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OSWIAD~ZENIEI RZĄDOWE .
z dnia 24

października

1972 r.

w sprawie ratyfikacji pr~z Republikę Dominikańską Konwencji dotyqącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz
Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wyd{lwnlctw urzędowych
dokumentów rządowych, sporządzonych
w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
i,

.,

Podaje się ninIejszym do wiadomości, źe zgodnie z artyKonwencji dotyczącej międzyńarodo:wej wymiany
wydawnictw oraz art~kułem 15 Konwencji dotyczącej między
państwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów
rządowych, . sporządz.onych w Paryżu' dnia S , grudnia 195ą r.
(Dz. tJ. z 1971 r; Nr 8, poz. 88 i 89), zostały złożone dnia
24 M€rpnia 1972 r. , Dyrektąrowi Generalnemu OrganizacJi Na~odów ZJednoczonych dla .Wychowania, Nauk.i i Kultury do-

Kułem 14

kumenty ratyfikacyjne Republiki Dominikapsk iej do wymienionych konwencji.
-Zgodni€ z ,odpowiednimi postanowieniami wyzeJ wymienionych konwencji wejdą ,one w życie w stosunku do Repu- '
bliki Dominikański·ej dnia '24 sierpnia 1973 r.
Miń.ister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski.
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Reklamacje % powodu niedoręczenia ' poszczególn"v,cb numerów wnosić należy do AdministracjI Wydawnictw Urzędu Rady Mi~
n1sl.!ów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - skrytka poc7towa nr 3) w terminIe lO do 15 dnI od daty wydania następnego l5.o'lejnego numeru.
'
..
Prenumeratę na rok następny (rociną · lub półroczną) . przyjmuje - się do dnia 30 listo:
pada, Prenumeratę ' można zgłas'zać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia
31 marca. za II półrocze bądź za cały , bieżący rOK\ - do dn(a 30 września. Do abo,nentów. którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów
, dokonana ,zostanie' z op6inleniem, a ponadto 'lostaną policzone k()szty przesyłki. Opła- ,
ta za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub ti'zyodcinkowym przeka7em'
pocztowym na . konło' Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski. Warszawa nr 1528-91-43745. Rachunk/6w l.a
prenumerlltę nie wystawia , się. Na odcjnku wpłaty należy podać dokładną nazwę Instytucji (bez skrótów), nazwę I numer doręczającego ' urzędu pocztowego (jak ,W arszawa lO, Poznań 3 Itp,), powiat, ulicę, nr domu. nr skrytki pocztowej oraz licZbę zamawianych egzemplarzy Dziennika Ustaw,
.

Pojedyncze eg7emplarze Dziennika Ustaw nabywać można w punktach sprzedażVi
w WarszlIwIe: al. I ArmII Wojska Polskiego 2/4, "Dom , Książki" - Księgarnia ,Prawno-Ekonomiczna - ul. Nowy Swlat l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów al. Gen. Swlerczewsklego 127, w kasach Sądów Wojewódiklchw: Bialymst,oku, Katowicach, Koszalinie, ŁCldzl, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu' I Zielonej Górze
oraz w kasach ,Sądów' Powiatowych W Bydgos7czy, Cz·ęstochowle, Gdańsku. Gdyni,
Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Ostrowie Wlkp" Poznaniu, Rad,omlu, Szczecinie, Tarnowie I Toruniu.
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Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, ' Warszawa"al. Ujazdowskie 1/3.,
Administracja: Admlnlstracj.t 'WydawniCtw Urz:ędu · R'ady Ministrów, Warszawa ,34;
ul. Powsińska 6~1?1 (skrytka pocztowa nr . 3). >
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Zakładacl)

Tłoczono z polecenia Prez,e sa Rady Ministrów
Grllficznych "Tamka". Zakład nr ' l.. Warszawa. ul. Tamka 3.

\ Cena 1,60

Zam. 2385
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