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Konwencja Międzynarodowa 

... sprawie utworzenia w Paryżu Międzynaro

dowego Instytutu Chłodnictwa. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

NF\CZELNIK Pf\ŃSTWF\ POLSKIEGO 

Wszem wobec I każdemu z osobna, komu 
O tern wiedzieć należy, wiadomem czynimy: 

. Zaznajomiwszy si~ z postanowieniami niniejszej 
Konwencji, która słowo w słowo brzmi jak na
st~puje: 

Konwencja Międzynarodowa w sprawie utwo
rzenia VI Paryżu IViiędtynarodowego Instytutu 

Chłodnictwa 

zawarta mi~dzy Państwami: 

Republika F\rgentyne, Belgja, Chili, Chiny, Ko
lumbja, Republika Costa-Rica , Republika Kuba, Dan
ja, Hiszpanja, finlandja, Francja, F\łgier, Posiadłości 

francuskie w F\fryce Zachodiliej, posiadłości i · pro· 
tektoraty francuskie w Indochinach, Madagaskar, 
Wielka Brytanja z posiadłościami w F\fryce Połud
niowej, Kanada, Federacja Rustralijska,_ Nowa Zeland
ja, Indje, Grecja, Guatemala, Republika Haiti, Wło

chy i posiadłości w Erythrei, Somalis i Tripolitanji, 
Japonja, Luxemburg, J'.1arokko, Księstwo Monaco, 
Norwegja, Republika Panama, Holandja z posiadło

ściami kolonjalnemi w Indjach, Peru, Polska, Portu
galja, Rumunja, Serbja z Kroacją i Słowenją, Siam, 
Szwecja, Szwajcarja, Republika Czeskosłowacka, Tu
nis I Uruguay. 

Niżej podpisani pełnomocnicy Rządów Państw, 
wyżej wylllienionych, na posiedzeniu Konferencji 
w Paryżu . zgodnie przyjęli postanowienie, jak na
$~puje: 

ł\rt. 1. 

Wysokie układające się Strony zobowiązują się 
ułożyć i utrzymywać Międzynarodowy Instytut Chłod· 
nictwa z siedzibą w Paryżu. Każde Państwo, Do
minjum albo Kolonja z pośród tych, które nie wzif.l
ły udziału w podpisaniu niniejszej Konwencj i, może 
przystąpić do niej na swe żądanie, o ile Konferencja 
Ogólna, przewidziana wart. 4, niżej przytoczonym, 
wypowie si~ za jego przyjęciem do Międzynarodo
wego Instytutu Chłodnictwa większością dwóch trze
cich obecnych na zebranIu członków lub ich przed
sŁawicieli. 

Podanie 'rTla być skierowane na ręce Dyrektora 
Instytutu i winno zawierać zobowiązanie współudzia
łu w subwencji rocznej na pokrycie wydatków Insty
tutu na warunkach określonych wart. 9. f'latych
miast po powzi~ciu uchwały O przyjęciu nowego 
członka, Dyrektor zawiadamia o tern Ministra Spraw 
Zagranicznych Rteczypospolitej Francuskiej, ten zaś, 

Convention Internationale 

pour la creation ił Paris d'un Institut Interna
tional du froid. 

1\U NOM DE L1\ REPUBLlQUE POLON1\ISE 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

CHEF DE L'ETF\T POLONF\IS. 

fi tous ceux qui ces presentes Lettres verront 
fait savoir ce qui suit: 

F\pses avoir vu et examlne les dispositiotls de 
la presente Convention dont la teneur suit: 

Convention internationale pour la creation, 
a Paris, c1'un lnstitut international du froid 

\ 

conc1ue entre 

La Republique ł\rgentine, la Belgique, le Chili, 
la Chine, la CoJombie, la RepubHąue de Costa-Rica, 
la Re publique Cubaihe, le Danem2irk, - ł'Espagne, 
la Finlande, la France, 1'f\lgerie, les Colonies de 
I' Rfrique occidentale franc;;aise, les Colonies et Pro
tectorats Fran c;;ais de I'lndochine, fv\ad agascar, la 
Grande-Bretagne et Jes Dominions d e I'f\frique du 
Suci, le Canada, Je CommoIiwea lth d 'F\ustralie, la 
Nouvelle-Zelande, les Indes, la Grece, Je Guatf~m aJa, 
la Republique d'Haiti , I'ltalie et ses Colonies d 'Eryth
ree, des Somalis et de TripoHi:aine, le J apon, le 
Luxembourg, Je Matoe, la Principaute de Monaco, 
la NorvetIe, la Republique d e Pa nam a, les Pays-Bas 
et leurs Colonies des Indes neerJa nda ises, le Perou, 
la Pologne, Je Portuga l, la Roumanie, l'Etat Serbe
Croate-Slovene, le Siam, la Suede, la Suisse, la Re
publiąue Tcheco-Slovaque, la Tunisie et I'Uruguay. 

