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Przeklad. 636 Ł. . ~-
Konwencja sanitarna Convention sanitaire 

pomiędzy POlską a Rumunją, podpisana w War
szawie dnia 20 grudnia 1922 roku. 

entre la Pologne, et la Roumaine, slgnee 
a Varsovie, Je 20 Decembre 1922. 

(Ratyfikowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VI dn. 
16 mllja 1923 r. na mocy art. 49 ustępu 1 Konstytucji). 

M V, ST F\N ISŁF\ W WO JC lEC H O WSKI, 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tern 
wiedzieć należy, wiadomem czynimy: 

W dniu dwudziestym grudnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego drugiego roku w Warszawie podpisana 
została między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
i Rządem Królestwa Rumuńskiego Konwencja Sani
tarna o następującem brzmieniu: 

Polska i Rumunja, dążąc do zabezpieczenia 
swych terytorjów od zawleczenia i szerzenia chorób 

NOUS STF\NIStF\W WOJCIECHOWSKI, 
, PRESJQENT DE U\ REPUBLlQUE POLONF\ISE 

ił tous ceux qui ces presentes Lettres verront 
Salut: 

• 
Une Convention ' Sanitaire ayant ete signee 

fi Varsovie Je vingt decembre mil neuf cent vingt 
deux entre te Gouvernement de la Republique Po
lonaise et Je Gouvernement du Royaume de Rou
manie, Cohvention, dont la teneur suit: 

La Po)ogne d'une pC!lrt et la Roumanie de 
1'l;Iutre animees du desir de sauvegarder leur$ :~rri· . 

• 

ł 



• 
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zakaźnych, postanowiły zawrzeć konweńcj~ sanitarną, 
w tym celu mianowały swymi pełnomocnikami: 

Polska: 
Dr W i t o l d a C h o d ź k ~, Ministra Zdrowi" 

Publicznego, 
Rumunja: (:> 

Dr Jana Cantacuzene prof. Wydz. Lek. 
w Bukareszcie, 
którzy po wymianie swyth pełnomocnictw, uznanych 
za dobre i należyte co do formy, zgodzili sią na na
stępujące postanowienia: 

I. 
Zobowiązani a Stron na wypadek pojawienia siq na ich 

terytorjach chorób zakaźnych: 

Art. 1. 

Strony zawierające umowę będą si~ zawiada
miały wzajemnie drogą telegraficzną, o każdym 
pierwszym stwierdzonym przypadku cholery lub dżu
my. Strony zobowiązują się równieź zawiadamiać się 
wzajeJTInie piśmiennie o epidemicznem szerzeniu si~ 
tyfusu pląmistego i · powrotnego. 

Komunikaty, dotyczące chorób wyżej wymienio
nych, będą redagowane w języku francuskim I po-
winDY zawierać: . 

1) nazw~ choroby w języku francuskim. z po-
daniem nazwy naukowej w języku łachlskim, 

2) miejsce i datę wystąpienia choroby, 
3) jej pochodzenie, 
4) liczbę zachorowań i zgonów, 
5) nazwę zakażonej jednostl{i administracyjnej 

(art. 9), 
6) środki przedsięwzięte. 

f\rt. 2. 

Niezależnie od komunikat6w.omawjanych wart. 1. 
obie Strony będą przesyłaĆ sobie wzajemnie co dwa 
miesiące komunikaty o dalszym przebiegu chorób 
wymienionych wart. 1, jal< również dostarczać sobie 
wszelkich wiadomości, które mogą mleć znaczenie 
epidemjologiczne. 

Komunikaty te będą wywierały sprostowania 
wszelkich ewentualnych błędów i niedokładności ko
munikatów poprzednich. 

Rk 3. 

Każda ze Stron, zawierających umowę, zobowią
zuje si~ udzielać Stronie drugiej wszelkich publikacji 
urz~dowych władz centralnych, dotyczących stanu 
zdrowia pubiicznego, w szczególności zaś, dotyczą
cych ruchu chorób zakaźnych . 

