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, JeGnocuśnie ~j., się do ,wiadomości, ft n8Stępujłł(:e 
pań_twltłltałysię .• tl'Oll4ml wyinienlOilej KUfiwencji: 

Norweg1adnta ~' czerwca 19S() 'r., 

' ,HoLMulia dnia 20 maja Uł52 r., 

, 
, '.ZjeQnoc&ooe, Kli41eatw~ Wielkif!j - 8ryttrnh' i " PółnOC1lej' ,bo">" .,.: , 
labdij dm. '24 ' ... tześaia i951 r., 

FraDcja "dlłia '15 'PaBcbiemik:e t95c2 r., 
WłOchy dnia 12' paU.zM!rhill:. "1!$2 "i ,; ' 
Filipitq" dll~29 :;g:ntdnia, 19~3"i. ; ' " . " 
Urugwaj dnia ił merce 1950( 'r., ' 

• ;t.-

Aujtria dnie 1 O l~topada 1951 f., 

Gwaterm,laanill 13 ~tego Ul52 r", 
Kub • . dnia ·29 ,kwietnia 1952 r.i 

'"Ekwador dBi~" 6 lipca 1.954 ,l. ' 

;. i 

k.PNWBNClA (NR 96' ._" .I. . .... ::,. ~ .,. ~ .. .. "" ': 

, W ImlenluPolIkłej .Rzecz)'l'OspoUteJ Ludowej 

RADA PAŃSTWA' 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

" 

podaje do powszę<;,hnej wiadomości : 

• W dniu 1 lipca 1949 r. przyjęta 7:m;tała w Genewie przez 
Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy Kon
wencja (nr 96) dotycząca platnych biur, pośrednictwa pracy 
(zrewidowana w 1949 r.). ' 

Po zaznajomieniu si~ z powyższą Konwencją Rada Państwa 
uznała jąi uznaje za słuszną, wskazując, że przyjmuje posta
nowienia jej Części II; oświadcza, że wymieniona Konwencja , 
jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że 
będzie niezmiennie zachowywan!! o 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy,opatrzony 
pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dan') w Warszawie, dnia 18 września 1954 roku. 

L. S. Przewodniczący ~ady PaństWlI: 
A. Zawaihki 

).t1inister Spraw Zagranicznych: 
w z. M. Nas:ikow!kJ 

..... " ., ."., " . .. ~.. ~ . :~~ ....... . 
:' "A. no .. de .IałtepabHque " Pop.laire. -cle ,Pologne " . ,'~:'" " . ". 

LE CONSEIL D'ET AT 

DE LA RtPUBLIQUE POPULAIRE DE 'POLOGNE 

ił tous ceux qui -ces Presentes Lettres ~errónt tait sav"oir 
." ce qui suit: ' 

Une Conveiltion (No. 96) concernant les bur'eaux de pla
cement payants (revisee en 1949) a ete adopte par la Confe
rence Generale de J'Organisation Internationale du Travail a .
Geneve Je l-er juillet 1949. 

Apres llvoir vu et examine ladite "Convention le Conseil 
d'Etat J'a apptouvee et approuve en indiquant qu'il accepte 
les dispositions de sa Partie II; dec!are gue la Conventlon 
susmentionnee est ,acceptee, ratifiee et confirmee et promet 
qu'elle sera inviolablement 'observee. 

. En Foi de Quoi les Presentes LeUres ontet~ dęlivrees, 
revetues du ' Sceau de la Republique Populaire de Pologne. 

, -.. 
Donne a Varsovie, le 18 septembre 19S.i, 

L. S. President du Conseil d 'Etat: 

Ministre 'des AffairesEtTangeres: 
w z.M. NałlzkowakJ 

A. Zawad~JtJ 

'F~k,st , kOn\y~n cji :z.najd ~j:e się w załącznil~,udo niniejszego numeru). 

O'SWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 lipca 1955 ,T. 

,.. .priłwłe ratyfikacji przez Polskę KonwencJi (nr 9ft) do~yczącej płałnycbbłur pośrednictwa pr~y ("eWlllowalleJ w aNt r.', , 
. " przyjęleJ w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomośd.ż~ ... godnie z art. 16 
Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych, biur po~rednictwa pra~ 

cy (zrewidowanej w 1949 i.), przyjętej w; Genewie dnia 1 lip· 
ca 1949 '[:, ',z05tała zare~strowana' dnia' ,25 października 1954 r. 
ratyfikacja 'przez Polskę powyższej Konwencji. 

Jednocześnie podaje, się (lo wiadomości, że następujące 
paiistwa ~ti1ły się stronami wyrilienionej KOllwencji: 

~N9rwegil!. ,dnia 26 czerwca , 1950' r: 
, S~w:etj8 ,d.ni~ 18 lipcll1950 L 

,Fin1andi:a dnia ,22 grudnia 1951 r. 
. .~' ~ . 

;:; ,< ' 

Turcja dnia 23 stycznia ł952 T. ' 

Holandia dnia 20 maja 1952 r. 
P3ki~tan dnia 26.maja 1952 r. 
Gwatemala dnia 3 stycznia 19~3 f. 

Wlpcby dnia 9 ~tycznia 1953 r. 
'. K~ba ~83 ' lutegQ1953r. 
Frl!ncjli .. ~,nia , 10 marca 1953r. 
Boltwia ,dnia 19 lipca 195,4r ... 

, , 

·Minist-er Spraw Zagranicz-nych: w l, M. NaUA()waAi 
• ~.... . .' . ' f .• "._.. ;-' • • ...... '. 