Les soussignes, Plenipotentlaires des .Gouver
nements des Pays ci dessus enumeres, s'etant reunis 
en Conference a Paris, son convenus des disposi
tions suivantes: 

ł\rt. 1. 

les Aautes Parties c.ontractantes s'engagent 
a fonder et il entreŁenir un Institut international du 
Froid, dont le slege est \6 Par!s. Tout Etat, Dorńi

nion ou Colonie, qui n'est pas signataire de la pre
sente Convention pourra y adherer sur sa demande, 
si son admission ił I'Institut international du -Froid 
est prononcee par la Conference generale prevue 
ił l'F\rticl e 4 ci-apres, a la majorite des deux tiers 
desmembres presents ou representes. La demande 
sera adressee au Directeu~ de I'Institut, ell~ com
portera I'engagement de participer par une subven
tion annuelle aux frais de I'lnstitut, danś les condi
tions determinees pa~ l'f\rŁide 9. Des qu'une admis
sion aura eta prononcee avis en sera donne par le 
Directeur au Ministre des F\ffaires Etrahgeres de la 
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ze swej strony, podaje do wiadomości rządów, nale
żących do Konwencji. 

" F\rt. .2. 

Osoby fizyczne lub prawne specjalnie zasłużo
ne \V nauce lub przemyśle chłodniczym, oraz dobro- . 
dzieje Instytutu Chłodnictwa będą mogli, na las~dzie 
uchwały Komitetu Wykonawczego, otrzymać tytuł 
c;złonka korespondenta Instytutu. 

F\rt. 3. 

Głównem zadaniem Instytutu, który ograniczy 
swoją działalność do dziedziny międzynarodowej będzie: 

1) popierać naukę chłodnictwa \V teorji i w prak
tyce, jak również rozwój i rozpowszechnianie 
studjów i badań naukowych lub technicz
nych, dokonanych w tej dziedzinie; 

2) popierać stlldja, dotyczące najlepszego roz
wiązania kwestji, związanych z konserwacją, 
przewozem i podziałem produktów, ul eg"ćllją
cych zepsuciu; 

3) ogłaszać wiadomości, dotyczące wszechśwIa
towego stanu produktów ochładzanych pod 
trojakim wzgl~dem: produkcji, obiegLI i spo
żywania, wskazując przytem źródła ogłasza
nych wiadomości; 

4) ześrodkowywać wszelkie wiadomości i doku
menty naulr,:owe, techniczne i ekonomiczne, 
dotyczące produl cji i zastosowania chłod
nictwa w celu ogłaszania takowych; 

5) ześrodkowywać wszelkie ustawy, przepisy 
i wiadomości, dotyczące przemysłu chłodni
czego w celu badania takowych. W razie, 
gdyby tego okazała si~ potrzeba, prZedsta
wiać do zatwierdzenia Rządów środki, dą
żące do ulepszenia i ujednostajnienia prze
pisów, odnoszących się do międzynarodo
wego oblegu produktów, dla których zasto
sowanie chłodnictwa może okazać się ko
rzystnem; 

6) organizować międzynarodowe kongresy chłod
nictwa; 

7) pozostawać w ścisłym związku z interesowa
nem i ugrupowaniami naukowemi i zawodo
wemi w celu urzeczywistnienia swoJ'ego pro
gramu działania. 

Wszelkie kwest je, dotyczące interesów ekono
micznych, prawodawstwa i administracji poszczegól
nych państw są wykluczone z kompetencji Między" 
narodowego Instytutu Chłodnictwa. 

F\rt. 4. 

Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa podlega 
władzy i kontroli Konferencji Ogólnej , złożonej z przed
stawicieli, wyznaczonych przez państwa uczestniczące. 

Państwa, które nie życzą mianować swoich 
przedstawicieli, mogą uzyskać zgodę Międzynarodo
wego Instytutu Chłodnictwa na reprezentowanie ich 
kraju . w ich z.stępstwie przez ugrupowanie kwalifi
kowane. Liczba przedstawicieli każdego państwa na 
Konfe rencji Ogólnej jesf określona wart. 9 niniej
szej Konwencji, który ustala udział państw w wydat
kach Instytutu. 

Republique Fran<;aise qui la notifiera ił tous les Gou
vernements adherents. 

. F\rt. 2. 

Les personnes morales et privees, ayant joue 
un role dans la science et les industries du froid, 
et les bienfaiteurs de J'Jnstitut international du Fraid 
pourront, par une decision du Comite Executif, rece". 
voir le titre de membre correspondant de I'Institut. 

I1rt. 3. 

