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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
'Z

dnia 27 lipca 1968 r .

. w sprawie ratyfłkacjiprzez Syjam Konwencjl(nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu ' pracowników
' obcycbna równi z krajowymi Vi zakresie odszkodowania za niesźczęśliwe wypadki przypraty, przyjętej w Genewie
dnia 5 czerwca 1925 r.
, p·o oaje- się niniejszym do wiadomości, że zgouniez 'ardzynarodawego B-iura Pracy zarejestrował dnia 5 kwietnia
5 Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Orga,f iizacji ' 1968 r. ratyfikację tej konwencji przez Syjam. .
Pracy o traktowaniu pracowników· obcych na- równi z kraJowymi ~ zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki
Zgadnia z artykułem 6 powyższej konwencji weszła ona
przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5. czerwca 1925r. wżyc~e w stosunku do ·Syjamu w dniu zarejestrowaniara- ,
(0%. U. z 192/t r. Nr 63, poz. 576), Dyrektor Gene,r alny .Miętyfikacji.

Iykułem:

Minister Spraw Zag'fankznych: w z. Z. Wolniak
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
,I .... ,

'l

,.

dnia 27 lipca 1968 r.

:1 sprawle~ ratyflkacjiprzez Francję Konwencji (nr 112) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego

wieku tiopuszczania do pracy w
Podaje

sIę

niniejszym do

wiadomości, że

rybołówst.wie, przyjętej

zgodnie z arty-

kułem 5 Konwencji (nr 112) Międzynarodowej .Organizacji
P:racy dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy
W rybołówst wie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.

(Dz. U. z 1966 r. Nr 32, poz. 192), Dyrektor Generalny

Mię-

w Genewie dnia, 19 czerwca 1959 r.

dzynarodoweg,o Biura Pracy zarejestrował dnia 8 czerwca,
1967 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Francję.
"Zgodnie z artykułem 6 tej konwencji weszła Gna w
cie w stosunku do Francji dnia 8 czerwca 1968 r.

' ży,

Minister Spraw Za9'ra~icznych: w z. Z.Wolniak
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OSWIADCZENIE ' RZĄDOWE

z dnia 29 lipca 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez Ghanę Międzynarodowej konWencji (nr 11) o prawie zrzeszania 'sIę i koalicji
.
pracowitików rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
.

......

_----o

się

niniejszym do

wiadomości, że

zgodnie z ar(nr 11) o prawię
l/:rzeszania ~ię' i koalicji pracowników 'rolnych, przyjętej w
Genewie dnia 12 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54,
lPoz.378), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Bli ura Pra!Podaje

- łylklułem2 Mię<lzynarodowej konwencji

cy zarejestf'owałdnia 14 marca 1968 r.
wencji przez Ghanę.

ratyfikację

tej kon-

Zgodnie z artykułem 3 powyższej konwencji weszła ona
w życie w stosunku do Ghany w dniu zarejestrowania ratyfikacji.
Minister Spraw

Zagrankżny<:h:

w z. Z. Wolniak

'.
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