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1963 r., przywozie do Ke'nii na warunkach wyszczególnionych w ni,::
1963 r., niejszej Umowie. Niekoniecznie jednak zwolnienie .takiebę
1964"r., " dziestos·owane do przedmiotów o chąrakterze kulturalnym,
1964 r., któr'e. podlegają opłatom celnym 'na podstawie odpowiednich
1965 r., pozycji taryfy celnej. To stanowisko wynika z - niemoż'liwości
1965 r., precyzyjnego zdefiniowania wyrazu "kultural?y".
1965 r.,
3. W odniesieniu do Załącznika C (iii), nagrania dżwię
1'966 r., koweo charąkLerze wychowawczym i naukowym .przezna1966 r.; czone do użytku zgodn ie z 'warunkami wyszczególnionymi w
1966 r.
niniejszej umowie są przy przywozie do Kenii zwolnione od
.opłat celnych; Jednakże z uwagi na brak specjalnych pośta
z zastrzeżeniem przewidzianym w' Pr'otokole stanowiącym nowień dotyczących przywozu nagrań dżwiękowych o charakzałącznik do niniejszej umowy;
terze kulturalnym, podlegają ' one opłatom celnym zgodnie
z odpowiednimi pozycjami taryfy celne}.";
.
Kenda . . . . •. . . . . . . d~ia 15 marca
1967 r.
Malta.
1968 r.,
dnia 19 stycznia
Niger .
1968 r.,
dnia 22 kwietnią
z następującym zastrzeżeniem :
MarokO'
1968 r.,
dnia 25 lipca
1968 r.,
dnia 26 sierpnia
,,1. Zatącznik B-;vi) Umowy przewiduje zwolnienie od. Ludowa Republika Konga
Singapur.
dnia 11 lipca
1969 r.,
opłat cehiych przywozowych przedmiotów · zabytkowych liMauritius
dnia 18 lipca
1969 r.,
czących ponad sto lat. Zg·odnie z odpowiednimi przepisami
dnia 17 czerwca
1970 r.,
prawnymi obowiązującymi w Kenii. wymienione przedmioty Japonia .
Boliwia .
dnia 22 ' września
1970 r.,
będą wolne od opłat celnych tylko wówczas, jeżeli:
Rumunia . .
1970 r.;
dnia 24 listopada
a) z,os~aną zaliczone do "dzieł sztuki"; i '
dnia 14maja
1971 r.
b) nie są przeznaczone do cdsprzedaży i są uznane za takie Tunezja .
przeż urząd akcyzowy; i
Zgodnie z artykułami X i XI powyższej umowy weszła ,
c) ud·owodn'ione zostanie przed urzędem akćyzowym, że są ona w życie w stosunku do Jugosławii, Syjamu, Kambodży, '
//
to przedmioty liczące ponad sto lat.
Cejlonu, Pakistanu,' Arabskiej Republiki Egiptu, Laosu,MonaJeżeJi wyżej wymienione waruriki nie zostaną spełnione, arty- ko, Izraela i Szwecji dni", 21 maja 1952 r., a w stosunku do
kuły te podlegają właściwymopłutom zgodnie z taryfą celną.
pozostałych państw w dniu , z.łożenia przez ,te państwa ich do2. , W .odniesieniu' do Załącznika C (i) Umowy. filmy, prze- kumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia lub notyfikacji
. .
zI·ocza, mikr·ó filmy i ' diapo,z ytywy o charakterze wychowawo sukcesji.
czym llib naukowym są ' zwolnione .od opłat celnych przy
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
Nikaragua
Kamerun
Rwanda
Uganda
Malawi
Górna ' W,o lta
Iran
Trynidad i Tobago
Stany ZjedtH}Cz.one ., Ameryki

.

dnia
dnia
dnia
dnia
d'n ia
dn.ia
dnia
dnia
dnia
dnia

19 lipca
17 grudnia
15 maja
1 grudnia
15 kwietnia
17 sierpnia
14 , września
. 7 stycznia
11 kwietnia
2 listopada

'.

.

,
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ROZPORZĄDZENIE MlNISTRA FINANSOw

z dnia 10 lutego 1972 r.
żmieniające roworządzenie w

sprawie ptowadzenia ksiąg przez ---kościelne osoby prawne oraz ' zakony
duchowne.

Na podstaw.je art. 101 ust. 5 i 6 dekretu z dnia 16 maja
1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11,
po,z. 60) zarządz:a się, co następuje:

kongregacje

5) § 14 skreśla się;
6) § '15 otrzymuje brzmierne:
,,§

§ l. . W rozporządzeniu Ministr.a Finansów z dnia 20 lu-

tego ' 1962 r. w sprawie pr'owadzenia ksiąg p.rzez kośCielne '
,os-oby prawne oraz zakony i' kongregacje duchowne (Dz. U.
Nr 18, poz. 77) wprowadza się następujące zmiany l ,
l)w § l skreśJa się wyrazy "i księgę inwentarza";
2) w § 2 skreśla się ust. 3; .
3) w § 4 skreśla się ust. 2;
4) w § 10 ust. , l skreślą się wyraz "inwentarz·owych" oraz
użyte w nawiasie wyrazy "i 3";

15~

Księgi, o których mowa w § , 4, powinny być
przed rozpoczęciem 'okresu rachunkowego przedstawione do poświadczenia organowi finansowemu. właściwemu V{ sprawach' podatku dochodowego,"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie ,z dniem ogłoszenia
i' ma zastosowanie od 'roku podatkowego .1972.

Minister Finansów: S.