L'Inst jtut, borńant son 'actjon dans le domaine 
internat ional, a pour objets principaux: 

1) de favoriser I'enseignement de la science et 
de la pratique du frojd, ainsi gue le develop
pement et la vuIgarisation des etudes et des 
recherches scientiffques ou techniques effe
ctuees dans ce domaine, 

2) de favoriser I'etude des meilleures solutions 
des questions se rapportant a Ja conservation, 
cm transport et a la distribution des denręes 
perissa.bles; 

3) de faire connaitre en indiqmmt J'origlne des 
renseignements publies, Ja situation mondiale 
des danrees frigorifiees au triple point de 
vue de la produciion, de la circulation et de 
la consommation; 

4) de cetraliser, en vue de leur publication, 
tous Jes renseignements et documents scien
tifiąues, techniques et economiques concer
nant la production et I'utilisation du froid; 

5) de centraliser, pour leur etude, les 10is, regle
ments et renseignements de toute nature, 
interessant les industries du froid et de pre
senter, s 'iI y a lieu, El Vapprobation des Gou
vemements les mesures tendant ił J'amelio
ration et ił l 'unificaŁi on des reglements eon
cernant la circulation internationale des prQ
du its susc:eptibies de beneficier des appli
cations du froid; 

6) d'organiser les Congres internafionaux du 
- froid' 

7) de s'e tenir en Iiaison · constante avecles 
groupements scientifiques et professionnels 
interesses en vue d'assurer la realisation de 
son programme d'action. 

Toutes les questions qui touchent les intereŁs 
economiques, la legislation et I'administration d'un 
ftat particulier sont excJues de la competence de 
l'Institut international du Froid. 

F\rt. 4. 

L'lnstitut international du Froid est place sous 
l'eutorit€: et le contrale d'une Conference generale 
composee de representants designes par les Etats 
participants. Les Etats, qui ne desirent pas nom mer 
de representants officiels, peuvant faite agreer par 
I'lnstitut internó}tional du Froid un groupement qua
ifie qui y representera leur pays, en leurs lieu ou 
place. 



N!l 78. Dziennik Ostaw. Poz. 703. 1379 

Członkom Konferencji, nie mogącym uczestni
czyć w posiedzeniu, przysługuje prawo przekazywa
nia . swojej kompetencji jednemu ze współtowarzyszy 
Konferellcji. 

Konfere ncja ogólna zbierą s ię przynajmniej raz 
na dwa lata. 

Rrt. 5. 

Władza wykonawcza /V'dędzynarodowego Insty
tutu Chłodnictwa powierzona jest l'\omitetowi Wyko
nawczemu, który, pozostając pod zarządem i kon
trolą Konferencji Ogólnej, wykonywa jej uchwały 
i przygotowuje wnioski do przedłożeni ::! jej. 

Komitet Wykonawczy składa si ę z członków, 
wyznaczonych przez rządy państw. Każde państwo, 
dominjum lub kolonja reprezentowane b~dzie w Ko
mitecie Wykonawczym przez jednego członka. 

Prezesom ł\omisji lv\iędzynarodowych, przewi
dzianych wart. 7 niniejszej l\onwencji, przysługuje 
prawo na leżenia d0 Komitetu Wykonawczego z gło
sem doradczym. Komitet Wykonawczy zbiera si~ 
przynajmniej dwa razy do roku. Obowiązkiem j::go 
jest zarządzenie wykonania uchwał Konferencji Ogól
nej. Posiada on · całkowitą kontrole: nad administra
cją Instytutu. 

Członkom Komitetu Wykonawczego, nie mogą
cym uczestniczyć VI posiedzeniu przysługuje prawo 
przekazywania swoich kompetencji jednemu z człon
ków Komitetu. 

KomitetWykonaw<;zy będzie mógł wyłonić ze 
swego wona Zarząd Komitetu. 

W przerwach pomie:dzy posiedzeniami . Komitet 
Wykonawczy posiada władzę Konferencji Ogólnej 
z · tern jednak zastrzeżeniem, że uchwały zapadłe po
dlegają zatwierdzeniu przez Konferencję. 

Komitet Wykonawczy wybiera z pośród siebie 
prezesa, 6 (sześciu) wiceprezesów i Komitet Zarzą
dzający, złożony z 12 członków, który ma za zada
nie sporządzać budżet, oraz przedstawiać sprawo
zdania roczne ze stanu finansowego Instytutu. 

Pod kontrolą Komitetu administracyjnego, Dy
rektor asygnuje wydatki i podpisuje wpływy. Pod
pisuje on wszelkie karty i rewersy; płaci, przyjmuje, 
ndosuje lub wystawia wszelkie weksle, papiery han-

owe i zlecenia na rachunek Instytutu. 

Rrt. 6. 

Prace: w Instytucie wykonywa personel płatny, 
złożony z dyrektora, mianowanego przez Komitet 
Wykonawczy i z urzędników potrzebnych dla funk
cjonowania Instytutu. 

Na przedstaw1enie Dyrektora , Komitet Wyko
nawczy mbnuje i odwołuje urzędn ików wszelkich 
kategorji. 

,;,d 

Le nombr~ de representants de chaque Etat 
dc: ns la Cd nference generale es! celui fi xi! par I' Ar
tiele 9 de la presente Convention, qui regle Ja par~ 
ticipation des Etats aux depenses de J'lnstitut. Les 
membres de ja Conference e mpeches d'assister a une 
reunion ont le droi? de donner leur procuration a un 
de le urs Collegues de la Conferenc~. 