Jeżeli na terytorjum' jednej ze Stron pojawi się 
Jub zacznie szerzyć epidemicznie jakakolwiek choroba 
zakaźna, która nZ! danem terytorIum zazwyczaj nie 
występuje wcale, albo też nie występuje w postaci 
nagminnej, to właściwa Strona, obowiązana jest bez
zwłocznie zakornunikować Stronic drugiej wszelkie 
posiadane szczegóły o dGmej chorobie, które mogłyby 
sl<; przyczynić do wyświetlenil1 sprawy. 

toires respectifs contre I'apparltion et I'extension des 
malacies epidemiques, ont reso)u de concłure une 
Convention sanitaire, et fi · cet effet ont designe 
com me )eurs plenipotentiaires: 

La Pologne: 
Le Dr W i t o l d C h o d ź k o, Ministre de la 

Sante Publique, 
La Roumanie: 

Le Dr J e a n C a n t a c u z e n e, Professeur a la 
Facul te de Medicine de Bucarest, 
lesquels, npres avoir echcmge leurs pleins-pouvoirs 
reconnus en bonne et due forme, sont convenus des 
dispositions suivantes: 

I. 
Engagements des Parties contractantcs en CijS d'appa
rition des maladies infectieuses sur letlrs terrltoires 

respectifs. 

ftrt. 1. 

Les Parties Contractantes s'engagent ił s'infor
mer immediatemenŁ par la voie telegraphique du 
premier cas (onstaŁe de cholera ou de peste. EIJes 
s'engagent .aussi ił se s ignaler recipioquemenŁ par 
ecrit toute extension ił carectere nettement epidemi
gue du typhus recurrent, du typhus exanthematique 
ou de la vario)e. 

Le communigue sur les mallldies enumerees 
plus haut seraredige en frar:i~ais et devra contenir: 

1) la denomination de la maladie en fran\=ais, 
suivie de la denomination scientifique latine, 

2) le Iieu et la date de son apparition, 
3) ł'origine de la maladie, 
4) le nombre des malades et des deces, 
5) I'unite administrative contaminee (art. 9), 

6) les mesures prlses. I 

I1rt. 2. 

O utre les communiques immedlats, prevus 
a I'art. 1, devronŁ egalement etre envoyes des com
muniques bimensuels concernant le cours ulterieur 
des maladies specifiees ił ł'art. 1, ainsi que tous les 
renseignements qui peuvent avoir une importance 
epidemiologique. Ces communiquesdevront contenir 
la correction des erreurs ou des inexflctitudes com
mises dans les communiques precedents. 

f\rt. 3. 

Chaque Partie contractante s'engage a commu· 
niquer regulierement a I'autre Partie contractante 
toutes les publications des autorites centrales sani
taires concernant J'etat de la 3ante publique, et tout 
specia)ement la marche des maladies infectieuses. 
_ Toutes les fois que su r le terri!oire de l'un des 
Etats contractants apparaltra une malądie infedieuse 
nouvellement importee ou que J'une des endemles 
preexistantes aura nettementla tenda,nce .a prendre 
une forme d'extension epidemique, l'Etat susmentlo
ryne prend I'obligation d'en faire part a I'autre 
Etat contractant et de lui signaler en meme temps 
toutes les circonstances de natl.lre et l'ćdairer sur Je 
nouvel etat de choses . 
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Rrt. 4. 

Działanie n in iejszej Konwencji może być raz
. ciągnięte, na zasadzie porozumienia się Stron w dro

dze dyplomĘltycznej, również na inne choroby nie 
wymienione wart. 1. 

f\rt. 5. 

Jeżeli jedno z Państw, zawierających umowę, 
będzie posiadało wiadomości o epidemicznym sze
rzeniu się choroby zakaźnej na terytorjum n al eżącem 
do Państwa trzeciego i zarządzi na tej podstawie 
środki ochronne, to obowiązanę jest powiadomić 
drugą Stroną, zarówno o przedsięwziętych środkach, 
jak i o źródłach pochodzenia wiadomości, które skło
niły je do wydania ty<;h zarządzeń. 

