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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 37 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek 

inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wol

nych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 

czerwca 1933 r. 

P odaje się mmeJszym do wiadomości , że zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pra
cy nastąpiła r atyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 grud
nia 1949 r. K onwencji Nr 37 dotyczącej obowiązkowego 
ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników 
n ajemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach prze
mysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak 

również chałupników i pracowników gospodarstw domo
wych (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 31 , poz. 227), przyjętej 
na 17-tej sesji K onferencji Ogólnej Międzynar:odowej 
Organizacji Pracy dnia 29 czerwca 1933 r. w Genewie. 

Ministe r Spraw Zagranicznych: w z. S, Wierblowsld 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16. maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 38 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na I wypadek 

inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w' Genewie dnia 

29 czerwca 1933 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pra
cy nastąpiła ratyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 grud
nia 1949 r. Konwencji Nr 38 dotyczącej obowiązkowego 
ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników na
jemnych, za trudnionych w p rzedsiębiorstwach rolnych 

(Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 31 , poz. 229), przyjętej na 17-tej 
sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dnia .29 czerwca 1933 r. w Genewie. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 16 czerwca 1950 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania zobo

wiązai\ wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 dekretu Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia G września 1935 r . o wydawa
niu · Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
R. P . z 1935 r . Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) 
prostuje się następujący błąd: 

w rozporządzeniu Ministra F inansów z dnia 24 maja 

1950 r . w sprawie zgłaszania zobowiązań vl'Jbec zagra
nicy oraz znajdującego się w kraju m ienia cudzoziem
ców (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 206) w § 5 zamiast powoła
nego ,,§ 1" powinien być powołany ,,§ 2". 

Minister Finansów : K. Dq~[owslli 

Tłoczono z polece nia Ministra SpraWiedliwości ,;. Drukarni Min. Sprawiedl. w Warszawie, ul. Nowowie jska 6. 

400UO 62': Cena 48 zł. 