Le Cónfe rence generale se reunit au moins tous 
les deux ans. 

f\rt. 5; 

Le pouvoir executi f de I'lnstitut international 
du Froid est confie a un Comite Executif qui, sous 
la direction et le cbntr61e de la Conference generale, 
en exćcute les de liberations et prepare les propo-
si tions a lui soume rtte. . 

Le Comite Executif se compose · de membres 
designf s par les Gouvernements respectifs. Chaque 
Etat, Dominion ou Colonie adherents sera represente' 
dans le Comite Executif par un membre. 

Les Presidents des Commissibns internationales, 
p revues il l'articJe 7 de la presente Convention, ont 
entree au Comite Executif avec voix consultative. 

Le Comite Executif se reunit au moins deux 
fois par ano II est charge de faire executer les 
decisioils de la Conference· generale. II a le plein 
contrale sur I'administration de J'Institut, ił nomme 
au scrutin secret le Directeur qui remplit les fonctions 
de Secretai re general · de la Conference generale. 
\I fixe le reglement organique du personnel, ainsi 
que toutes dispositions necessaires au foncŁionnement 
de J'Institut. 

Les membres du Comite Exec.utif, empeches 
d'assister ił une reunion, ont le droit de donner 
leur procuration El un de leurs CoJlegues du Co
mite. Le Comite Executif pourra ·constituer, dans 
son sein, un Comite Directeur. 

Dans l'intervalle des sessions, le Comite Exe
cutif possede Jes pouvoirs de· la Conference gene
rale sous reserve d~ ratification par celle-ci des 
decisions prises. 

Le Comite Executif chosit, dans son sein, un 
President, 6 Vice-Presidents et un Comite d'Rdmini
stration, · compose de 12 Membres, qui pn§pare le 
budget et presente un rapport annuel sur la situa-
tion financiere de I'institut. . 

Sous Je contrale 'ciu Comite d'administration, 
le Directeu r mandate ies depenses et opere les 
recettes. II signe toutes quittances et tous re<;us; ił 
acquitte, accepte, endosse ou tire toute traite, effet 
ou mandat pour le compte de I'lnstituŁ 

Rrt. 6. 

Le fondionnement de J'Institut est assure par 
un personnel retribu :~ comprenant un Directeur, 
nomme par Je CoOlite Executif, et les agenŁs ne
cessaires au fondionnement de I'Institut. 

La nomination et la revocation des employes 
de toute . categorie appartiennent au Comite Execu
li f, sur la propos ition du Diredeur. 

\ 
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f\rt. 7. 

Studja, przewidziane wart. 3 niniejszej Kon
wencji będą przedsiąWziętG i Rtowadzone ptzez Mię
dżynarodowe Komisje, których licźb~ i zadania okte
śli Konferencja Ogólna. 

Studja te dotyczą spraw, związanych z wytwo
rzeniem i zastosowaniem chłodnictwa we · wszystkich 
dziedzinach, mianowicie: 

uzyskania niskich temperatur, 
materjału i instalacji chłodniczych, 
zastosowania chłodnictwa w przemyśle, 
transportów, 
prawódawstwa, 
nauczania, 
ogólnej ekonomji i statystyki. 

Konferencja Ogólna wyznaczy dla każdej Ko
misji prezesa, któ ry obowiązany jest zdawać prled 
nią sprawą z czy l1 ~ości Komisji. 

Skład każdej Komisji jest tÓwnież określony 
przez Konferencją Ogólną, na przedstawienie wybra, 
nego przez nią prezesa, z uwzględnieniem życzeń, 
wyrażonych przez Stowarzyszenie Chłodnicze lub też 
przez inne organizacje naukowe lub przemysłowe 
krajów, które przystąpiły do niniejszej Konwencji. 

f\rt. 8. 

Prace Komisji i wszelkiego rodzaju wiadomości, 
zebrane przez Biuro Centralne Instytutu, na mocy 
art. 3 niniejszej Konwencji, są ogłaszane w Biulety
nach. Oficjalne to wydawnictwo jest redagowane 
w Językach fran cuskim i angielskim, jednak na żą
dani e krajów interesowanych mogą być wydawane 

· również w którymkolwiek z języków krajów, które 
prżystąpiły d<? nin!ejszej Konw~ncji, . o Ile na to po
zwolą zwycżaJne l nadzwyczajne dochody Instytutu. 

Biuletyn rozsyła się bezpłatnie do wszystkich 
krajów, które przystąpiły do niniejszej Konwencji 
w ilości ' egzemplarzy proporcjonalnej do kategorji, 
do której kraje te zostały zapisane ptzez Konferen
c;j~ Ogólną. 

Art. 9. 
I 

Koszty potrzebne dla funkcjonowania Instyb,.Itu 
Sili pokryv,,:ane przez: . 

