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Z sfii'ił 1;.7' luteg!lJ< 1-9ti6 F. 

W. !Pfawie pm~a3)ania, do- po:t",powaR.ia. amj;łrilliow.e.~ lł'i.ek:t.&'y€.b. sporów, o · Rr.awiIr titil;j~~(}1\I~ 

pflt:!9'fe:·wiie· aTt · 31 us-t, l' tf@IłTe.tu z rlFlia 5, ~ierpnia · 

9i> p~:stw~,wl'm arll'itrazu, §'@~.6cl:i!'Fezylłł, (TItz<. lX 
z· 195ł f i Nr 29, poz. 132 i z 1960 r. Nr 9, p6'lf.5'g~; Z'<łl"l:<r. ' 

. <lza 'si , co następuje: ,/ 

- § 1. Przekazuje się do postępowania · arbitrażowego spo-
1'y o ' 'raw'a , majątkow,e, 911~t~l€mie .~ za~resie pniw ,mająt
ko~y lls~osunku prawnego "lub prawa oraz. spory przed~ 

l) p urzedami państwowymi, 

2) p między organizacjami spolęcznymi, posii'ldającymi .ze
z olenie Ministra ' Finansów na wykonywanie: ai&Eatall'Io .. 
ś i gospodarczej, w zakresie tej działalności. oraz spół- . 
k fni handlowymi, w których ' te organizacje SJ)@ł'ft€Zlll'. 
p siadil.t~l udział na podstawie zezwolenia MiuistEa Finan-, 

. . '.~ ... ' W. . ClI .. Po .. ... W Kt'ó
F1

'C.fi S~Md. 'ZieTn: .. ie p.o. siad .. aJ.ą UdZ .. ia .. ł. ' w. 'y.no. ący pan'ad .506</0 lt.apltałl:J. zaIUa'iłowegoi ' .a. takze spollta-
. m' handlowymi, w których wszystkie udziały należą d€> 

's Oldzielni i do spółek handlowych o całkowitym kapi-
:" i' r~ pii'RsfwtJwY'Il'l rlifJ, sbó'łtJzfe-I",żym" . ' . 

~ p mi'~9zy tl'rzęlfami' piiI'ń"stWowy m;i , j,eduffstN<ami , wymie.
u .ftymf: wart. 2 U!lt. r !'ft. a) a-ekretu ' z dnia- 5 sierpnia 
1','f9' r. o' paiistwoWym' drbitraiM gospoda:rC:bymi (f),z·.U; 

z 1958 r. Nr 29; pez. 132 i :li t~fr r. N l'9; poz. 5'3-)' i spóf'
dIiii'lłlB-i:ami ' z' wYNtkiieM re'iirricZ'y-cli' sppłd'zjelhfprod"u!k'eyj" 

. . nyen, - z: jedne} S~l'ełł'Y:, aJ fIFgcmiilacj~'mF spot'eez'llyłTri;' 
p0si,.ld'a4ą«:Y'JR;i'; zezw€rj,eniie ,·. Miłli'sfta, Fina-l'fsów ,n<łwv,lt~, 

nY'wiłfli~ dZ.ia.tiFl~'9'ci g-osp<9d1an:Z'ef w ' za f4;re'l'ti e' tej~ efti;a:.. 
łidn.4<>':'eiii G'ra.71 sp0łJf'ami ffaHJ1~~,y,m,i;. w ' lł-1'órY'd'v fe @rg<flrl'" . 
z;ncje społeczne posiadają udział na podstawie zezw01·e
'ni ii Ministra FinansówliTbo w któryt:ri' spóJrlzielnie'po
siadają udział wynoszący .ponad son/o kitpitaluzakłado
'wegó: ci 'takie spółkami h,andlowymi,\v którychwszyst
kie udziały należą do spóldzlelni i do spółek hantl]O\vych 
o całkowitym kapitale państwowym lub spó!dzielczym "
z' ,drugiei strony. 

~ ' 2. Spory określone w § 1. a wszczęte w .·sądach f)0-

w.Stłt:h.:O~,\(~h p'l'żedfłal.iflm,w,ei:$dKt Wr it-yffat: Hi~~~.eg~ r~' 
riąel~e»i:il • . IO:kp62JHI'W,;me łt~ ~. R-o. tłk.ml«!<~ Ił9M.ępaW.
n.iawedlug: przepisówdotychc:z.asowych; 

, t ' 30 R'a~z:~z.effice; W€.kmt7i$ w: zJ,GiiI • smem" e:~
sZiłnićli. 