• 
I1rt. 6. 

Zawiadomienia przewidziane wart. 1, orZlZ za
wiadomien ia przewidziane VI art. 2 i 3 będą przesy
łane bezpośrednie przez centralną władzę sanitarną 
jednej Strony, centralnej władzy sanitarnej drugiej 
Strony. 

Identyczne komunikaty będą przesyłane równo
cześnie do przedstawicielstwa dyplomatycznego w sto
licy kraju zakażonego, oraz do Sekcji Hygjeny Ligi 
N,uodów. 

f\rt. 7. 

Na wypadek, gdyby jedna ze Stron, zawieraJą
cych umowę uważała za stosowne dodać do perso
nelu swego dyplomatycznego przedstawicielstwa w sto
licy drugiej Strony lekarskiego attache, centralna 
władza sanitarna właściwej Strony ma zapewnić temu 
funkcjonarjuszowi wszelkie ułatwienia, aby mu umoź
Iiwić zaznajamianie się ze stosunkami epidemjolo
gicznemi kraju i wszystkiemi innemi kwestj~mi, przed
stawiającemi interes dla hygieny publicznej jego 
Państwa. 

II. 
!Z8rz'ł<lz~nia ochronne dotyczące osób przybywających 

z terytorjów zakatonych. 

flrt. 8. 

. Dane terytorJum należy ogłosić za zakażone: 
'" przypadku cholery, jeżeli jeden lub kiJka przyprsd
ków zawleczonych spowodują, poza bezpośrednlem 
otoczeniem chorego, pojawienie się przypadków cho
lery wśród ludności miejscowej, 
w pn;ypadku tyfusu powrotnego, plamistego i ospy, 
w razie stwierdzenia większej liczby ' przypadków 
z _ tendencj~ do nagminnego szerzenia się, 

iW przypadku dżumy, w razie stwierdzenia jednego 
lub kiJku przypadków choroby niezawleczonych, lub 
też w razie stwierdzenia, ścisiemi metodami labo
ratoryjnemi, dżumy u szczurów lub innych gryzo
niów w danej okolicy. 

Za zakaźon~ maina ogłosit Jednostkę admini
stracyjnq danego Paristwa: powiat (plasa), 9min~ 
mleJską lub wiejsktl (comuna urbąna sau rurela). 

--------~--------_. ~) --~,~.--------~ 

Rrt. 4. ' 

La presente Convention pourra, apres entente 
recip roque par la 'Jaie diplorTwtique, etre etendue 
a cl '<: ut res maladies infectieuses, non specifiees dans 
l' article 1. 

I1rt. 5. 

lorsqu'un des Etats contract.a nts aura ete In
forme de I'apparition d'une maladie infectieuse epi
qemique dans une region, ap;n:rtenant ci un tiers 
Etat et qu'il aura pris de ce chd des mesures de 
precflution,)1 sera tenu de por ter u la connaissance 
de I'autre Etot contrnctant les mesures de defense 
adoptees, ainsi que I'origine dąs infQonations alli 
aurcnt provoque ces mesures . 

f\rt. 6. 

Les communications prevues par I'artide 1. 
ainsi que les informations prevues par les articles 2 
et 3, seror;t fai tes par les autorites sanitaires cen
trales de I'Etat in fo rm ateur diredement aux autorites 
sani taires centrales de l'autre Etat contractant. Une 
commullication identique sera adressee en meme 
temps ił son represe ntant diplomc:tique dans la ca
piŁale du pays contamine ainsi qu'a la Section d'Hy. 
gi?me de la Societe des Nations. 

flrt. 7. 

