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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 39 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek 
śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w.wolnych 
zawodach, jak również chałupników i pracowników gos podarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerw

ca 1933 r. 

Podaje się mru,ęJszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej OrganizacjiPra
c ·y nastąpiła ratyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 grud
nia 1949 r. Konwencji Nr 39~ dotyczącej obowiązkowego 
ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najem
n ych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysło
wych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również 

chałupników i pracowników gospodarstw domowych 
(Dz. u. R. P. z 1949 r. Nr 31, poz. 231), przyjętej na 17-tej 
sesji Konferencji Ogólnej \ Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dnia 29 czerwca 1933 r. w Genewie. 

Minister Spraw Zagranicznych: w 7.. S. Wierblowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 40 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek 
śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przed siębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 

. czerwca 1933 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości; że zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pra
cy nasrtąpiła ratyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 grud
n ia 1949 r. Konwencji Nr 40 -dotyczącej obowiązkowego 
ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najem
nych, zatrudnionych w pnedsiębiorstwach rolnych 

(Dz. u. R. P. z 1949 r. Nr 31, poz. 233), przyjętej na 17-tej 
S€sjli. Konferencji Ogólnej Między,parodowej Organizacji 
Pracy dnia 29 czerwca 1933 r. w Genewie. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z 'dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji Nr 8 dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia 
z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genewie na II sesji Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 

od 15.VI do 10.VII 1920 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości, że zgo-dnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nastąpiła ratyfikacja przez Finlandię w dniu 
20 stycznia 1950 r. Konwencji Nr 8 dotyczącej odszko~ 
dowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się 

statku (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 372),- przyjętej 

na II sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Orga
nizacji Pracy w Genewie w dniach od 15.VI do 10.VII 
1920 r. 
Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowsld 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Finlanrlię !Conwencji Nr 12 dotyczącej odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki 
przy pracy na roli, przyjętej na III sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 

w dniach od 25.X do 19.XI 1921 r. 

Podaje się nmleJszym do wiadomości, że · zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nastąpiła ratyfikacja przez Finlandię w dniu 
20 stycznia 1950 r. Konwencji Nr 12 dotyczącej od
szkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy , na 
roli (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 380), przyjętej 

na III sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Or
ganizacji Pracy w Genewie w dniach od 25.X do 19.XI 
1921 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowski 


