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83 . ~

granicznej -:- jeżeli w siedzibie przedstawicielstwa
nie ma urzędu konsularnego .

ziemców oraz o wzota'ch dokumentów . dla c\;Jdzoiiemców
(Dz. U. z 1963 r. Nr 43, poz. 242, z ·1965 r. Nr 21, poz. 134
. .1 z 1966. r, Nr 44, poz. 266) wpr.owadza się następujące
zIJliany:
1)., w ·§ 3 skreśla się pkt 3; .
. .
I
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
;;§: 4: 1; 'Wizy pobytowe mogą być:
l) dyplomatyczne,
2) służbowe,.
3)' ·zwyczajne (indywidualne lub zbiorowe), ,
4) turystyczne (indywidualne lub zbiorowe).
2. Wizy przejażdowe mogą być:
l) dyplomatyczne,
2) służbowe, .
3) zwyczajne (indywidualne l\!b zbiorowe).";

2

t<rzędy

konsularne udzielają następujących wiz:
l) zwyczajnych,
2) turystycznych.
3) służbowych, dla osób nie będących pracownikami
obcej służby zagranicznej,
..~ wiz wymienionych w ust. 1 pkt l I 2 - na zlecenie przedstawicielstwa dyplomatycznego . alho
jeżeli na terenie kraju urzędowan,ia nie ma takiego przedstawicielstwa." l
.'

5) w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Przedstawicielstwo dyplomatyqne udzriela 'wiz wy
mienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 na .w niosek ojczystego ministerstwa spraw zagranicznych cudzoziemca
lub jego przedstawicielstwa dyplomatycznego zgło
szony w ' formie noty. Od wymagania tego można óds,tąpić w wyjątkowych, uzasadnionych wypadka~h."

~J

w § 5 skreśla się ust. 2;
. ~) w § 6 ust. 1 i 2 otrzYIl!ują brzmienie: .
. :,,1. Przedstawicielstwa dyplomatyczne udzięlają następu
jących wiz:
l) dyplomatycznych,
2) służbowych dla pracowników obcej sh~by zagra-

§ 2.
od dnia

Rozporządzenie

3) zwyczajnych, turystycznych oraz służbowYch dla
osób nie będących pracownikami obcej służby za-

..

życie

po

upływie

14 dni

I

I

MilUster Spraw

nicżnej,

'

wchodzi w

ogłoszenia.

Wewnętrznych:

W.Ociepka

Minister Spraw Zagranjcznych: $; Olszowski
,
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56
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 21 stycznia 1912 r.
w sprawie ratyfikacji przez

Kubę

I

Kenię

bołówstwie,

,
Konwencji (nr 112) dotyczącejnajnIższego wieku dopuszczania do pracy w ryprzyjętej w Genewie. dnia 19 czerwca 1959 r.
.
wał

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty5 Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku
dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie
dnia 19 czerwca 1959 r. (Dz. U. z 1966 r, Nr 3~, poz. 192); Dy:re,k tor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrokułem

ratyfikacje lej konwencji dnia 5 lutego 197.1 r. przez

i dnia 9 lutego 1911 r. przez

Kubę

Kenię.

Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji Vr'ejdzie ona
w życie w stosunku do Kuby dnia 5 lutego 1912 r~, 'a 'w stosunku do Kenii dnia 9 lutego 1972 r.
.
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski

57
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 21 stycznia 1912 r.
w sprawie ratyfikacji przez Francję KOńwencjl '(nr 124) dotyczącej badania lekarskiego- zdatności ' młodocianych dQ pracy
pod zIemIą w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Podaje się niniejszYIJl do wiadomości, że zgodnie z arty6 Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego
zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach,
przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. (Dz. U, z 1968 r.
Nr 37, poz. 263), Dyr.ektorGeneralny Międzynarodowego Biu~
kułem

.

'

(

ra Pracy zarejestrowa ł dnia 5 sierpnia 1971 r. ratyfikację tej
konwencji, przez Francję.
w

Zg0dnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona
w stosunku do Francji dnia 5 sierpnia 1972 r.

życie

Minister Spraw Zagranicznych: S., Olszowski
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