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W ymliganie _ posiadania 
Zawód, w którym należy wykazaC< sie 

Symbol Rodtaj -rzemiosła -- kwalifikacji kwalifikacjami zawodowymi .-
-- -zezwolenia zawodowych 

1 2 3 4 5 

,-

manicure, pedicure kw, manikiurzystka, fry~jer, kosmetyk 
\ ...... . . 

usługi . porządkowe ( ezyszczł'nie budYlłków i okien, 
sprzątall.ie wnętrz) 

wypożyc~anie sprzętu i garderoby 
~ -

inne nie wymienione rzemiosła zezw. 

-

97 POZOSTAŁE RZENUOSŁA zezw. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z-dnia 30 września 1972 r. 

W sprawie uczestnictwa Fidżi w Protokole dotyczącym przypadku _ bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pew
nych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzónych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. --· 

Podaje s·ię niniejszym do wiadomości, że dnia 12 czerwca 
1972 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczo- '
nych otrzymał notyfiKację Rządu Fidżi informującą, że pań
stwo tó uważa s ię za związane Protokołem dotyczącym przy
padku bezpaństwow~ści oraz Konwencją w sprawi€ pewnych 

zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatetstwie, sporzą
dzonymi w Hadze dnia .12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 -r. 
Nr 47,_ poz. 361). 

Minister Spraw Zac-ranicznych: w z. J. Czyfek 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 września 1972 r. 

... . i 

w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamęŻDych, sporządzonej -w Nowym Jorku 
- dnia 20 lutego 1957 r • 

- Podaje się niniejszym do wiadomości, ż-e dnia 12 czerwca 
1972 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów ZJednoczo-

-nych otrzymał notyfikację Rządu Fidżi informującą, że pań
stwo to uważa się za związane" Konwencją o obywatelstwie \ 

kobiet zamężnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 20 lu
tego 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334). 

- Minister Spraw Zagrariicznych: w z. J. Czy rek 
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OSWIADCZENlE RZĄDOWE 

z dni! 30 września 1972 r. 

dotyczące uczestnictwa Fidżl w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., 
oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewQlnictwa, _ handlu niewolnikami oraz Instytucji I praktyk 

zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września - 1956 r. 

- Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 12 czerwca 
1972 l._ Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczo~ 
nych otrzymał notyfikację Rządu Fidżi informującą, że pań

_ stwo to uważa się za związane Konwencją w sprawie nie
-wolnktwa, podpisaną w -Genewie dnia 25 września 1926 r. 

(Dz. U. z 1931 r. Nr 4, poz. 21), oraz Uzupełniającą konwencją 
w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz 
instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzoną _ 
w Genewie dnia 7 września 1956 r. (Dz. U, . Z, 1963 r. Nr 33 
poz. 185). 

Minister Spraw Za!JI;aniczriych: w _z. J. CzyreJ: 

\ -
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DO ABONENTOW 

Admlnlsff'acja Wydawnictw Urzędu Rady Mlnlstrow- zwraca się do P.T. Abonentów , z uprzejinll prośbIl 
o uiszczenie , opłaty za pre!1umeratę DzJennlka -Ustaw t Monltora Polskiego na rok - 1973 możliwIe wcześnie, 
nIe póżnlej jednak niż do dnIa 30 listopada br. W razIe , przekroczenia tego terminu pierwsze numery w 1973 r. 

, zostaną dostarczone z opóźnIenIem, a kosztami Ich przesyłki zostanie -obciążony a bonenl 

WP!a! za prenumeratę DzIennika' Ustaw I Monitora , PolskIego , należy dokonywać ' na konto Admlnis.ti'acjl 
Wydawnictw Urzędu Rady MinIstrów w Narodowyfu Banku Pol!iklm Oddział IV MieJski, Warszawa, 
nr 1528-91"43745 (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym). 

' Na odcinku wpłaty ,prosImy podać czytelnie nazwę zamawiającego (beż skrót6w), dokładny adres, pod_ 
który ma być dokonywana wysyłka zamówionych wydawnictw (mlejscowdśĆ, ulica I nr domu, nazwa I nu
mer urzędu pocztowego, numer skrytki pocztowej, powiat), rodzaj wydawnictwa, lIczbę egzemplarzy oraz, ' 
okres prenumeraty. 

Otrzymana wplata będz.le traktowana jako zamówienie, wobec czego nie należy składać osobnych zamówień 
I zawladomle6 o dokonaniu wpłaty. 

ZgłoszenlanCl prenumeratę załącznika ' do Dz.lennlka Ustaw, w którym publlkowllne -Sil obszerniejsze akty 
prawne z zakresu stosunków mIędzynarodowych, . powinny składać tylko Jednostki, którym załącznik ten 
Jest niezbędny do pracy. 

Racbu,nkl za prenumeratę , nie ' będll wystawIane. 

MinIsterstwa, urzędy centralne, prezydIa wojewódzkich rad narodowych (rad. narodowych miast wyłączonych 
z województw) proszone są o złożenie zamówIeń na prenumeratę -Dziennika Ustaw, załącznika do Dziennika 

, . Ustaw oraz tVfonltora Pobk,lego w formIe rozdzIelnIków na rok 1973, obejmujących zarówno potrzeby' własne, 
jak I podległych jednostek. Zamówienia te wraz z rozqz.lelnikaml naleźy kierować pod adresem AdmInIstracjI 
WydawnIctw Urzędu Rlldy MInistrów, Warszawa 34" ul. Powslńska 69. ' Jednocześnie prosllllY o powIadomienia · 
podległych jednostek objętych rozdzIelnikIem, aby zaniechały zamawianIa prenumeraty Dziennika Ustaw 
l Monitora PolskIego we własnym zakresie I nIe dokonywały wpłat za prenumeratę tycb wydawnictw. Roz
lIczenie z Admlnlslracj" Wydawnictw Urzędu RadY: Mlnlstr6w- z tytułu - zamówIonej prenumeratyrtastąpl 
w I kwartale 1973 r. (zgodnJe z pismem okólnym Szef'a Urzędu Rady MinIstrów nr ·-P. 131/9/69 z dnia 30 marca 
1969 r.). Opłata za -prenumeratę l egzemplarza wynosi: 

pren1,Jmerata roczna ·, 
prenumerata półroczna 

DzIennika Ustaw 

z! l00.~ 
z! 60.-

załącznika 

do Dzięnnlka Ustaw 

zł4S.-! 

z! 21."'7" 

Monitora Polśklego 

zł 100.
z! 60.-

Uwaga. Zgłoszeń na prenumeratę Innycb wydawnictw/urzędowych . poza Dziennikiem Ustaw, załącznikiem do 
Dtlennlka Ustaw oraz , Monitorem Polskim Administracja Wydawnictw URM nie przyjmuje. Tryb zamawiania 
prenumeraty Innycb wydawnJctw urzędowycb wskazuj" Informacje zamieszczane w tych . wydawnJctwach. ' 

Administracja 'Wydawnictw 
Urzędn Rady Ministr6w 

,-'; .: 

.... ) 

~edakcja: . Urz4d Rady MlnJstrów Biuro Prawne, Warszawa, al. _Ulazdowskl~ 1'13: 
Administracja: AdminIstracja Wydawnictw Urzędu Rady Mlnlstr6w, Warsżnia 34, 

ul. ' Powslńslt ,a 69nJ (skrytka pocztowa nr 3). 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Mlnlstr6w' 
w Zakładacb Graficznych .. Tamka'" Zakład nr l, Warszawa, ut Tllmka 3. 

Zam. 1790 Cena 3.20 zł. 