F\u cas OU l'une des deux Parties contractantes 
jugera it opportun d 'adjo indre au personnel de sa re
presentation diplomatique dans la capitale de I'autre 
Partie un attache medical, le service central d'hygi~me 
du pays, OU iI est deIegue, devra donner toutes les 
facilites neceszaires fi ce fcintionnaire pour lui per, 
mettre de se tenir au courant clę la situation epide
mique et de toutes autres questions interessant 
l'hygiene publique de san propre pays. . 

II. 
Mesures de~dl!fense concernant les personnes en prove

i'lance des territoires contamines. 

flrt. 8. 

Un territoir~ doit etre d6da re comme conŁamine: 
pour le cholera, sitot qu'un ou plusieurs cas 

importes auront donne naissance en dehors de l'eM
tourage direct du malade a l'apparition des cas parOli 
la population loeale, 

pour le typhus recurrent, le typhus exanthema
tique ou la variole, sitot q!Je ron constate une mul
tiplication de ces cas li tendance netternent ępi· 
demique, -

pour la peste, sitot que ren aura constate l'exi
stence d'un ou de plusieurs cas non jmport6s 
ou sitot que l'e~stence des cas de peste dOment . 
etablis par les methodes de Ic;boratoire auront ete 
constates parnli !es rats (Oll autres rongeurs) de la 
region. 

Peut etre consideree comme contaminee une 
simple unite administraŁive du territoire natloQal: 
arrondissement (powiat, plasa), commune urbainą 
ou rurale) (gmina-comuna urbana sau rurnla). 
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Ogłoszenie danego terytorjum za zaka~one na· 
leży do Państwa w!adającego terytorjum fakażonem 

F\rt. 9, 

Zawiadómienie Strony drugiej, że dana jed
nostka terytorjalna jest ogłoszona za zakażoną, jak 
równ i eź zawiadomienia o przedsięwz iętych z tego 
tytułu środkach, odbywa się w sposób przewidziany 
wart. 6. 

F\rŁ 10. 

Gmina lub powiat (comuna sau plasa), które 
były uznane za takażone na zasadzie art. 8, zostaj~ 
uznane za wolne od zakażenIa po upływie 5 dni od 
zgonu lub odosobnie nia ostatniego chorego w przy
padku cholery lub dżumy; odnośnie do tyfusu pla
mistego, powrotnego i ospy od chwlli, gdy choroba 
straci swój n ogminny charakter i tendencję do sze
rzenia si~. 

, 
F\rt. 11. 

Przewiduje si~ następujące zarządzenia ochron
ne przeciw zawleczeniu chorób zakaźnych wymie
nionych wart. 1: 

a) oględ!iny i badania lekarskie, 
b) nadzór nad pasażerami w miejscach prze

znaczenia, 
c) usuwanie i odosobnianie osób chorych lub 

podejrzanych ' o jedną z chorób wymienionych 
wyżej, 

d) dezynfekcja i dezynsekcja osób i bagażów, 
wagonów kolejowych, jak również zakażonych 
części statkąw, 

e) dezynfekcja towarów, a w przypadku dżumy
deratyzacja .. 

f) ewentualne szczepienie ochronne przeciw 
cholerze, dżu mie, lub ospie podróżnych, nie 
posiadających świadectwa szczepienia . . 

F\rt. 12 .. 

Ogl ęd zinom i badaniu lekarskiemu na g ranicy 
będą poddane osoby przybywające z terytorjum za
każonego, jak również osoby, u których sh'lierdzi 
się objawy jednej z chorób wymienionych wart. l, , 

Osoby przekraczające granicę w par.tjach, w. złych 
warunkach hygienicznych, jak rów n ie ż cyganie i włó
częgi , mogą być poddane przez władze kraju . prze
znaczeni a ogl ędzinom i badaniu lekarskiemu, nawet 
w wypadku, gdy przybywają z terytorjum nie zaka
żonego_ . 

ł\rt. 13. 