JędrychowskI
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZ~StU DRZEWNEGO'

z dnia 15 stYcznia 1972 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

uposażenia

funkcjonarIuszów

Straży Leśnej.

.Na podstawie art. 8 dekretu z dnia '5 lipca 1946 r. -<> Stra- .
§. l, W rozporządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu
(Dz. U. z 1946 r. NŻ' 41, po,z. 238 i z 1949 r. Nr' 18; Drzewn.ego z dnia 8 listopada 1965 r. w"sprawie ' uposażenia
poz. 110) zarządza się, co następuje:
. funkcjonariuszów Straży Le.śnej (Dz. U. Nr 50, ' poz. 313) 'wprowadza śię następując'e żmiany:

ży Leśnej

/

'

'.

,

Dziennik Ustaw Nr 6

)

poz. 36, 37 i 38'

72, -

,

~--------~l----~'~--~~----~~------~~--~--
:'::.

praco~'nj:ków przedsiębiorstw las6:\V pailstwowych'
(Dz. U.z 1965 r. Nr 50, poz., 312,zd 9Q8 ro Nr 13.
poz ~ 7,2.i,z :1969 r. Nz: .23, p07;. 169) ~' .

1) w § 2 pkt 2 ,otrzymuje brzmienie:
dla ko,,2) Naczelny Dyrektor ,Lasów Państwowych
'mendantów okręgowych",
.'
"
~) § 5 -otrzymuje brzmienie:
,,§ 5; W sprawach nie uregulowanych niniejszym rozpo.rządzeniem stosuje się odpowiednio prżepisy §5,
6, 11, 13-16, 17 ust. 1 oraz § 18-24 rozporzą
dzenia Min istra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
rz; dnia 8 listopada 1965 r. w sprawie , uposażenia~

v

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
nia z mocą od dnia ·1 stycznia 1972 r.

życie

z dniem . ogłosze

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: J. Popko
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ROZPORZĄDZ~IE

MINISTRA ' :2:EGLUGI

z dnia 31 stycznia 1972 r . .

w sprawie przewozu ziarna
Na podstawie :'art. 37 § 3 l art 46 § 1 K~delcsu morskiego
(Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) zarządza s i ę, co następuje:

luzetą.

na statkach inorsklch.

ziarna"" zatwierdzony na wniosek armatora lub stoczni przez
Polski Rejeśtr Statków na zasadach określonych w przepisach
tej instytucji.
2. Plan ładowania ziarna wyda'ny przez upoważnione
władze administracyjne państw będących stronami ko.nwencji
wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1 użnawa,ny będzie przez urzędy
morskie za równoważny z plartemzatwierdz-onym . przez
' Polski Rejestr Statków.
.

§ 1. t.Statki morskie o pojemności brutto ponad 100 ton
rejestrowych, zawijające do portów polskich i przewożące
zianlo w stanie luźnym, bb'Jwi ązane są spełniać wymaga,nia
zawarte w:
l) rozdziale VI - Przewóz ziarna - Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1960 r.
.§ 3. Do udzielania zwolnień przewidzianych w prawidl,e
(Dz. U. z 1966 r. Nr 52, poz. 315), zwanym dalej "przepi- 16 przepisów konwencji oraz w prawidle 11 przepisów IMeO
sami konwencji" lub
upoważnione są u-rzędy morskie, gdy \ chodzi o jednorazową
2) przepisach o przewozie ziarna, zawartych w żałączn i ku podróż statku, a w pozostałych wypadkach - P.olski Rejestr
do rezolucji nr A . 184/VJ/Międzyrządowej Morskiej OrgaSta tków.
nizacji Doradczej (IMCO) z dnia 28 października 1960 r.,
. ~ 4~ Organem inspekcyjnym przewidzianym w, prawiwydanych, przez Polski Rejestr Statków, zwanych dalej
dle, 15(d) ' przepisów konwencji oraz w prawidle 10(d) przepi, "przepisami IMCO".
sów IMCO są urzędy morskie.
2. RównoC7;esnestosowanie do danej podróży" statku
przepisów wy mienionych w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 1 pkt :2
§ 5. Rozporźądzeni e· wchodzi w życie po upływie miesią-.
~ub kombinacji części tych przepisów jest niedozwolone.
/ ca od dnia ogłoszenia.
,
§ 2. 1. Dowodem spełnienia wymagań pri e,pis6w wymieirlonych w § 1 ust. J pkt ! lub pkt 2 jest "Plan .ładowania
Minister Zeglugi: w z. S. Perkowicz ,

"

33
OSWIADCZENIE RZĄDOWE '

.

,

Z .dnia 25 stycznia .1972 r •
Vf sprawie uczestnictwa Kambodży w Konwencji I Statucle o wolności tranzytu. sporządzonych w Barcelonie

.

,.
Podaje

...

.

'

dJlla' 20 kwietnia 1921 t.

się 'nin:iejszyin do. wiadomoŚci, te lhąd Kambodży

ii-Otyfikował dnia 12 kwietnia 1971 r. Sekretarzowi CeDE;ralne~
~u Organizacji Nai'-odów Zjednocz·o nych, . że uważa . się za
Kwi.!lzany' K~JI,W.ęncJą - i Statutem o .w,o!ńo~c.r tranzytu, sporzą-

'.

.

dzonyml w Barcelonie", dnia 20 kwietnia 1921 r. (Di. U. '
z 1925 r. Nr: 34, poz. 236);Minlstęr

Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrek

j:

Tłoczono Ipołecenla

w

Zakładacb

Grarlcznycb "Tamka

H
,

Prezesa Radv Mlnlstr6w nr l, ' Warszawa, ul. Tamka 3.
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