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OSWlA1;>CZENIE . RZĄDOWE 
.. ;{ 

z dnia 4 lipca 1968 r. .' 
w aprawlerałyflkacjl przez Gwineę Konwencjlnrl0,nr 16, ,nr 17, nr 45, nr 62; nr 100, nr. 115 l nr 122 Międzynarodowej 

· ' Organizacji Pracy. 

' Podaje się ninlejs'zym :do ;wiądomości, ' że dnia .12 grudnia 
, 1'966 ... r. zarejestrowane zostały przez ,Dyrektora Generalnego 
Międz'ynarodowego- Biura ·,Pra<:y ratyfikacje przez Gwineę 

. następują-cychK~nweneji- Międzynarod0't'ej Organizacji 

dnia 22 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr B, poz. 45), . zgod- ,' .. 
. nie z jej art. 16i o',,' 

I"" 

~K~ . . 

Międzynarodowej konwencji(ąr 10) w sprawie wieku 
dopuszczania do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie 
dnia 16 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 376), 
zgodnie z jej att. 4i 

Międzynarodowe] konwencji (m 16) o- obowiązkowych 
oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych 
na statkach, przyjętej w Gę'newie dnia 11 listop~da 1921 r. 
(Dz. ·U. 'zI925 r. Nr 54, poz. 388), zgo<inie z jej art. Si 

Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatruqnienia, 
przyjętej w ' Genewie dnia 9 lipca 1964r. (Dz. li. z 1967 r. 
Nr 8, poz. 31), zgodnie z jej art. 4. ' 

Wymienione konwencje wes'zły w życie ' w stosunku do 
Gwinei 'w podanych niżej datach: 

dnia 12 grudnia 1966 r. - Konwencja nr 10 zgodnie 
z jej art. S, Konwencja nr 16 zgodnie ·z jej art. 6, Konwen
cja .nr 17 zgodnie z jej art.· 13i 

dnia 12 grudnia 1967r. - Konwencja nr 45 zgodnie 
z jej art. 5, Konwencja nr 62 zgo<inie z jej art. 20, Konwen
cJa nr 115 zgodnie z jej art. 17, Konwencja nr 122 zgodnie 
z jej art. 5. Konwencji (nr 17) . dotyczącej..łłdszkodowania za wypad

ki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. 
(Pz. U.' z-1937 r. Nr 86, poz. 617), zgodnie z jej art. 12i 

Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy 
pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przy~ 
jętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. ' (Dz. U. z .1958 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 5 
Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia ' ...:._ : 
dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej win- . , 

. tości, przyjętej w .Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. 

Nr 29, poz. 124), zgodnie. z jej art. 4i 
KonwenCji (nr 62) dótycz.ącej przepisów bezpieczeństwa 

w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 
23 derwca '1937 r. (Dz.. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 83), ' zgo<inie 
z jej art. 19i 

z 1955 r. Nr 38, poz. 238), Dyr~ktor Generalny Międ-zynarodo- - ~ 
wego Biura Pracy zarejestrował ctnia11 sierpnia 1967 r. re- '!)., 
t'yfiką~ję tej kpnwencji przez Gwineę. 

Zgodnie z art. 6 powyższej konwencji. wejchie ona w ży
cie w stosunku do Gwinei dnia 11 · sierpnia 196B r. 

Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników 
.przed .promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie 

, 

Mi~ister Spraw Zagranitznych: w z. J. Winiewicz 

Reklamacje z powodu riiedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy ' do AdminlsłracjlWydawnictw Urzędu Rady MI
nistrów (Warstawa 34, ul. f'owsińska 69,171 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie lO 'do 15 dni .po otrzymaniu następnego. ko-

... -.... . , 

. lejnego numeru. . 

Opłąta za . prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 7S,~ zł, półrocznie 45,- . zł. ' 

.. OpJata za ' prenumeratę załącznika do' Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,-zł,p6łrocznle27";, zł. 

'. ---. Prenumeratęria rok następny (roczną lub półroczną) . przyjmuje się . do dnia 30 listc;.. . 
pada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I .półrocze bieżącego roku , do dnia '. 
31 marca, za II Półrocze bądż za cały bieżący rok - do ,dnia 30 września; Do abo- . 
nentów, którzy o'płacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych num!!rów '. 
dokonana zostanie z op6źnienlem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Opła-

· ta za. prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyódcinkowym przekazem·! . 
po,cztowym na konto Administracji WYd&wntctwUrzędu Rady Ministrów w Narodo- . 
wymBanku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunk6w za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę In~ , 
stytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczając.ego urzędu pocztowego (jak 'ł,Iarsza-

.. :wa 10, Poznań 3 itp.),powiat, ul~ę, nr domu, ~r s~rytki pecztowej oraż·; ilość · zama-
. wlanych ' e~emplarzy DZlenmk~ Ustaw. . 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabyWać -mOżna w punktach .sprzedaży 
w. Warsz!,!wle: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom . KsiąźkI" - K$~ęgarnia Pt'aw-

/no-ao'nomiczna . - ul. Nowy, Swiat 1, kiosk "Domu Książki" w g'inachu sądów -
al. Gen: Swierczewskiego \ 127,wka-sa'ch Sądów WoJewódzkich w: Białymstoku.. Kato
wica'ch, K,ielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu,' Rzeszowie, Wrocławiu i Zjj!loJ1ej .~ • . 
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: By~g.oszczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, K.aliszu, Krakowie, -Lublinie, Nowym Sączu, / 
.ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowle,To-

runiu I Zamościu. 

R"eda..kcj~: Urząd Rady Minlstr6w - Biuro Pr~wne, Warsz~wa,al. Ujazdowskię .1/3. 
Administracja: . Administracja WydawniGtw l!tz.ędu Rady Minl~trów" Warsz.awa .34, . 
. - . ', . ---- ul. Powsińska 69,171 (skrytka pocz~owa nr 3). 

, . . T/octono OZ' poleceniaPre;esa Rady Minisoow 
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