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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 15

września

1972 r.

w sprawie wejśda w tycie Układu o zakaz:leumle~żczanla broni jądrowej l ln~ych .rodzajów broni masQweJ lagłady na ..
dnie mórz i oceanów oraz w Jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie I Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
3

?odaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem X ustęp · 2 Układu o zakazie umieszczania _broni jądro

ki ej Brytanii i Północnej IrlandH oraz Stanów Zjednoczonych
Ameryki - polski dokument ratyfikacyjny tego -Układu.

wej i innych rodzajów broni masewej zagłady na !in (e mórz
i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie,
Waszyngtonie l Londynie dnia 11 lutego 1971 r., złożony zostal dnia 15 listopada 1971 r. R'lądom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa WieI-

państwa złożyły

Związek

Bułgaria

• Afganistan
Mauritius
Malta
Finlandia
Danią

Japonia
Togo
Norwegia
Nepal
Maroko
Niemiecka Republika
Demokratyczna
Niger
Suazi
Węgry

Jordania
Irlandia
. Iran
Socjalistyczna
Republlka Radzie·c ka
Białoruska Socjalistyczna
Republika Radziecka
Mongolia
Laos
Tunezja
Cypr

Radziecki

p()daje się do wiadomości, że następujące
wymienionym Rządom .dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do powyższego układu
'w niżej podanych datach:
Jednocześnie

Wielk~

Brytania

Stany Zjednoczone
Ameryki

16.IV.1971 .r.
22.1V.1971 r.
18.V.1971 r.

25V.1971 r.
23.IV.1971r.
3.V.1971 r.

8.VI.1971 r.
15.\11.1971 r.
21.V1.1971 r.

15~VI.1971r.

21.V1.1971 r.

28.VI.1971r.
29.VI1.1971 r.
18.1.1971 r.

28;VI.1971 r.
6.VII.t971 r.
26.VII.. 1971 r.

7.V.1971 r .
21.V.1971 ' r ..
23JV.1971 r.
4.V.1971 r.
8. Vf.1971r.
15.VI.1971 r.
21.VI.1971 . r.
28.VI.1971 r.
" 29.V1.1971 'r.
9N.IlI.1971 r.
5.VIII.1971 r.

13.VIII.1971 r.
l.XI.I971 r.
19.VIII.I971 r.
26.VIII.1971 r.

9.VIII.1971
9. VIII. 1971
13.VIII.1971
17.VIII.1971
19Vm.1971
26.Vm.1971

8.VI.1971 r.

27.VII.1971 r.
13.vm.1971 r.
3O.VIII.1911 r.
6.IX.197.1 r.

r.
r.
r.
r.
r.
r.

Ukraińska

)

..

Czechosłowacja

3.IX.1971r~

14.IX.1971 r.
8.X.1971 r.
22.X.197I r.
22.x.1971 r.
17.x1.1971 r.
11.L1972 ' r.

15.xI.I971 r.
19.X.1971 r.
28.X.l971 r.
17.xI.1971 r.
1l.I.1972r.

. 24.II.I972 r.
28.1V.1.972 r.
17.V.1972 r.

24.II.1972 r •
28.IV.19.72 r.
17.V.1972 r.

3.xI.I971 r.
29.x.1971 r.
30.XI1.1971 r. 11.1.1972 r.
14.I.1972 r.
11.I1.1972 r.
24.II.1972 r.
28.1V. 1972 r.
17.V.1972 r.

-18.V.Hl72 r.

18.V;1972 r.

18.V.1972 r.

18.V.1972 r.
18.V.1972 r.

18.V.t972 r.
18.V.1972 r.

18.V.1972 r.
lę.V.I972 r.

Wybrzeże Kości Słoniowej

Rep\lblika Dominikańska
Nowa Zelandia
Szwecja
Kanada
Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich
Stany Zjednoczone
Ameryki
:Wielka Brytania

z oświadCzeniem, że Układ jest ratyfikowany w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północ
nejirlandii, . państw stowarzyszonych (Antigua, Dominika:, Grenada, Sto Christopb!,!l; Nevis i Anguilla, S~. L.u~ia I St.
Vincent)' oraz terytoriów pozostających pod terytorialną sijwerennośdą Zjednoczonego Królestwa, jak równif;iż Bruilei i Protektoratu Brytyjskich Wysp Salomona.
.
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Zgodnie zarty:kulem X ustęp 3 powyższe.go układu
życie w stosunku do ' wyżej wymienionych
państw oraz w stosunku do Polski dnia 18 maja 1972 r.
Ponadto podaje Slę do wiadomoścI, że zgodnie ,z artykuwszedł on

w

Związek

,

Islandia
Malajzja

Radziecki

łem X ustęp 4 tego układu następujące państwa iłożyły
swoje dokumenty ratyfikacyjne , w niżej podanych datach
i dla tych państw układ wszedł w życie . w dniu złożenia ich
dokument9w ratyfikacyjnych:

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone
Ameryki

30.V.1972r.

30.VJ972 r.
21.VI.1972 r.

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6
w sprawie

pażdziernika

wysokości składek

1972 r.

na ubezpieczenia

społeczne.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r;
1) 15,50f0 na 200/0 wynagrodzenia,
o zmianach właściwośc,j w dziedzinie u~zpieczeń społecz
2) 10010 na 14010 wynagrodzenia.
nych, rent, zaopatrzeń I opieki społecznej (Dz. U. z 1960 r.
§ 3. 1. Ze składek podwyższonych i opłacanych w wyNr 20, poz. 119 i z 1972 r. Nr II, poz. 81) ~arządza się, C{) na- .
sokości określonej w § 2 kwotę stanowiącą 4% podstawy
stępuje:
'
wymiaru składki na ubezpieczenia społeCzne przeznacza SlE~
§ 1. Rozporządzenie stosuje się do obliczania wysokości , na dochód funduszu emerytalnego.
składek na ubezpieczenia społeczne za pratowników zwo.J2. Kwota, o której mowa w ust. t,stanowi dodatkowy
nionych od podatku od wynagrodzęń' i składki na cele emeIrytalne w '- wyniku zmian: przepisów płacowych wprowadzo- dochód funduszu emerytalnego, poza dochodami określonymi
wart. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r: o funduszu emerynych od dnia l maja 1972 r.
.
talnym (Dz. U. z t968 r.Nr 3, poz. 1)•
§ 2. Jeżeli wynagrodze~ie pracowników jest zwolnione
od podatku od wynagrodzeń i składki na cele einerytalne,
§ 4. Rozporządzenie 'Wchodzi w życie z dniem 1 listopodwyższa się wysokość składki na ubezpieczeniaspoł,eczne
pada. 1912 r.
opła,canej od wynagrodzeń zwolnionych od podatku z:
Prezes Rady Ministrów: p! Jalos~ewicz
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI
z dnia' 29

' zmieniające rozporządzenie

w sprawie

września

1912 r;

obowiązkowych szczepień

Na ' pod's tawie art 2 ust. 2 pkt t i ust. 4 ustawy z dnIa
13 listopada .1963 r. 'o zwalczaniu choróbzakażnych . (Dz. U.
Nr 50, poz. 279) zarządza się, co następuje:
'
§ . 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia I Opieki SPOłecznej z dnia 30 paźdZiernIka 1964 r. w sprawie obowiązko
wych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakażnym
(Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 213, z 1969 r. Nr 11, poz. 128 i z
1970 r. Nr 23, poz. 188) po§ 5 dodaje się § Sa w następują
cym brzmieniu:

SPOŁECZNEJ

ochronnych przeciwko chorobom zakamvm.

.. § Sa. Szczepieniom ochronnym przeciwko odrze podle- _
gają dzieci w wieku od 12 miesięcy. do ukończenia'" ro-

ku życia. Grupy dzieci podlegające szczepieniu lub za- '
kres terenowy tych szczepień ustala Główny Inspektor
Sanitarny i pudaje do wiadomości publicznej w formle
obwieszczeń.
§ 2. Rozporząqzenie wchodzi ViI życie z dniem ogłosze
nia.
Minister Zdrowia (Opieki

Społecznej:

M.

SllWińskl
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA HANDLU
z dnia ' 10

WEWNĘTRZNEGO

pażdziernika

I

USłUG

1912 r.

w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi I używkamI. '
Na ' podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r.
owaruilkach zdrowotnych' żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29,
poz. 245) zarządza się, conaslępuje:

§ ,t. Rozporządzenie określa wymagania sanitarne ' w
handlu okrężnym środkami spożywczymI i używkami, prowa-

