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, l) w § 7: ) 
a) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) użycie pałek gumowych", 
b) dodaje się ust. 3 w brzmteniu: 

"i Szczególny środek bezpieczeństwa o,kreślony W 
usL . 2 pkt .6 może być~ stosowany tylko w razie zbi'o
rowego grożnego nieposłus.zeńslwa." I 

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzm:iende: 
,,2. Względem kobiet ciężarnych i karmiących nie sto
suje się szcze,gólnych środków bezpieczeństwa wymie

r _ nionych ' w §7 ust. 2 pkt 2-5, a względem ws,zystkich 
kobiet szczególnego środka be'Zpieczeństwa wymieni(l'ne
go w § 1 ust. 2 pkt 6.", 
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3) w § 10 uSlt. 3 otrzymuje brzmie,nie: 
,,3. Z zastosowania szczególnych środków bezpieczeń
stwa oraz siły fizycznej sporządza się protokół. O zast:o~ 

Stowaniu szczególnych środków bezp ieczeństwa oraz sHy 
fizycznej względem tymczasowo aresztowanego za wi'ada
mla się organ, do które,go dyspozycji pozostaje tym'ez'a
sowo areszbowany, " a o użyciu pałek gUlllowych wzglę
dem skazanego, tymczas'owo aresztowaneg,o albo osoby 
umieszczonej w ośrodku przystosowania społeczneg'o z,a
wiadamia się organy ~ądowego i pr,okuratorskiego nad
zoru penitencja~eg'o." 

. § 2. Rozporządzenie wchod:zJi w życie z dniem ogłosze
nia. 

'Minister Sprawiedliwości: W. Berulowicz 

OSWIADCZENIERZĄDOWE 

z dnia" lutego 1972 r. ' 

o' , w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r'r 
. sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 . marca 1961 t. 

Podaje się niniejs.zym do wiadomości, że zgodnie z art y
kułern ' 4Q ustęp 3 Jedrtolilej konwencji o śJodkach04ur"liają-

. . ) . 
eych z 1961 r., . sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 
1961 r. (Dz. U: zI966' r. Nr 45, poz. 277), został źłożony dnia 
16 listopada 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia ~RepubH1cl 

Południowej Afryki do wymienionej ltonwencji z zastrzeże
, niem do artykułu 48. 

Zgodnie z aJr'tykułem 41 ustęp 2 · powyższej konwencji, 
weszła ona VI życie w stosunku do RepubHk~ Południowej 
Afryki dnia 16 grudnia 1911 r. ' -

Ninister Spraw Zagranicżnych: S. Olszowski 

97 

OSWlADCZENIE RZĄDOWE 
( 

z dnia 4 lutego 1912 r. 

dotyczące ratyfikacjI przez FInlandię i Chile Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, spo
rządzoneJ w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. 

Podaje się 'niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty· 
kułem 12 Konwencji w ·sprawie zwalczania dyskryminacji w 
dzied2'linie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnlia 
,1960 r: (Oz. U. z 1964 r. Nr 40,p&L. 268), zostały zrożone Dy
rektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dla Wychowania, Nauki i Kultury dokumenty ratyfikacyjne 

powyższej konwencji przez , Finlandię dnia 18- października 
1911 r. ł przez Chile dnia 26 października 1971 r. 

Zgodnie z artykułem 14 wymieni,onej konwencji, weszła . 
ona W życie w stosunku do FinlandH dnia 18 stycznia 1972 r. 
t w stosunku do Chile ~ia " 26 stycznia 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 lutego 1972 r. 

w sprawie przyjęcia przez Bahrajn Konstytucji Swiatowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorlm 
dnIa 22 llpca 1946 r. 