P'rez-es Rady 'Mihi,s~fów;~ J'. C'yrmrkiewiez 

w' f'iI1Wie r~mł'iłcji! }łIlie:l. !Y:lereg państw Koft.wellcjb {Dr 95:} dQtyczącej ochroay płacy, p-rzyięte-j w Genewie dnia' li łipmI; 
1,949 r~ 

P daje- si.ę; nrlJ!riejszym do wiad0maś:ci, :l'e' zqodn:i-e· z: art. ta 
KonWf nCJi (nr 95) dotyczącej ochłOny płacy, pIZy jętej w Ce
newIe dnIa l lipca 1949 r. !Dz U, z 1955 r. Nr 38, poz. 234), 
zID&~ał zaclIejestrowane ratyflkacJe powyższej Kollwemcc ji, przez 
nas tę ujące pa!lstwa: 

'. 

.' Węgr • i dnia· 8. czerwca, 1956 T •. 

Argen yna " ••• dUla 24 września 1956 r. 
Afgan stan dnia 7 stycznia 1957 r. 
Brazy ia •• dnia 25 kwi etnia 1957 r. 
Syria,. , ..,' " • . dnia 7 czerwca Hl57 r. 
Tuni" , • dnia 28 maja 1958 r. 
Hiszp nia dnia 24 czerwca 1953 r. 
[zrael . • ; • • , dnia ' 12 stycznia 1959 r. 
Repl,llika Gwinei ••• dnia 21 , stycznia 1959 r. 

, SI d'nocześnie podClje się . do wiadomości, że zgodni'e 
35 Konstytucji Mi-ęd'zyn:a·rocF0wej Orga'rrrzacj'i Pracy 
zarejestr0w.an'e' nastęf11!l'j,q't:e' dek,laFdCJe Wfelki·ej . .6'1'y-' 

tii'B,j,k 

. df ia 22 rrran::a 195'8. roku deklaracje stwierdzając;:e St050" 
~iMł.j~ przez. Wie Ik.ił' .' B'F.y.t-e:n4~ . p~st-a.fi'0J\łj i<eń: w ymioenieTl>ej" Kon-
wencj bez zmian. do terytoriów niemetropolitalnych: Aden, 

Bryt'yjsl<:? Guj<l.JlLćl. E runei , C:y[:)l<, Gib.rald.al\ PÓhwc;me :B o meOj, 

Salrawak, TaEga.nika;, UgalIl:d'a . i ZanziJJali oraz. z, p@daJ1j!'lJl!i tri .. , 
że;j zm.1an ami d(l}· nili<;fę pu.ją:cych , tery tor iló w.: 13ryity jiS ki HOiD,<!jfi:t

ras - "Artykuł 2: Konwencja ma zastosowanie tylko do ro
bolników określonych w Zarządzeniu o Prar;odawcilcb i Ro
batN'ika cfr t:'l;arządzemi'€ . Brytyj'śktetJo Ffondu-rasu Nr- 6 
zl90 r.), kt@ne nie ohejml!1je wszystki eh [ e>bolwik,tiiw fizycz
nych . .A..lltykuŁ tO: nie j'es-t j:esz.cz€ O:bij ięty Itsta\l.!.0d;aws-twel'U., 
Artykuł 13: jest w znacznym stopniu, ~cz jeszcz'e nie całko
wici e objęty . ustawodawstwem': . ' Wyspy Snlomotia -"A"rty- , 
kuły 3(2). 9,11(1) i 13: nie Sq jeszcze objęte ustawodawstwem:'; 

dnia 22 marca 1958 r. deklaracje stwierdza j ące przyję ci e 

wymienionej Konwencji bez zmian w imieniu teryloriów Ba
l'amas, Malta, Mauritius i Federacji Nigenioraz z podnnymi 
niżej zmianami w imieniu Sierra Leone: - "Artykuł 3: wyma
gasię; aby płace były wYl?lacane w gotówce. lecz nieko
niecznie jeszcze w pieniąrlZll będącym prawnym środkiem 

płattlkzym zgodnie z postanowieniami Konwencji; Artykuły 
4{a'l'. (?~ 7' i 13': posta-nGwieflliąc te ni'e są Jeszcze obJęte ustawo.
d'o-w stw em" . 

. . ?nhf .22 ma~~a ' 1'9'58' r. cFękFaracje stwierdzającQ przyjęcie 
. l*>~ł-aB'(')'WteIT te>f Konwencji" w ' stosunk.u diY I"erytorraw: . lr.rrbiFo 

dos; Dominica, Grenada, Montserrat, Sto Luci., SL Vincent; 

/ 


