do Rumunii dnia · 2 listopada 
tykułem 9 konwericji: - f' .. ' 1969 r.i wejdzie w życie w stosunku do Szwajcarii dnia 

' a) Soc;jaJistyczna Federa<;yjna Republika Jugosławii za- 25 lipca 1972 r. 
strzega sobie prawo ust-alenia ' w swoim ustaw<>daw- Minister Spraw: Zagranicznych: S. Olszowski 
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,ADMINISTRACJA WYDAW'NIĆTW 

URZĘDU RADY MINISTRÓW 

PROSI O POKONYWANIE ·WPŁAT NA NOWE ,.ONTO 

nr 11528-91-43745 f· 
NARODOW~ BANK POLsKI ~ WARSZAWA ' 

IV ODDZIAL·, I\I,IIE~SKI 

Reklamacje z powodu riiedoręczenia ' poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu 'Rady Mi~ , 
nlstr6w. (Warszawa 34, uL PQwsińska 69171 /~, skrytka pocztOW} nr 3) w terminie 10 do ,15 dni od daty wydania następnego ko~ 

lejnego numeru. 

Opłata za prenumerat.ę Dziennika Ustaw wynosi: rocLilie 100,- zł, półrocznie 60,- zł , 
' Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45;:'- zł, p6łrocznie 27,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się ' do dnia 30:: listo
pad"a. Prenumeratę ,można zgłaszać wstecz za I 'p6łrocze bieżącego , roku do dnia 
31 marca, ' za II półrocz,e bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo- .
nentów, ktorzyopłacą Pl!numeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numeró,w 
dokonana zosta.nie z opóznieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Opła
ta za prenumeratę powinna być doko,nana przelewem' lub ,trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady ~inistr6w w Narodo~ 
wym Banku Polskim ' IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528-91-43745. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odotnku Wpłaty ną.leży podać dokładną nazwę in
stytucji (bez skrótów), nazwę I numer doręczającego urzędu ppcztowego (jak Warsza
Wil la, P9znań 3' itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz liczbę zama-

wianych egzemplan:y Dziennika Ustaw, 

Pojedyńcze egzemplarze Dzien~ika Ustaw nabywać można w punktach sprzedażYl 
w Warszawie: at I Arml.i Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów -
aL Gen. Swiercze'o/skiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymst9ku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, lodżi, Olsztynie, Opolu, Rzeszgw:fe, WrocłaWIU I Zielonej 
Górze oraz w kasach Sąd6w .• Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, . . Lublinie, Nowym Sączu, ' 
Ostrowie Wlkp., Poznaniu, , Przemyślu, Raciborzu, Radomiu,. Szczecinie, Tarnowie, To-

runiu i Zamościu. . 

Renakcj.a.: Urząd Rady Ministrów ' - Biuro Prawne, ' Warszawa, aL Ujazdowskie 113. 
; Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady ,Ministrów, Warszawa 34, 

uL Powsińska 69/71 (skrytka pocitowa nr 3). 
/ --~------------------------~~~------------------~----

Tłq,czono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graffczńych "Tamka", Zakład nL I, Warszawa, ul. Tamka 3. ' 

Zam. J.l~~ Cena 2.40 zł ,I 




