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PRQTOKOt z 1978 r. 

dotyczący Mlędzynaro~owel konwenCji o bezpieczeństwie życia na morzu 1914, 

sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAl'IlSTWA 
:POLSKJEJ RZECZ YPOSPOLIIEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechne} wiadomości: , 

, W dniu 17 lutego 1978 r. ' sporządzony został w Londyn'ie Pr.otokół , z 1978 r. dotyczący Międ~ynć1rorirwel 
konwencji o bezpieczeństwie ,życia na morzu, ' 1974. 

Po , zaznajomieniu się z powyższym protokołem Rada Pań'stwa uznała go i , uznaje. za słuszny , zarówno w ca
, łości. ' jak i każde i postanowień w · nim zawartycn:oświadcza, źe ,wy~ienionyproto~ół jest ;przyjęty, raty-
fikowęny I potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie ni1:!zmiei:mie zachowywany. ' , 

' . ' . -', . \ . '. " . , 

Na dowód czego wyd,my zostalaktniniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej , Rzeczypo.spąlltej Ludowej. 

, ' _' Da~tlów Warszawie dnia 16 ' lutegO"' 1984ro 

, " ." . • Przewodniczący Rady ,Po ńst,\\I'-a.: , Ho JablońsM ,-;', 

Lo S. 
Minister Bpraw Zagranicznych: S. Olsznwskt 

, (Tekst protokołu za~iera załącznik do ,Diniejszego numeru). 

321 

OSWIADCZENIE RZĄDOWe', 

,'e " . t.: 

,w aptawie ratyfikacji puezPolską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu z 1978 r ., c dotyczącego MI~dzynaródoweJ 
.-- " 'Konwencji o bezple(;zeństwle ' życia na morzu, Ig,H~ sporządzonego w Londynie ' dnia ' 17 lutego 1978 r. 

Podaje się ntniejszym " do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem IV Pr9tokohi, z 1978 r., dotyczącego, Między

' narodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 
1974, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., 

, :rostał. złożony Sekretarzowi Generalnem,u Międzynarodo
wei Organizacji Morskiej dnia 15 marca 1984 r. dokument 
ratyfikacyjny Polskiej Rzecz-ypospolitej Ludowej do po
wyższego protokołu. 

Zgodnie z ' artykułem V wymienionego protokołu 
wszedł' on w żyde w stosunku dp Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej dnia 15 czerwca 1984 r. 

Jednocześnie podwje ~ię do wiadoIńo~Ci" ze następu
jącepaństwa staly sIę stronami powyższego protokołu. 
który wsze(1I w ' życie dnia 1 maja 1981 r .• podpisując go 
bez zastrzeżenia ratyfikacji albo składając dokumenty ra
tyfik6'Cyjne, , przyjęcia. zatwierdzenia lub przystąpienia w 
ńizej podanych datach: " , ' 

Wspólnota Bahamów dnia 16 lutego 
Urugwaj dnia 30 kwietnia 
Kuwejt dnia 29 czerwca 
Belgia dnia 24 września 
Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Pół-
nocnej IrlandU dnia 5 listopada 

z rozciągnięciem protokołu 

,na Hongkong' począwszy od 
,25 listopada 1981 ·r., 

'-

1979 r., 
1979 r., 
1979 r., 
1979 r., 

1979 r., 

, Szwecja 
Ftancja 

, Norwegia 
Hiszpania 
Japonia 
Republika Federalna 

dnia 
dnia 
dnia 
dnia 

Niemiec dnia 
Holandia dnia 

z rozciągnięciem protokołu 

na , Antyle Holenderskie. 

TuneZja dnia 
Stany Zjednoczone Ame-
ryki dnia 
Li be da dnia 
Jugosławia dnia 
Kolumbia dnia 
Dania dnia 
Norwegia dnia 
Finlandia' dnia 

. Związek SocjalistycznY.fh 
Repuhlik Radzieckich dnia 
Libia dnia 
GrecJa dnia 
Izrael dnia 
Republika Południowej. 
'Afryki ' dnia 
Węgry dniu 
Argentyną. onia 

21 grudnia 
21 grudnia 
25 marca 
30 kwietnia 
15 maja' 

6 czerwca 
8 npca 

6 sierpnia 

17 sierpnia 
28 października 
31 października 

31 października 

27 ' listopada 
2S marca ' 
30 kwietnia 

12 maja 
2 lipca , 

17 lipca 
21 ' . sierpnia 

11 stycznia 
3 ~uteg() ; 

24 ' utego 

197-9 ro. 
1979 ro, 
19/JOr.! 

