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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

Ż, dnia 31 października 1968 i. 
" 

w. sprawie ratyfikacji przez Dahomej' Konwencji (nr 98) Mię~zynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania 
zasad prawa organizowani .. się I rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie ~nia l lipca 1949 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie "l. ar
tykułem .7 Konwencji - (l}.r 98) Międzynar·odowej Organizacji 
Pracy dotyczącej stosowania zasad ,prawa :organizowania się 
i r·okowań · zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia . . 1 lipca 

cy zarejestrował dnia 16 maja 1968 r. ratyfikację powyższej 
konwencji przez Dahomej. 

'Zgodnie z iutykułem 8 konwencji wejdzie ona w życie ' 
~ w stosunku do Dahomeju dnia 16 maja 1969 r. 

" 

, 1949 r. na trzydzie~tej drugiej sesji Konferencji Ogólnej ' Mię
dzynarod'owej Organizacji Pracy (Dz. U. oz; 1958 r. Nr 29, 
poz. 126), Dyrektor Generalny Mi~dzynaró<lowego Biura Pra-

/ 
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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE 

.z dnia 31 pażdzier~ika 1968 r. 

w sprawie ratyfikacjlp~zez Dahomej Konwencji (nr 100) dotyCzącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących 
mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 2g ,czerwca 1951 r. 

,.., 
clf zarejestr·ował dnia 16 maja 1968 r. ratyfikację pqwyższej 

konwencji przez Dahomej. 

,- , 

Podaje się niniejszym d-o wiad·omości, że zgodnie z ślr
tykułem 5 Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wy
nagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet 'za ,pracę 
jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 
1951 r. na trzydziestej czwartej- sesji Konferencji Ogólnej 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, 
poz. 238), Dyrektor Generalny Międzyna:rodoweg·o Biura Pra-

Zg'Odnie z art. 6p-owyższej konwencji wejdzie ona w .... ~ 
życie w stosunku do Dahomeju dnia 16 maja 1969r. 

I . • -
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 pażdziernika 1968 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republlkę~ Radziecką Międzynarodowej konweriĆjI;. (nr 14) 
o odpoczynku tygodniowym w 'zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 I1stopada: 1921 r . 

. 
wiania artykułu '12 tej konwencji do.tyczącejej stosowania -
do kolonii, ' posiądłości ' i pro1fektoratów są . prz-estarzałe 
i ' sprzeczne z deklaracją Zgromadzenia Ggólnęgo Orgariiza
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie przyznania niepodlę~ 
gł'oki . krajoom i narooomkolonialnym (rezolucja , 1514/XV / 
z dnia 14 grudnia 1960 -r.). - I. 

Podaje się , niniejszym d·o wiadorności, ~ że zgodnie z ar
tykułem 8 MiędzYnarodowej konwencji (nr 14) -o oopoczyn
ku tygodnl-owym w zakladach 'przemy'słowych, przyjętej w 
Genewie dnia 11. listo'pada 1921 ' !['. na trzeciej sesji Konfe
rencji Ogólnej" Międzynarod·owej Organizacji Pracy (Dz. U. 
z 1925 r. Nr 54, poz. 384), Dyrektor- Generalny Międzynaro.. 
1i-ow..eg-o Biura Pracy zarejestr-ował dnia 19 cz·erwca 1968 r. 
ratyfika·cję powyższej konwencji przez tJkrcHńską Socjali- Zg,odnie z artykułem 9, wymienionej konwencji weszła 
styczną Republikę Radziecką. - \ ona w ż,yde w s-tosullku d-o Ukraińskiej ' Socj-alistyczn-ej Re-

publiki RadZieckiej dnia 19 czerwca 1968 r: . 
Ponadto podaje się d-o wiadomości, że składając doku

m-ent ratyfikacji powyiszej konwencji Rząd Ukraińskiej S~ 
cJalistycznej Rępubliki Radzieckiej oświadczył, że postano-

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. -Winiewicz 
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