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. OSWIADCZENlE RZĄDOWE 

z dnia 27 marca 1912 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem 
'jonlzującym, przy jętej w Genewie dnia .22 czerwca 1960 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem .16 Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowni
ków przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Gene
wie dnia - 22 czerwca 1960 r. (Dz. U.z 1965 r. Nr 8, poz. 45), 
Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zareje-

strował dnia 18 listopada 19,71 r. ratyfikację tej konwencji 
przez Francję. 

Zgodnie z artykułem 17 powyższej konwencji wejdzie 
ona w życie vi stosunku do Francji dnia 18 listopada 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowskl 
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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE 

z dnia 27 marca 1972r. 

w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy l10dziemlą 
w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y
k'llłem 8 Ko.nwencji(ru 123) dotyczącej najniższego wieku 
dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopa,lniach, przyjętej w 
Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 8, 
poz. 62), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy 
zarejestrował dnia 18 listopada 1971 r. ratyfikację powyższej 
konwencji przez Francję; . 

Stosownie do artykułu 2 ustęp 2 powyższej konwencji 
Fra.ncja w deklaracji załączonej do dokumentu ratyfikacyjne
go określiła, że najniższy wiek osób: które m~ą być zatrud
nione pod ziemią w kopalniach, wynosi 16 lat. 

Zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona 
w życie w stosunku do Francji dnia 18 listopada 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S.OIszowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

2 dnia 27 roMca 1972 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencji (nr 123) dotyczącej najniislego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią 
w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. 

Podaje ~ię niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 8 Konwencji (nr 123) d~tyczącejl1aj!1iższEtgo wieku 
dopuszczenfa do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w 
Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 8, / 
poz. 62), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pra-

. ey zarejestrował dnia 12 grudnia 1971 r. ratyfikację powyż-
ezej konwencji przez Australię. . 

St~O'wnie do artykułu 2 ustęp 2 powyższej konwencji 
Australia w deklaracji załączonej d<t- dokumentu ratyfikacyj
nego okreŚliła; że naj niższy wiek osób, które mogą być za
trudnione pod ziemią wkopalniach,wynosi 16 lat. 

Zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejd1Jie ona 
w ży~ie w stosunku do Australii dnia 12 grudnia 1912 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 