, '1980 r., 
1980 r .. 

1981} r., 
1980 ro~ 

1980 r., 

1980 r.', 
1980 r., . 
1980 r., 

, 1980 r.i 
1980 r., 
1981 r., 
1981 ' r., 

1981 r., 
1981 r .. , 
1981 L. 
lQRl L, , 

1982 L . 
1<\82 L, 
1982 r., 



/ 

Szwajcafi~ 
Panama 
Peru 
Vanuatu 
Włochy 

Chińska Republika 

dnia l kwietnia 
dnia 14 lipca 
dnia 16 lipca 

',~ a8 loi;poa 
dnia I ,października 

1982 r., 
19B2 r;. 
l'98'2 r., 
19,82 'c , 
1982 r., 

'Uban 
Irlandiit 
Z)ednoczo(1e Emiraty 
Arabskie 

~.oz. :ł21 j 1r2l 

dnia 29 Iistopada 
dnią- . 29 Iistop~a 

·1983 c:, 
1983 c., ' 

IPonadt0 ,podaje ·s r.ę do wi'adoIt1eści, ' że- , powyższy pro-
, Ludowa 
t;Jiemiecka Republika De~ 
mokra tyczna 

. dnia 17 grudnia ' 198'2 r., tokół :.wszedł w , żyfie ' w' stosuD'ku do pIerwstych 19 państw 
'aIi.j~ '1 majci li9a'l f .. li w stosunku dokażdege. z pozosla-

198'3 r:, łych państw wszedł w życie pouply,wie trzech ·miesięcy 
H183 L, od dnia zJożema <od;powiedniego dokumentu/ ratylikacyj
t983 r .•.. nego. przyjęcia, za'twierdzenia lubprzystąpieaia. 

Gha'na 
Czechosłowacja 

' dnia ,28 kwietnia , 
\ I' dnia 19 maja 

dn ia 2 czerwca 
Meksyk , dnid 30 cierwca 

dnid . 6 lipca 
dnia 17 sierpnia 

1988 ,r., r . 

,H!8j r., Jednocześni e ' zawiadamia się. że tekst załącznika , do Islandia 
Australia 
Malezja 
Bułgaria 

tlni a -19 p'!lid'iiemi'ka 
dnia 2 listopada , 
\dnm .3 Ilist<l'fJBda 
dma o, 'Im-Qluł618 ' 

1983 L. wymienionego ,pr@tokolu ' przecliowywany Jest · w Minister'" 
'l9łJ3r.. st wie' Spr.aw Zagranicznych " i . wUrzędiie 1:iospodarla 

A.ieria 
l 003 r., M.orskIej. \ 
ł,9iB 1:. , 

POIItu!'aHa '!:!:łB3 tf.. ,Minister' .S!pr-aw Zag'I'amqny.ch: S.' OlszowsJd 

,ROZPORZĄDl·ENłERADV MINISTRÓW ' 

z dn ia 29 grudnia 1984 r. 

zmieniające rozporządzenie w spr.aw,leąpowainienia organów adm1n18tracJlpa6stwo~eJ ' do ustalania niektórych cen 
urzędowych I marz hantlIowych urzędowych oraz określanIa zasad ' ustalanta ,cen requlowanycb~ " ' 

Na po.dstawie art. 17 usl. 2 ustawy z dnia 2.6 iutego 
1982 r. ocenach· (Dz. U. z 1984 i. Nr' 13, Po.z; 'S~ Z'ar,zą'C!l.u 
się, co oastępuje: 

