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16 maja 1~68 r. ,'
.

P.od~jesię' niąiejszym do' wiadomości, że ' zgodnie z

8:

at-

~ykułem.
Układu między Polską Rżecząpospolitą Ludową
a Węgierską ' :Republiką Ludow'ą . (} przyjaźni, współpracy '
.1 "~zajem.he)llomocy,· sporządzonego . w Budapeszcie dnia

•

,

-

na,stąpiła w Warszawie . dnia 28'. r7"T""r,,
1968 r . .wymiana dokull)entówratyfikacyjnych pnw·""'''7,''•.nn
układu
i w dniu tym układ
wszedł w życie .
.
.
.
.
Minister Spraw Zagranicznych: w . z. J; tN-iniew{cz.
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OSWIADCZENIE RZĄDOWEz dnia 4 Jipca 1968r.

w sp~a:w:te ucżestnłctwa Barbado's u W Konwencjach nt:,5. nr 7, nr 11. nr 12. n~ 17,..nr 19,nr22, nr 29, nr 42, nr 74, nr 87,
,
.
nr 95, nr 98; nr 101, nr r05 l nr 115 M!!:dzynarodow~j Orga olzacjl P.r acy.
wie dnia 24 czerwca 1926 r. '(Dz.U. z 1931 r. N~ 106, poz. ;.,}jl
82'1), Konwencji (nr 29) dotyczą\',:ej pracy przymusowej 'luJ) ','..
obowiązkowej, przyj ętej w Genewie dnia 28 czen~ca 1930-i:' \<;.~
(Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz, 122), Konwencji (nr 42) dotyczą- ? .~c
cejods'zkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), oj,?;
przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. (Dz. U, z 1949 r. ' ' .."~<
Nt" 31, poz. 235), Konwencji (nr 74) dotyczącej Ś Wi adetŁW' . . :.- ;
Międzynarodowej k onwencji (nr 5) w sp:r:awie określenia
kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w SeattI:ę:"'~;~,~
' najniższegówieku dopuszczania dzied do pracy prz~mysło
dńia 29 cze rwca ,i946 r. (Dz. U.ż 1954 r. Nr 44, poz. , 200}i ;";.~:::~
wej, . przyjętej w Waszyng tonie dnia 28 listopada 1919 r. Konwencj i ' (nr 87) ąotyczącej ,wolności związ~9wej i ochro.- , '."i:~'~
(Dz. U . . z 1925 r.Nr 54, poz. 366), Międzynarodowej kon- ny praw związkowych, przyjętej w1an Francisco 'd nia 9 lip"' :.:':;~
wencji (nr)-) określając ej najniższy wiek dopuszczania dzieca 1948 r. (Dz.- U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125),Konwencji (nr95y '/~.;: '
ci dci pracy w marynarce, przyjętej ,w Gehui dma 9 lipca
dotyc zącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia . 1 lipca1920 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, ' poz. 370) Międzynaro dowe j
1949 r; (Dz. U. Z: ~;155 r. Nr 38, poz. 234), Konwencji (nrga)
Konwencji (nr 11) (} prawie zrzes~ani a s~ę i koalicji pracow- . dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i _ r~o
nIków rolnych; przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
kowań zbiorowych, przXjętej w Genewie dnia 1 lipca )94:9 r.
. (Dz. u. i 1925 r. Nr 54, poz. 31'8), Międzynarodowej kon\': encji
(Dz. U. ż 1958 r. N i 29,' poz. 126.), Konwencji (ui' 101) do~y- "
(nr 12) Vi sprawie odązkodowań ża nieszczęŚliwe wypadki pr:zy
czącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie , '.,
pracy na roli,ptzyjętej W Genewie" dnia 12 listopada 1921' r.
dnia 26 czerwca 1952 ~ . (Dz. U: z 1958 r: Nr ' 29, póz. 123),' ',' i;
(Oz; U. z 1925 r. Nr 54, . poz. 380), Konwencji .(nr 17) dotyK'onweneji (nr 105) o zniesieniu prący przymusoweJ, pri:y~ '><,;
(;zącej odszkbdowaniaza WYPfidki przy pracy, przyjętej w'
jętej . w Genewie dnia 25 czerwca 1957J:. ' (Dz. U. z1959 .t~: ":.'H:
Genewie ,. dnialO czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 86; , Nr 39, poz. 240) oraz Konwencji (nr 115) dotyczącej ochronY\ ':~i~~
,poz!l"617),KonwencjJ(nt19) o traktowan!upracowników obpracownikówprżed promieniowanienl jonizującym; . prżyjęr:' . ,·" ":';';'~"'-',~.i
cych ną równi z krajowymi w zakresie odszkodowania ' za
tej w Genewie dnfa 22 czerwca 1960 f; (Dz. U. z 1965 _
'.
" '., :~
nieszczęśliwe wypadki .przy pracy, przyjętej w qenewie' dnia . Nr 8, poz. 45). .
'.
.
., '5 c,z envca 1925 r. (Oz: ,tJ. z~:t928 r. Nt 63, poz; 576), Konwen.
. cJl (nr 22)- dotyczącej najmu ,!llarynarzy, przyjętej w Gene- Mj:nisŁer Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz
Podaje sięnini~jszyrn do wi adomośd, że Ba·r bados 8ta• jąc się w dniu 8 maja 1967 r. 'członkiem Międzynarodowej
Organiza<:ji Pracy oświadczył, iż uważa się ·za związany postanowieniami niżej wymienionych konwencji, których stos-owanie było up:rzedniorozciągnięte na fego terytorium przez
Wielką Brytanię:
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