Pod aje się niDlejszym do w iad omości , że zgodnie z arty
kułem 79 lit. b) Konstytucji ~wiatowej Organizacj'i Zdrowia, 

podpisane j w Nowym Jorku dnia 22 li pca 1946 r. (Dz. U. 
z 1948 r. Nr 61, puz. 477), zos ta ł złożon y przez Bahrajn Se-



D7Jlen.ńtk Usfaw' Nr 14 

krelarzowi Generalnemu Organh:l!cji , Narodów Zjednoczonych 
dnia 2 listopada 1971 r. do~ument przyjęcia powyższej kon-
stytucji. . 
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. Zgodnie z artykułami 4 i 79 Konstytucji Bahrajn w dniu 
żlożenia. dokumentu przyjęcia , stal się stronąpowyższejkori
Slytucji oraz czł()lIlkiem $wiatowej Organizacji Zdrowia. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. OlszowskI 

OSWIADCZENII! RZĄDOWI! 

z, dnia 11 lutego 1972 ,r. 

w sprawie uczestnictwa Bahrajnu l Burundl w konwencjach o ochronie ofiar woJńy; podpisanych w Genewie, dnia 
12 sierpnia 1949 r;, oraz wycofania przez Zjednoczone Krółestwo Wielkiej Brytanii I .,ółnocnej Irlandii zastrzeżenia do 

Konwencji geDEiws~lej o ochronie osób cywilnych podczas wojny. 

Podaje się niniejszym do wiadomoścl._ że zgodnie z art y-
. kułem 61 Konwencji genewskiej o polepszeniu/ losu rannych 

i chorych w armiach czynnych, a,rtykułem 60 Konwencji ge
newskiej o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił 
zbrojnych na morzu, artykułem 140 Konwencj'i genewskiej 
o traktowaniujęńców wojen!lych oraz artykułem 156 Kon
wencjj genewskiej o ,ochronie osób cywilnych podczas woj
ny, . podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 19.49 r., (Oz.U. 
z , 1956 r. Nr 38, poz. 171), został zlożony " Rządowi Szwaj
carskiemu dnia 30 listopada 1971 r. dokumeńt przystąpienia 
Bahrajnu do powyższych konwencji. 

, Wymienione konwencje; wejdą w życie w stosunku do 
Bahrajnu w sześć miesięcy po dacie złożenia dokumentu przy
stąpienia,' tj. dnia 30 maja 1972 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Burundl 
notą z dnia 21 grudnia. 1971 r. powiadomił Rząd Szwajcarski, 
Iż 'uważa się za związany od dnia uzyskania niepodległości, . 
tj. od ' dnia 1 lipca 1962 r., postanowieniami powyższych kon
wencji, które zostały rozciągnięte na jego terytorium przez 
Belgię. ' " 

Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Zjednoczo- .' 
, . neg'o Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii notl\ 

z dnia 14 grudnia 1971 r. powiadomi ł Rząd Szwajcarski o wy
cofaniu zastrzezenia uczynionego prżez Zjednoczone Kró
lestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii przy podpisaniu 
Konwencji genewskiej o ochr,onie osób cywilnych podczas 
wojny i utrzymanego przy skła,daniu dokumentu ratyfikacyj~ 
nego do tej konwencji. ' 

MJ,nIsterSpraw Zagranicznych: S. :Olsiowskl · 
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OSWlADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 15 lutego 1972 r. 

w sprawie uczestnictwa Fidżl w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 30 marca 1961 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że RządPidżi notą 
,2 dnia 1 listopada 1971 r. powiadomił Sekretarza Generalneg'o 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Iż uwa,ża ' się za zwią-
7any J.e<łnolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 r., 
sporządzO'oą w .Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 . r. (Dz. tJ. 

z 1966 r. Nr 45, p<n. 277), która została rozciągnięta na jeg-o 
terytorium przez ' Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytan.i'l 
i północnej-lrlandii. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 
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OSWlADCZENJE RZĄDOWI! 

z dnia 4 marca 197.2 r. 

w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych 

, ~ 
-, 

w przemyśle, ' podplsa~eJ w Bernie dnia 26 września 190fi r. ' 

Podaje się ni1niejszym do wiadomości; że zgodnie z art. 11 
Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet; 
za'Lrudni,onycn w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 
26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. N~ 19, poz. 15el, na-

stąpiło dnia 4 stycznia 1972 i. wy po wie<lzen.i e pr~ Szwaj-
oarię powyższej konwencji. .: 

Zgodnie zaIt. 11 konwencja utra,ej moc w stosunku do 
Szwajca'I1i~ dnia .4 stycznia 1973 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S~ OlszowskI -
ł 

\ 