1) roczne subwencje państw, które zgłosiły swój 
udziZlł w jego działalności i których składki 
zostały o,ł<reślone podług poniższych kate
gorji: 

Kategorje 

I 
II 

III 
IV 
V 

VJ 

Subwencje 
roczn'e 

12.000 
9.000 
6.000 
4.000 
2.000 
1.000 

Liczba przedstawicieli 
na Konferencji Ogólnej 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

I1rt. 7. 

Les etudes prevues par I'l1rtide 3 de la pr~
sente Convention sont en,tteprises et poursuivies pat 

. des Conimissions internationales dont le norTfbte et 
les atlributions sont fixes par la Conference ' genl~
rale. 

Ces etudes se rapportent aux questions ayant 
trait a la production et ił I'utilisation du froid dans · 
tous les domaines et notamment: 

f\ I'obtention des bas'ses temperatures;. 
f\u materiel et aUK installations frlgorlflques; 
f\ux applications industrielles du froid; 
f\ux transports; 
f\ la legislation; 
f\ I'enseignement: 

ł\ I'econortlie generale et a la statistique. 
Le President de chacune de ces Coftlfnlssiotlś 

est choisi par la Conference generale et en est ie 
rapportellr devant elle. 

La composition dtt ~haque Cotnmlssiotl . eśt 
flxee egalement par la Conterence generale SuI' pto
PQsitions ptesentees par le President deslgne pllr 
ellę, en tenant compte des VO~l1X exprlrn6ś par les 
Associat ionS d.u Froid ou autres otganismes selen
tifiques ou industtlels des pays adheratlt • la pt'· 
sente Convention. . 

f\rt. 8. 

Les travaux des Commissions et les tensei" 
gnements de toute nature, recueillis par l'Offlce 
central de l'Institut, en vertu de I'art. ' 3 de la pre
sente Convention, sont publies par la voie d'un 
Bulletin. Cetle publication officielle est faite en 
anglais et en fran<;ais, mais une edition dai1s toute 
autre langue des pays adherant ci la presente . Con
vention pourra etre publiee sur la demande des 
pays interesses, dans la tnesure OU les ressOurces 
ordinaires et extraordinaires de I'Institut le permet
tront. 

Le service gratuit du Bulletin est effectue a tous 
les pays adherant El la presente Convention dans 
une proportion fixE1!e, selon la categorle dańs 121-
quelle Us sont Insctits, par la Confer~mco:ę gerietł)ltI. 

f\rt. 9. 

Les depenses necessaires au fonctionnemenł 
de J'institut sont couvertes: 

l-o Pat les subvetltions annuelles des' Etat, 
qui acceptent de prendre part ci san fónctioilnerneńt 
et dont la contribution est fixee suivant les cate
gories d-apres: 

Categorie Subventions Nombre de representants 
annuelles a la Conference generale 

I 12.000 Frs. 6 
II 9,000 • 5 
III 6.000 • 4 
IV 4.000 • 3 
V 2.000 • 2 

VI 1.000 • 1 
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2) przez dochody z prenumeraty Biuletynu, ze 
sprzedaży wydawnictw Instytutu, na zasadach 
ustalonych przez Komitet Wykonawczy. 

3) przez składki, darowizny oraz zapisy, jakie 
mu mogą przypaść prawnie, mianowicie na 
podstawie zastosowania artykułu 2 niniejszej 
Konwencji. 

Sumy; stanowiące udział każdego z krajów ukła
daJących się, majq , być składane przez te państwa, 
na po~ątku każdego roku, na ręce Dyrektora Insty
tutu za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych Rzeczypospolitej francuskiej. 

F\rt. 10. 

Konwencja niniejsza zawiera się na przeciąg lat 
dziesięciu. Po upływie tego terminu będzie ona 
wznawiana przez milczące przedłużenie co lat 5, 
przyczem każdemu Rządowi przysługiwać będzie 
prawo wycofania się z Instytutu lub zmiany kategorji, 
do której został zaliczony, po zakończeniu każdego 
okresu, z wymówieniem najmniej rocznem. 

Każdy rząd, przystępujący do Instytutu później, 
jest zWiązany do upływu pierwszego dziesięciolet
niego okresu, o ile został przyjęty w ciągu pierw
szych lat tego okresu. W przeciwnym razie będzie 
związany aż do upływu dodatkowego pięcioletniego 
okresu, który nastąpi po okresie, w którym został 
prtyjęty. 

F\rt. 11. 

2° Par les recettes provenant des abonnements . 
au Bulletin et de la vente des publicatlons 
de l'institut realisees dans les conditions 
fixees par le Comite Executif. 

3° Par les souscriptions, dons et leges qui peu
vent lui advenir legalement en vertu notam
ment de I'application de I'article 2 de la 
presente Convention. . 

Les sommes representant la part contributive 
de chacun des pays contcactants sont , versees par 
ces derniers au commencement de chaque annee, 
au Directeur de I'Institut, par I'entremise du minlstere 
des FUfaires Etrangeres de la Republique fran'taise. 

