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OSWIADCZENIE RZĄDOWE . 

z dnia 11 ąstopada 1970 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Kamerun Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do 
zatrudnlenia_ w przemyśle dzieci I młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. 

Podaje się niniejszym d~ wiadomiści, że zgodnie z arty
kułem .12 Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania 
zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocia

nych, przyjętej w M~ntrealu dnia 9 października 1946 r. na 
dwudziestej dziewiątej sesji Konferencji . Ogólnej Międzyna-

. rudowej OrganizaG:ji Pracy (Dz. U. z 1948 r. Nr 46, poz. 338). 
Dyrektor Generalny Międzynarod~wego Biura Pracy zare-
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jestrował ratyfikacje tej konwencji dnia 14 kwietnia 1970 r. 
przez Tunezję i dnia 25 maja 1970 r. przez Kamerun. 

Zgodnie z artykułem 13 powyższej konwencji wejdz!e 
ona w życie w stosunku do Tunezji dnia 14 kwietnia 1971 r • 
i w stosunku do Kamerunu linia 25 maja 1971 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Wluiewic, 

. OSWIADCZEN·IERZĄDOWE 

z dnia 11 listopada 1970 j-. 

w sprawie ratyfikacji przez Kamerun I Panamę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdah!<oścl do 
zatrudnieni, dzłe~i i. młodocłanych w zajęciach nieprzemyslowych, przyjętej w Montrealu dnla.9 października 1946 r. 

P~daje się niniejszym do wiadomoici, że zgodnie z art y- 25 maja 1970 r. przez Kamerun l dnia 19 czerwca 1970 r. 
kułem 11 K~nwen9ji (nr 78) dotyczącej lekaDkiego badania przez Panamę. 
zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach 

" nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 paździer- Zgodnie z artykułem 12 powyższej konwencji wejdzie 
nika 1946 .r. na ftw.udziestej dziewiątej sesji Konferencji ona w życie w stosunku do Kamerunu dnia 25 maja 1971 r. 
Ogólnej Międzynarod~wej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1948 r. l \V stosunku do Panamy dnia 19 czerwca 1971 -r. 
Nr 46, poz. 339), Dyrektor Generalny Mięp.zynarodowego 
Biura Prflcy zarejestrował ratyfikacje tej konwencji dnia Minister Bpraw Zagranicznych: wZ. J~ y,riniewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 listopada 1970 r. 

W sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w .handlu f biurach, 
przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułeni 20 Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu 
i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. na czter
dziestej ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej 

, Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 261), Dyrek
tor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował, 
ratyfikacje powyższej konwencji przez następujące państwa: 

Tunezję. i • dnia 14 kwietnia 1970 r., 
Hiszpanię t • • t • • t t dnia 16 czerwca 1970 r., 
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Danię . -: . • • • • 
Panamę. • • • ... 

• dnia 17 czerwca 
• dnia 19 czerwca 

1970 r .. 
1970 r. 

Zgodnie z artykułem · 21 -powyższej konwencji wejdzie 
ona w życie w stosunku do Tunezji dnia 14 kwietnia 1971 r., 
Hiszpanii dnia 16 czerwca 1971 r., ' Danii dnia 17 · czerwca 
1971 r., Panamy p.nia 19 czerwca i971 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. WiniewlCz 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 listopada 1970 r. 

w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego . zdatności młodocianych 
do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. 

Podaje się mniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 6 Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego 
zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, 
przyjętej w Genewi~ dnia 23 czerwca 1995 r. na czterdzie-

stej dziewiątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 263), Dyrek
tor Generalny Międzynar~dowego Biura Pracy ' zarejestrował 
ratyfikacje powyższej konwencji przez na·stępujące 'państwa: . 




