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i technikowi medycznemu, jeżeli badania te w oKresie po
boru są przeprowadżane w godzinach ustalonych prźeż 
przewodnicząc'ego terenowej komisji poborowej. Wynagr o- ' 
dzenie to przysługuje również za badania radiofotogra· 
fićzne przeprowadzone w okresie poprzedzającym pobór,' 
jeżeli liczba osób wezwanych na te badania w 'ciągu jed-
nego dnia' wynosi co najmniej 80 osób, ' , 

§ 8. 1. Wydatki zwią'lane z przygotowaniem i prze
prowadzeniem poboru pokrywa się z ' budżetu \yo jewódz- , 
kiej rady narodowej. ' , , 

2. Wynagrodzenie osób wchodzących ,w skład komi- ' 
sji oraz osób biorących udział w I?racach komisji' (§ 4) wy- , 
płaca się według listy sporządzonej na podstawie planu 
poboru i protokołów dziennych komisji poborowyc,h, a w 
odniesieniu do lekarza radiologa i technika medyc~nego
na podstawie stwierdzenia właściwego zespołu opieki zdro
wotnej,że 'badania przeprowadzone zostały w myśl zasad 
określonych w, § 7 ust. 3. 

§ 9. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
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l) :woj-ewodzi'e naleiyprzez 't'o rozumieć takze pr ezy-
denta miasta stopnia wojew?dzk;~go, . 

2~ urzędzie wojewódzkim - należy ' prŹe'z t.o\ozu~ieć 
także urząd miasta stopnia wojewódzkiego" , , " 

3) naczelniku gminy - należy przez to rozumieć także 

naczelnika miasta i gminy, na cze ln ika (prezydenta ) 
miasta innego niż wymienione w pkt 1 oraz naczelni
ka dzielnicy, 

4) urzędzie gminy - na leży przez to , rozumlec t akż'e 
uriąd mia'sta i gminy, urząd miejski inny n iż wymie-
niony w pkt 2 i urząd dzielnicowy, ' 

§ 10. Traci moc rozporządzen ie Rady Ministrów z dnia 
kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji ' poborowych 

i wynagrodzenia za udzial w pracach. tych: kom isji (D~. U. 
z 1968 r. Nr 10, poz, 51 i z 1970 r. Nr 7, poz. 57). 

§ 11. Rozporządzen ie wchodzi w życ i e z d n-iem oglo-
szenia. 

Prezes RadY , Minislrów: w z. M. Jagielski 

\ . OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 23 lutego 1976 r. 

w sprawie przystąpie~ia Nikaragui do Konwencji wiedeńskiej ' o stosunkach dypl~matycznych, spotzą!Izonej , 
w Wiedniu dnia 18 kwie'tnia H/61 r. 

Podaje się 111ll1eJszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem, 50 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyploma
tycznych, sporządzonej w Wiedn'iu dnia 18 kwietnia 1961 r: 
(Dz. U, z .1965 r.Nr 37, poz. 232)" został złożony Sekreta
rzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
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dnia 31 października 1975 r. dokument przystąpienia Nika
ragui do wymienionej konwencji. 

Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 konwencji weszła ona , 
w źycie w stosunku do Nikaragui dnia 30 listopada 1975 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z: J. Czyre:k 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 23 lutego 1976 r. 

W sprawie ucżestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizac ji wyspecjalizowa- ' 

" 

nych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1941 r. I ' 

Poeaje się niniejszym , do wiadomości, że zgodnie 
z § 41 Konwencji o przywilejach i immunite.tach organiza
cji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromędzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych dn ia 21 listopada 1947 r. 
(Dz, U. z 1970 r. Nr 4, poz. 25). następujące państwa zło

żyły . Sekretarzowi Generalnemu Organizacji , Narodów 
Zjednoczonych dokumenty PI:zystąpi e nia do wymienionej 
konwencji: -

Gujana 
Iran 

dnia 
dnia , 

Hiszpania dnia 
Niemiecka.Republika 

Demokraty,<;:zna ,,( dnią 

,ZgQdnle z §-43, lej, konwencji: 

13 
16 
26 
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wrześnra 1973 r., 
maja 1974 r., 
września 1974 r., 

października 1974 r. 

Gujana zobowiązała się stosować jej postanowienia 
do nas,tępujących organizacji wyspec jalizowanych : ILO, 
FAO, , UNESCO, ICAO, 1M F, IBRD, WHO, UPU, ITU, 
IMCO, WMO, IFC, !DA, a Iran przyjął zrewidowane o. ta
tecznie teksty czternastu załączników do te j konwencji; 

Hiszpania zobow iąza ła się stosować jej postanowienia 
, do następujących organizacji wyspecjalizowanych: ILO" 
' fAO (drugi zrewidowany tekst załącznika II), UNESCO, 
ICAO, IMF, , IBRD, WHO (trzeci zrewidowany tekst za
łącznika VII), UPU, rTU, IM CO (zrewidowany tekst załącz
nika XIIl, WMQ, IFC, rpA; 

Niemiecka' Republika Demokratyczna zobowiązała się , 
stosować jej ' postanowienia do następuj'ących or,ganizacji 
wyspecjalizowanych: ILO, UNESCO, WHO (trzeci zrewi-