F\rt. 10. 

La presente Convention est conclue pour line 
periode de dix annees. f\ I'expiration de ce terme, 
elle sera renouvelee par tacite reconductlon de cinq 
annees, chaque Gouvernement ayant Je droit de se 
retirer de l'lnstitut ou de modifier la categorie dans 
laquelle iI s'est range, apres chaque periode, sur 
avis prealable d'une annee au moins. 

Tout Gouvernement venant a adherer ulterieu
rement est lie jusgu'a I'expiration de la premiere 
periode de dix anm!es, s'ił est admi~ dans les cin" 
premieres annees de cette periode. Dans le cas coń
traire, ił est lie jusqu'a I'expiration de la periode 
additionnelle de dng annees qui · suit celle au cours 
de laquelle ił est admis. 

F\rt. 11. 

Konwencja nini,ejsza ma być ratyfikowaną. Każde / La presente Convention sera ratifiee. Chaque 
państwo prześle w możliwie krótkim czasie swą ra- puissance adressera, dans le plus court delai possi
tyfikacj ę na ręce Rządu francuskiego, który przekaże ble, sa ratification au Gouvernement fran<;ais parJes 
ją do wiadomości innym krajom, należącym do Kon- soins duquel ił en sera donne avis aux autres pays 
wenejl. signataires •. 

Dokumenty ratyfikacyjne będą przechowywane . Les ratifications resteront deposees dans les 
w archiwum Rządu francuskiego. Konwencja ninleJ- archives du Gouvernement fran<;;ais. 
sza wchodzi w życie względem każdego kraju, nale- Le presente Convention entrera en vigueur, 
ż~"ego do Konwencji, z dniem złożenia przezeń do- pour chaque pays signataire, le jour meme du de-
kumentu ratyfikacyjnego. pot de son acte de ratification. 

Działo się w Pa~yżu 21 czerwca 1920 r. Jedyny Falt a Paris le vingt-et-un juin mil neuf cent-
egzemplarz Konwencji zostanie złożony w llrchiwum vingt, en un seul exemplaire qui restera depose dans 
Rządu Francuskiego; autentyczne jej kopje bęuą do- les archives du Gouvernement de la Republique 
starczone każdemu z państw, należących do Kon- fran~aise et dont les expeditions authentiques seront 
wencjl. remises ił chacun des pays signataires. 

Wzmiankowany egzemplarz, datowany jak wyżej, Ledit ,exemplaire, date comme ił est ci-dessus, 
. może być podpisany do dnia 31 grudnia roku 1920 pourra etre stgne jusqu'au 31 decembre 1920 inclu· 
włącznie. sivement. 

Na dowód czego niżej wymienieni pełnomocnicy, En foi de quci, les pJenipotentiaires ci-apres, 
których pełnomocnictwa zostały uznane za dobre dont les pouveirs ont ete reconnus en bonn e et due 
i w nClleżytej formie wystawione, podpisali niniejszą forme, ont signe la presente Convention: 
Konwencj~. 

Za Republikę Argentyńską: 

Za Belgję: 
Za Chili: 
Za Republik" Costa-Rica: 

Zo Republikę Kuby: 
Z. OanJfI: 

De Alvet1l' 
Jorge Querrero 

Walter Peereboom 
Maximi/ano lbanez 
Manuel de Peralta 

Rafael Martinez Ortiz 
H. A. BQrIl./Jo/t 

Pour la Republique F\rgentine: De Alvear 

Pour la Belgique: 
Pour le Chili: 

Jorge Querrero 
Walter Peereboom 
Maximiliano lbanez 

Costa-Pour la Republique de 
Rica: Manuel de Peralta 

Cubaine: Rafael Mal'tinez Ortiz 
H. A. jj(lrnboft 

Pour la Republique 
Pour le Oao&mark: 
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Za' Hiszp~nj~: 
Za Francj~: 

MariatlO Bastos 
J. Ricard 
Andre Lebon 
Maurice Lesaga 

Za Pdgerję: E. aerard 
Za Kolonje Zachodniej ł\fr y Js,i 

francuskiej i za Madagaskar: You 

Za Kolonje i Protektoraty fran-
cuskie Indo·Chin: 

Za Grecję: 
Za Włochy: 
Za Kolonje włoskie w Erytrei, 

aarnier 
Skuses 
Candido Sabin; 

Trypolitanji i Somalio: Dr. Umberto Fen'ctti 

Za Japonję: H. Asbida 
Za Luksemburg: J. PIJ. Wagner ' 
Za Marokko: Nacivet 
Za Księstwo Monaco: Balny D' Avricourt 
Za Norwegję: Cbristoffel' SmitIJ 
Za Republikę Panamy: R. A Amador 
Za Holandję i Indje Holenderskie: KamerlinglJ Onnes 

Za Polskę: 
Za Portugalję: 

Stanislaw Sokolowski 
Jose de Mattos 

Braancamps 
Za Państwa Serbsko - Kroacko-

Słowenskie: Doucbans TomitclJ 
Za Szwajcarję: Dunant 

CIJ. auillaume 
Za RepublikęCzesJs,osłowacką: V. C. Vanicek 

Za Tunis: 

Za Urugwaj: 

lf.. aeoffl'oy 
SaintIJilaire 

J. Blanco' 

uznaliśmy je i uznajemy za słusżne, oświadczamy 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, że niniejsza 
Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i zatwierdzo
na oraz przyrzekamy, że postanowienia jej będą ści
śle dochowane. 