§ , l. W ro.zporządzeniu Rady Minist'f"()w z · 'tINI!I'Il 
30 grudnia 1983 r. w sprawie upo.ważnienia Drganów admi
ni51racji llmitttw(!)Wej de ttlstaU'Bl'Iia lIlie!lńOO:rychoe.m. ur,zff" 
dowych ii mm-ż ,handlo.wyCh IU7Ją~~.ln ma! ;Qk·reślłam'a 

. zasad ustalania cenregulo.wanych {Dz. U. Nr 75, poz. 340) ' 
w,prawadza się <nas.tępujące .7d!l<liany: 

l)w .§1: 

Ib) pkt l o.t rzymuJe brzmienie: 

. ,,1) . Ministra Acłmi:IlIistracjl i Go.spo.darki P·~e
strzennej do ustalani a cen ba: 
a) ;:e<'łll'O'f,aZ())we iplT.zewozy o.sób i bagaż.t.l środ

kami lJlII,ieJskt.ejj.Jwmunikacji , maso.wej" 
b) JUapy i iń~· materialy§eO'deE)'jne . i karto

graficzne Sprzedtłwa·ne z państwowego za
sDbu; geodezyjJJego karto.graficznego", 

h) po. pkt 1 dOdąje się pkt la w 'brzmieniu: 
"la) Ministra Górnictwa i Energetyki do usta

,lania cen Zi! czynn o'ki organów do.zo.ru tech
,n1czneg.o" , 

c~ w pkt :2 ł>od lit. a~ skreśla się wyrazy "ro.lno
SPo.żywczy.oh", 

dl w pkt 3 pod lit. a) po. 'wyrazie "publicznym" 
dodaje się wyrazy: ,,(w ko.munikacji regularnej, 
objęteJ ro.zkhidem jazdy~",a wyraz "oplat" : zastę
pujesię wyrazem "cen". 

'e) . pkt 5 otrzy!muJe brzm-ienie: 

,,5) Ministra Łączno.ści do usŁa'lania cen ,za: 
a) usl,ugi 'po.czto.we i telekomunikacyjne. 
b)po.miary i bada·nia wyko.nywaneprzez Pań

stWo.wą Inspekcję Radiową", 

f)w pkt tO pod lit. dl wyrazy: "podległe terenowym 
~itnom' administracji :f)aństwo-w1!L lu b ' Ministrowi 
Zdro.wia i Opieki Spo.łecznej" zastępuje się wyra:' 
zami: ."podporządkowane rado.m narodowym . lub 
aadao.ro.wane przez Ministra. ~drowia i ' Opieki Spo-
łecznej"; . 

2) . w §2 .w ust. I: -
, 

,a} w \ pkt ilp@.d ~j,t. b) .po wyrazl'e ·,Iso.ja" skreśla się 
wy'r.azy: "i fasDla", 

,bl w pkt -t lit. ,c} otrzymuje brzmienIe: 

,ICJ .uslugi ,zwją.zaIl:e 'Z !prodUkcją zwierzecł, , za
.p)~IMliem roślrn pr,zez ;pszez0ły, usługi WZdof 
k:r.esie Gcemy Il.aso.bności 91&9 • .(])kr~śJ.tmła -skła
du chemicznego. materiału T,ośJillJl.egQ, pasz ,I 
nawo.zówo.ra~ pOdstawowe uslug,i związaneJ: 
produkCją 'roślinną,"; 

3) pkt 3 otrzymuje brzmienre: 

,,3)Przewo!'lniczącego 'Główl'!-ego 1(c;5mitetu Turystv1d:' 

:a) Vi p.oro7!\1mieniu z Min1strem Pnit.:y, J(laI: 
i Spraw Soc1alnych - za wczasy prac0w,nicze, 

b) w po.roz~~ieniu z · Ministrem Oświaty i Wy~ 
chowania o.raz Ministrem do Spraw Młodzie-

ży - za obo.zy ko.Io.nie dfa młodzi>eiy 
szko.lnej, . 

c) za usiugi hotelarskie i kempingo.we świad,czone 
o.so.bo.m zagranicznym." 

§ 2. Rozporządzenie wCho.dzi w życie -z dntetn ·1 stycz-
nia 1985 r. . . 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. 'Messner 
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