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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lipcaJ968 r.
w sprawie uczestnictwa Lesotho· w konwencjach nr 5, nr li, nr 14, nr 19, nr 29, nr 45, nr 87 i nr 98 Międzynarodowej
. .
Organizacji Pracy.
,

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Lesotho stając
się w dniu 31 października 1966 r. członkiem Międzynarodo
wej Organizacji Pracy oświadczyło, iż uważa się za związa
ne p'ostanowieniami niżej wymienionych konwencji, których
stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jego terytQrium
przez Wielką Brytanię:
Międzynarodowej konwencji (nr 5) w sprawie określenia
najniższego wieku · dOipuszczania dzieci do pracy przemysło
wej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
(Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 366), Międzynarodowej konwen-

towaniu .pracowników obcych na równi z krajowymi , w za- '
kresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy ·p racy,
przyjętej w Genewie dni'a 5 czerwca 1925 r. (Dz. U, z ,1928 r •.
Nr 63, ROz. 576), · Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia
28 czerwca 1930 r. (Dz.U. z 1959 r. Nr 20, poz 122), Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod
ziemią we ~szelkiego rodzaju kopalniach,przyjętel w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 124),
Konwencji (nr .87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz~ 125) oraz Konwencji
(rir 9.8) do1yczącej stosowania zasad prawa , organizowania
się i rokowań zbiorowych, przyjętej w' Genewie dnia 1 lipca
1949 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 2_9, poz. 126).
.

cji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników
rolnych, ' przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
(Dz. U, . z 1925 r. Nr 54, poz. 378), Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w .zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
(Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 384), Konwencji (nr 19) o trak- o Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. WinfewiCz
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z dnia 17Iipca 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności ,
związkowej .i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 llpca 1~48 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości że zgodnie z ar14 Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczącej. \yolności związkowej i ochrony praw
związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
, (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125), Dyrektor Generalny Mię
dzynarodowego Biur.a Pracy zarejestrował pod niżej podanymi datami rą.tyfikacje powyższej konwencji przez następu
tykułem
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Zgodnie z artykułem 15 powyższej konwencji weszła ona
w życie w stosunku do Cypru dnia 24 maja 1961 r., w sto. sunku do Ekwadoru dnia 29 maja 1968 r ., natomiast wsto-.
sunku do Gujany wejdzie ona w życie dnia 25 września
1968 r., a w stosunku do Nikaragui dnia 31 pażdziernika
1968 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J.Winiewicz
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, z dnia 26 lipca 1968 r •
.'

w sprawie' ratyfikacji p'r zez szereg państw Konwencji (nr 111) Międzynarodowej .organizacji Pracy dotyczącej
dyskryminacJi w zakresie zatrudnienia l wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, ' że zgodnie z art. 7
Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy do~yczącej dyskr}'!!!ip,acji w zakresie zatrudnienia
wykony-

wania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
(Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218), Dyrektor Generalny Mię
dzynarodowego Biura Pracy zarejestrował pod niżej poda-

