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! KONWENCJA (NR 450) DOTYCZĄCA lAl'JRUPNlENlA KOB)lET PRZY PRACACH POD ZIEMIĄ ' WE WSZELKIEGO 

" 'R~AJU KOPAlNiACH 

y~y ję.La \oli <iełł4H"~ _~ lł €liefW€a ł9oJó. P. 

P~ekLad. 
-. W Imieniu Polskiej RzeczypospoIifej ludowej 

RADA PAŃST\\1 A 

POLSKIEJ RZEcz';rpOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do p,owszetthne:i. wj,ihd<:HEL~cit: 

Dnia 21 czerwca HH5 r: przy-j'ęta zosfa:ła w Genewie 
przez Konferen'cję Ogólną Międzynarodowej,. Org.an.izl1c.ji Pra
cy Konwencja nr "45 dotycząca zatrudn ienia kobiet przy pra
cach pod ziemią We wszelkie~ roocllzajll<b k9piillnEd't!:h,. 

Po za}najomfeniu się z powyższą ' Korrwerrcją Rada Pań
stwa uznała ją i uznaje za sluszną zarówno w całości, jak 
i każde z postanowień w Bitej zihwa,p.~y.·ch,. oś~iadc21a-. że wy_o 
mieniona Konwencja jest prz.yjęta, ratyfikowana i potwi,er-· 
dzona, oraz przyrzeka:, że będzie Flięzmiennfe' zachowywana. 

Na dowód cZ.ego wydany zesrał Akt niniejszy, ' opatrzony 
pieczęcią Polskiej Rzeczypospolite} LtnQ()wej. 

Dano w Warszawie, dnia 23' maja 1957 roku .. 

L. S. PrZ'ewodniczący Rady Państwa: 

-' A. Zawadzki 

Minister Spraw Zagranicznych: 

w z. J. Winiewicz 

Au Nom de la R~publique Populaire de Pologne 

LE CONSEIL D'ET AT 

DE LA R:E:PUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE 

a tous ceux qui ces Presentes Lettres verront 
, fai~ savoir ce qui suir: 

, 
Une Con,vention (No- 45) concernant L'emploi des femmes 

aux travaux s01iLt.en:ains dans les. mine5 de tOli·tes categories 
a ete adoptee par la CORference Geneu.le de nJrganisation 
Ilł>tetl'l'atFonale fiu TravaiF ił Geneve le 21-er jUtU 1'9'3'5. 

Apres avoir vu et examine ladite Convent!oll' le Conseil 
d'Etat l'a app-rouvee et approuve en toules et chacune des 
disposiltions. qa;i 'fi sont .contenues·, aedaJ!e que la Co-nvetltion 
susmenEioll!l'lee est ac-ceptee·, ratmee et eonfirmee et promet 
qu'efl'e sera inviol'ablement observee, 

En Foi de Quoi les Presentes Lettres Q.nt ete delivrees, . 
revet:ees d l1! Sceau die' la Rep1l'htiąll!t? PoJl1illlaire de Pe,lCJ09:rue. 

Don!le. a" Varsovie, le 23 mai 1961, . f 

t. S. President du Conseil d'Etat: 

Ministre .des Affaires Etrang.eres: 

w z. J. WiPliewi:cz 

A. Zawadzki 

JTekst Konwencji w przekładzie polskim w brzmieniadl oryg.inalnych zamieszczony jest w załączniku do niniejszego 
numeru). 

12.5 
KONWENCJA (NR 87) DOTYCZĄCA WOLNOSCI ZWIĄZKOWEJ I OCHRONY PRAW ZWIĄZKOWYCH, 

:Przekład. 
przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej; Ludowej, 

RADA PAŃSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do po.wszechnej wiadom.o·ści: 

W dniu 9 lipca 194'8 1'. przyjęta zo.stała w San Francisco 
przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacj i Pra~ 
cy, Komv.en€:ja (m 87')1 dotycząca woln0'Ści zwią>zlto'\'V ej' i o€hro-
nr praw związkowjl'€n . . 

Pl!) zaz~ajamieniu się 21 p0Wjl'Ż~ K0fl·W€,J1I.€j'ą Rada P,ul
stwa uznała ją, i uznaje za słuszną zarówno w. cał0ścil, jak 
i każde z po5tcmowi-eń. Wf Illrej' Z'diwartych, oświ1ad€za, że wy
mieniona, KODwencj'a jęst przyjęta,; ratyfikowa1Jłoa. i' p.o<twreL'
dZIll:Vlia, oraz plzYITieka;, że będZ're nFp·zmneo.m:ie zGl'€ho,wywan.a. 

Na dowód: €zego wymany Z'astał Akt nilln i.ej'szy, op.altIJz(j)'n y 
pieczęcią Polskiej Rzeczypospoliitej [ud<Il!wej;. 

-
Dano w: Wafs2iJ.wie, dnia 14 grudnia t956: r. 

L. S. Przewodniczą!Cy Rady Pailstwa: 

Minister Spraw Zagranicznych~ 

w z, J. Winiewicz 

A. Zawcrdz-Jt i 

Au. Nom de la Republique Populaire de Pologne 

LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA R'BPUBLIQUE / POPULAIRE DE POLOGNE 

ci tous ceux qui ces Presentes L.e1tre.s verront 
fait savoir ce qui suit: 

Une Convention (No 87) COI1;CeFJil;a>mt rat Uberte Syndica le 
et la Proteclion du Droit Syndical a ete adoptee par la Con

'. felie'L1Ce Ge\ll1eraEe de l'Org,anisa.tio.1l! Inte-ma:ti;onćHe clihl· Travail 
ci Sau-Fral)dsC0' le 9, juiUet 1948. , 

Apres avo;ir vu et e:lCaraine ladiite Conventlol'ł le Conseib
d'Etat l'a approuvee et approuve en toutes et cha€une des 
dispQsiti;cr.ns CJtlli Y' sont. contenues~ dedare que. Ja Conv:ention 
su:smentiol'liJil,ee est. aecep:tee •. ratifiee. eł cl!luHrmee et pFOIll\let 
qu' eHe sem i>Il!Vtotablement obse.rvee-. 

En. Foi de Qm,oi les, PreseJil:tes Letbres: OJJlt eta me.}iwe6i 
re,vetues ®u SceOił1 de ła Republique· PoputJailre de Pll),l>o.gn.e. 

Donne a VarsQvie, te b4 a:e.cemhre 1956. 

L.S. 

Ministre des Affaires Etrangeres: 
w z. J. Winiewicz 

President du Conseil d 'Etat: 
A. Zawooxlti 

.{Teks-t KCl'l'weueji w· ~llzełłładzi~ połski;lłł w brzmiel'l'raca 0-TY('JinćłFnycn zaMieszczonY' jes-t W ' załąan'iku do l'tmrejsz~ 
nu.me-f\1f· 


