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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

IZ dnia 21 stycznia 1972r. 

w sprawie ratyilkacJi przez Panamę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur . pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 
1949 r.), przyjętej w Genewie dnia l lipca 1949 r. 

, PQdaje się niniejszym do wiadomości; że zgodnie z arty
kułem ' 16 Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośred
nictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie 
dnia l lipca 1949 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 236), Dyrektor 
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Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrawałdnia ' 

15 lipca J911 . r. ratyfikację tej konwencji przez Panamę. ' 

Zgodnie z artykułem 11 powyższej konwencJi wejdzie 
ona w życie w stosunku do Panamy dnia 15 Hpca 1972 r. 

Minister Spra\'{ Zagranicznych: S.Olszowsk! 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

" 
z dnia 21 stycznia 1972 r. 

I 

W sprawie ratyfikacji przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dziecl 
i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. 

Podaje się' niniejszym do wiadomości, że zgodnię z arty
kułem 5 Międzynarodowej konwetlcji (nr 16) o obowiązko

wych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnia
nyc:h na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 
,1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), Dy,rektor Generalny 

Międzynarodowego Biura Pr..acyżarejestr-ował dnia 9 lutego 
191ł r. ratyfikację tej konwencji przez Ken i ę. 
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Zgodnie z artykułem 6 p_owyższef k()ln~encji weszła ona 
w życie w stosunku do Kenii! dnia 9 lutego 1971 r. 

Minister Spr·aw Zagranicznych: S. Olszowskł 

.OSWIADCZENIE RZĄDOWE 
/. 

z dnia 21 stycznia 1972 r. 

w sprawIe ratyfikacji przez Republikę . Burundl' Konwencjl- (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle 
(zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej W San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych ' 

, , , 

urlopów w rolnictwie, prnjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. ; 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 11 Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy ,nocnej młodo
cianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w 
San, Francisco dnia 10 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1968 r: Nr 31, 
poz. 259), oraz artykułem 12 Konwencji (nr 101) dotyczącej 
płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 
26 czerwca 1952 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 123), Dyrektor 
Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarej~strowałdnia 

30 lipca '1971 r. ratyfikacje powyższych konwencji przez Re-
publikę Burundi. . 

Zgodnie z' artykułem 12 Konwencji (nr 90) dotyczącej 
pracy nocnej młodocianych w priemyśle ,.(zreWlidowanej. w 
1948 r.) oraz z artykułem 13 Konwencji (nr 101) dotyczącej ~ 
płatnych . urlopów w- rolnictwie konwencje powyższe wejdą .... 
w życie w stosunku do 'Republiki Bun,mdi dnia 30 lipca 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski ' 
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