Na dowód czego wydaliśmy akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Warszawie, dnia 7 lutego tysiąc 
dziewięćset dwudziestego drugiego roku. , 

J. Pilsudski 

Przez Naczelnika Państwa 
Minister Spraw Zagranicznych: 

Skirmunt 

Protokuł 

złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Polski, do
tyczących Konwencji Międzynarodowej w spra
wie utworzenia w Pa.ryżu Międzynarodowego 
Instytutu Chłodnichva, podpisanej w Paryżu 

dn. 21 czerwca 1920 roku. 

W wykonaniu art. 11-go Konwencji Międzynaro
dowej w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynaro
dowego Instytutu Chłodnictwa , podpisanej w Paryżu 
dn. 21 czerWCi;l 1920 r., zawartej lTli~dzy / Republiką 

Paur I'Espagne: 
Paur la France: 

Mariano Bastos 
J. Ricard 

POtIT I' RIgerie: 

Andre Lebon 
Maurice Lesage 
E. a erard 

POUT les Colonies de I'Hfrique 
Occidentale francaise et 
pour ""adagascar: 

Pour les Colonies et Protectio-
You 

nes franc;ais de I'Indo-Chine: Oarnier 
Pour la Grece: Skuses \ 
Pour \'Ita!ie: Candido Sabin; 
Peur les Co!on!es italiennes 

d'Erythree, de Tripolitaine 
et des SOlTlalis: Le Dr Umberto Ferretti 

Pom le J apon; H. Asbidea 
Pour le Luxembourg: J. Pb. Wagner 
Pour le Maroe: Nacivet 
Pour la Principaute de Monaco: Balny D'Avricourt 
Pour la i'1orvt~ge: Cbl'lstoffer SmitIJ 
Pour la Republique de Panama: R. A. Amador 
Pour les Pays-SCls et pour les 

Indes Neerlandaises: KamerlinglJ Onnes ' ", 
Pour la Pologne: Stanislas Sokołowski 

Jose de Mattos 
Pour Je Portu gal: Braancamps 
Pour ł'Etat Serbe-Croate-Slovene: Doucbans Tom~tc!J ',; 

Pour la Suisse: Dunant 
CIJ. Quilla'um~ 

, -'. Pour la Republique Tcheco- • 
Slovaque: V. C. Vanicek 

Pour la Tunisie: H. aeoffroy 

Pour I'Uruguay: 
Saint-Hilaire 

, J. Blanco 

Nous les avons approuve et approuvons et dEkla
rons au nom de la Republique Polonaise la presen
te Convention acceptee, ratifiee, confirmee et pro
mettons qu'eIles seront inviolablement observees. 

En foi de auoi, Nous avons donne les presen
tes, revetues du Sceau de la Republique Polonaise. 

Fait a Varsovie, le 7 fevrier I'an mil neuf cent 
vingt deux. 

( -) J. Piłsudski 

Par le Chef de I'Etat 
Le Ministre des Hffaires Etrangeres ' 

( -) Skirmuilt 

Proces-Verbal 

du depOt des Ratifications de la Pologne ' sur 
la Convention InŁernationale pour la creation 
a Paris d'un Institut international du Froid, en 

date ił Paris du 21 Juin 1920_ 

En execui:ion de ł'a rtide 11 de ' la 'Convention 
internationale pour la creation, a Paris, d'un Institut 
international du Fraid, en datea. Paris du 21 Juin 
1920, conclwe entre la Republique f\tgentine,laBel· 
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P.rgentyi1ską , Belgją, Chili, Chinami , Costa-Rica, Kubą, 
Dąnją , Hiszpanją, Finlandją, Francją , Hlgerją, Kolon- . 
jami francuskiemi f\fryki Zachodniej, Kolonjami i Pro
tektoratami . francusk iemi !ndo-Chin , lVladagaskarem, 
Wiejką Brytanją i jej posiadłościa mi w f\fryce Połu
dnJowej, Federacją f\ustralijs ką, Nową Zelandją, In
djami, Grecją, Haiti, Włochami i ich f<olonjami Ery
treą, Trypolitanją i Somalisem, Japonj ą , Luksembur
giem, Marokko, Monaco, Norwegją, PClnamą , Holan
dją i jej Kolonjami w Indjach hole nderskich, Peru, 
Polską, Portugalją, . Rumunją, Państwami Serbsko
Kroacko-Słowenskiemi, Siamem, Szwecją, Szwajca rją, 
Republiką Czeskosłowacką, Tunisem i Urugwajem, 
Poseł polski ,w Paryżu prżybył do fv\inisterstwa Spraw 
Zag'ranicznych celem dokonan ia złożen ia doku men-

. tów ratyfikacyjn ych swego Rządu, dotycząCYih po
wyższej Konwencji i wr~czenia ich Rządowi Republi
ki francu~kiej. 

