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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 listopada 1971 r. -

w -sprawie ratyfikacji przez Włochy I Wenezuelę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu I biurarh. przyjętej w 
Genewie' dnia 8 lipca 1964 r. 

- Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 20 Konwencjli (nr 120) dotyczącej higieny w handlu 
i. biurach, przyjętej vi Genewie dnia 8 lipca 1964 r. _ (Dz. U. 
z 1968 r. Nr 37,poz. 261), Dyrektor Generalny Międzynaro
dowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikację powyższej kon-

wencji dnia 5 maja 1971 r. -przez Włochy i dnia 3 -czerwca 
1971 r. przez Wenezuelę. 

Zgodnie z artykułem 21 -powyższej konwencji wejdzie 
ona w życie w stosunku dp Włoch dnia 5 maja 1972 r., a w 
stosunku do Wenezueli dnia 3 czerwca 1972 r. 

\ 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Jędrychowski 
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OSwIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 listopada 1971 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię I Panainę Konwencji (nr 74) dotyczącej - świadectw kwalifikacyjnych 
starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 5 Konwencji (nr 74)- dotyczącej świadectw kwalifika
cyjnych starszych marynarzy, _ przyj~tej w Seattle dnia 
29 czerwca 1946 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 200), Dyrektor 
Gener~lny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował r~-

tyfikację tej konwencji dnia 5 maja 1971 r. przez Hiszpanię 
i dn,ia 4 czerwca 1971 r. przez Panamę. 

Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji wejdzie ona 
w życie w stosunku do Hiszpanii dnia 5 maja 1972 r., a w 
stosunku do Panamy dnia 4 czerwca 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Jędrychowski 
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-OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 listopada 1971 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność I służby wyżywienia zalóg ua 
Btatkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy. 
przyjętej w S~attle dnia 29 czerwca 1946 r. oraz Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na stalku (zrewido-

wanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.. . 

Podaje się niniejszym do widdomości, że zgodnie z arty
kułem 14 Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żyw
n-ość i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Se
attle dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 194), 
artykułem 10 Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskie
go marynarzy, przyjętej w Sealtle dnia 29 czerwca 1946 r. 
(Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 198), artykułem 20 Konwencji 
(m 92) dotyczącej pomies~czenia załogi na statku (zrewido
:wanej w .1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 

1949 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 202), Dyrektor Generalny 
Międzynarodowego Biura Pracy zar.ejestrował dnia 4 czerwca 
1971 r. ratyfikację powyższych konwencji przez Panamę. 

Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami powyższych 
konwencji wejdą one w życie w stosunku do -Panamy dnia 
4 grudnia 1971 r. 

Minister -SprawZagranlcznych: S. Jędrychowski 
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