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OSWIADCZENlE "' RZĄDOWE

z

..

: .~

;\

'dni~

,28

kwietnią

1981 r,

w sprawie przystąpienia ' Polsklej RzccZ}'P.OSP.OllteL Ludowej do Protokołu ' o -przywileJacll ł łtnmunltetach
MiędZynarodowej ' Organizacji Mor.lde) ł.ącmokł SatelltUllej (lNMARSAT), ' sporiądzonego w Londyule'
dnia 19rudDia_ 1981 r.

,

'

Podaje się nl~iejszym do , wiadomości, że zgodni~ Związek ~,ócjalistycznych·
19 Protokołu o przywilejach-- i immunitetach RejlUblik ' Radzieckich .
Międzynarodowej Org~nizacji Mo~skiej _łĄczIlOści SateliBiałoruska Socjalistyczna
tarnej (INMARSAT), . spo~ądzonego w · Londynię dnia Republika Rad2.iecka
l grudnia 1981 r., został złożony ,Sekretarzowi Gener;a!·' . Ukraińska Soc~listyczna
nemu IN:MARSAT dnia 29styczrua 1987 r.dokument Republika Radziecka .'
Bułgariąc przystąpienia Polskiej Rzeczypospo1itłrjLtidowej do p.o'wyżsżego
protokołu. Protokół _ ten 'zgodnie
z - art. 20 Liberia
wŚ2edł w życie, dnia ,30 lipca 1983 r., a w st~sunku' . do . Holandia
,
Polskiej R~zypospolitej Ludowej, zgodnie za!;t. 21 ust. 1, Kanada
dnia 28 lut~go 1981 r.
.
Chile
,Republika Federalna 'Niemiec. ,
, Jednocześńie ,podaje się ' do wiadomości, że ' MstępU Szwecja
jące państwa stały się strQnami powyższego protokolu
Francja .
w drodze złożenia .podpisów bez zastrzę,:aenia ratyfikacji Kuwejt
lub przeż złożenie dokumentów ratyfikacyjJ!ych albo do· Dania
kumentówprzystąpienia w lliże} pod ..niycb datach:
Irak
.~,
1982~4"f9 Oman
Norwegia Sri Lanka
1982-04-21
Minister Spraw Zagranicznych: , M.
Finlandia
, 1982-05-25

z art.

,1982-05:27
1982-Ó5-21
\.982-05-21
ł982-10-12

1982-11-25
1983-06-.4
1983-06-30
1~84-02"01

1984-11-09
1984-12-65
1985-09-19
1986-03-25

1986-07-23
t986-08~ 14

1986-08-18 ,
Orżechowski

....,
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KONWENCJA A'fE~SKA
w .prawie , przewoZu DlqrZem .pasaier6w I ich- bagam, 1974,
sporządzona w Atenach dńia

13

grudnia 1974 "r.

W Imieniu Pol.lde) RzecZY~8poUteJ Ludąwej
RADA PAI'lSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLiTEj LpOOWEJ
pódaje do

pow~zechnej wiadomości:

W dniu 13 grudnia '1914 r. , została sporządzona w Atenach Konwencja ateńska w spr.dwie przewozu morzem
pasażerów ' i iclibagażti; 191~.
"..

.

Po zaznajomieniu się z powyższąkonw~ncją Rada 1:'aństwa uznida Ją i ~ajeza słuszną zarówno w cai każde z , postanowień w niej za~artych; oświaQCZd, że wymiEm:iona konwencja jest przyj~ta, ratyfipotwierdzona.' oraz przyrzeka, że ' będzie niezmierinie, zachowywana.
.

łOści ••"jak ,
ko~ana . .--i,

•

Na. dowód czego wydany został akt niniejszy; opatrzony pieczęcią Polskiej lłzecZypospolitej Ludowej.
Dano w Warszawie dnia 20 listopada 1986 r.
Przewodńiczący Rady Państwa: ·W z. K. Barcikowski
~;

Minist-er Spraw

Zagrani~znychl

M. Orzechowski

(TekstkonwencjizawieTa zaZącznik.. do niniejszego nu7nCru)
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