Dokument ten uznany po zbadaniu za dobry 
i należyty co do formy, został powierzony Rządowi 
Republiki francuskiej celem .złożenia w jego archi
wach . . 

":' .. Żgodnie z brzmieniem wymienionego wyżej 
art. 11, Rząd francuski zawiadomi o niniejszem zło
żeniu , Mocarstwa układające się; Na dowód czego 
niżej podpisani sporządzili niniejszy protokuł i opa
trzyli go swemi piecz~dami. 

'Sporządzono w Paryżu, dn. 16 maja 1922 r. 

L. S. podpisano (-) R. Poincare 

L. S. ' podpisano (-) Maurycy Zamoyski . 

704. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 21 sierpnia 1922 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 
7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym. 

Na mocy postanowień o normowaniu wynagro
dzeń niestałych i ubocznych, zawartych w ustawach 
z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu funkcjonarju
szów państwowych (Dz. U. R. p, N2 65 poz. 429-431 
i 433~436) oraz w ustawie z dnia ' 31 marca 1922 r. 
(Dz. _O . . R. P. N2 28 poz, 226) zarządza si~ co na-
stępuje: . 

§ 1. Paragraf 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym 
(Dz. U. ' R. P. N2 49 poz. 432) otrzymuje brzmienie 
następujące: i 

"Dodatek uzdrowiskowy wynosi mIesIęcznie 
W uzdrowiskach z frekwencją ponad 3.000 kuracju-

gi que, le Chili, la Chi ne, Costa-Rica, Cuba, le Dane
mark, I'Espagne, la Fi nlande, la France, I'RIgerie, 
les Colonies de l' f\frique occidentale franc;aise, les 
Colonies et Protectorats ,fra nc;ais de I'Indo-Chine, 
[J',adagascar, la Grande-Bretagne ; et les Dominions 
de I'f\fri que du Sud, le ' Commonwealth d'f\ustralie. 
la Nouvelle-Zelande, les Indes, la Grece, Ha'iti, \'Ita
lie et ses Colonies d 'Erythree, de Tripolitaine, et des 
Somalis, le Japon, le Luxembourg, le Maroc, 'Mo
naco, la Norvege, Panama, les Pays-Bas et kurs 
Colonies des Indes neeiland8ises, le Perou, -la. Polo
gne, le Portu gal, la Roumanie, I'Etat ' Serbe~Croate· 
Slovene, le Siam, la Suede, la Suisse, la Republique 
Tcheco ·Siovaque, la Tunis ie, et J'Uruguay, le Mini; 
stre de Pologne a Paris s 'est presente au l'Ąil?istere 
d es f\ffaires Etrangeres, pour proceder aLi depet des 
ratificatiolls de san Gouvernement SUr ladite Con
vention et les remettre au Gouvernement de la Re~ 
publique ' fran c;aise. 

Cet inst rument aya nt eŁe, apres examen, trou
ve en bonne et due fomie, a ete confie au Gou
vernement de la Republ ique franc;aise pour .reste 17 
depose dans ses archives. 

Conforrriement aux termes de l'article 11 pre
cite. le Gouverriement franc;ais .donnera . avis du pre~ 
sent dep6t aux Puissances contractantes. 

f.n foi du q!l0i, les sOllssignes ont dresse le 
p~esentproces-verbal 'et y ont appose leurs caahets. 

fait a Paris le 16 Mai 1922. 

L. S. signe: R. Poincal'(J 

L. S. signe: Maurice ZamoyskI 

szów w czasie sezonu 25%, w uzdrowiskach z frek
wencją ponad 5.000 kuracjusZów 400j0, w uzdrowiskach 
z frekwencją ·ponad 10.000 kuracjuszó\}/ 500j0 każdo
razowego dodatku drożyźnianego, ustalonego dla da
nej klasy miejscowości. 

Osoby wymienione w § 1 niniejszego rozpo
rządzenia pobierać mogą · w · razie, del,egpwania do 
uzdrowisk (zdrojowisk; stacji klimatycznych, kąpieli 
morskich) na czas sezonu dodatek analogiczny do 
djet. Od prawa pobierania tego dodatku wyłączeni 
są pracownicy państwowi pob ierający już dodatek 
uzdrowiskowy". 

§ 2. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w życie 
z dnietTl , ogłoszenia . '. 

Pre~ydent Ministrów: . 
)u/jan Nowak 

Minister Skarbu: . 
Jastrzę'bski 

I . 