Osoby uznane podczas badania lekarskiego za 
dotknięte jedną z chorób /wymie nionych w art. I , lub 
osoby zd radzają ce obja wy na suwaj ące podejrzenie 
jedne j z ty<::h chorób. b~dą przez wlildze sąi1itarne 
Panstwa prleznac:zenia odosobniane c:;~lem le'!;l:~nia 

, La declaratiqli de conŁamlnatidn sera faltepat 
l'Etat auquel appartient le territoire contamine. 

F\rt. 9. 

L'irJformation qu'une unite territóriale . est de
ciarce comme contaminee et que des mesures app~o' 
priees ont ete prises de ce chef, sera faite confor
mement aux stipulations de ł'art. 6. 

F\rt. 10. 

Une commune ou un' arrondissement (comuna 
ou plasa, gmina ou powiat) qui, selon I'art. 8 serait 
declare comme cantamine, devra et re considen~ 
comme Iibre de toute infection lors de I'expiration 
de 5 jours en cas de cholera ou de peste a partir de 
la mort OU de I'isole ment du dernier malade, S'i! 
s'agit de typhus exanthematique, de typhus rectJrrent 
au de variale - a partir du moment ou la maladie 
aura . perdu son caractere epidemique et sa ten dance 
ił l'extension, 

ł\rt 11. 

Comme mesures ił prendre contre l'introduc
tion des malagies enumerees dans I'art. 1 on peut 
prevoir: 

a) l'inspection et I' examen medical, 
b) la surveillance des voyageurs aux points 

d 'arrivee, 
c) l'evacuation et I'isolement des malades et 

des personnes suspectes d';:ne des maladies 
susmentionnees, 

d) . la desinfection et la desinsectisation des 
personnes et des bagages, des wagoDs . de 
chemin de fer ainsi que des parties contami
nees des navires. 

e) la desinfectian des marchandises et" en cas 
de peste, la deratisation, . 

f) la vaccination eventuelle contre le choler~; 
la peste ou la variole chez les voyageurs 
non munis d'un certificat de vaccination_ 

ł\rt. 12 

Seront soumises a l'inspection ' et ił J'examen 
medicaJ a la fronW'!re Jes personnes arrivant du ter
ritoire contamine, au bien les personnes chez qUI 
on constatera les symptómes d'une des maladies 
enumerees dans l'art. L 

Les personnes franchissant la frontiE~re en trou
pes dans des c onditions non hygieniques ainsi que 
les bohemiens et les v:lgabonds peuvent etre sou
mis pĘlr les Clutorites sqnitai res du pays ou i1s se 
rendent ił l'inspection et ci I'exarrlen medical meme 
s'ils n'arrivent pas. de regions contaminees. 

ł\rt. 13. 

Les personnes reconnues a I'examen medical 
comme etant atteintes d'ul1e des 'maladies enume
rees dans I' art. l, ou qui presenteront des sympt6-
mes suspectS de I' une de ces maladies, seront iso
lees p~f Ic~ autQritessanltaires de l'Etat : de gestt .. . 
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w zakładach specjalnie do tego przeznaczonych, gdzie 
pozostaną do chwili zupełnego wyleczenia. 

Zatrzymywanie osób zdrowych celem obserwacji 
jest niedopuszczalne. . 

. ' Osoby przybywające z miejscowości zakażonych, 
b~'dą poddane w miej scu przeznaczenia dozorowi 
sanitarnemu przez okres nie dłuższy niż dni 5 w przy
padku cholery lub dżumy i dni 14 W przypadku ty
fusu powrotnego, plamistego i ospy, licząc od chwili 
wyjazdu danej osoby z terytorjum zakażonego. W tym 
celu można nakazać osobom ppwyższym stawienie 
si~ u właściwych władz sanitarnych po przybyciu do 
miejsca przeznaczenia. . 

"f\rt .. '14. 

Personel sanitarny, kolejowy, jak również osoby 
delegowane urzt::dowo przez władze państwow'e, pod
legają zarządzeniom sanitarnym jedynie w razie ujaw
nienia zachorowania na jedną z c.hor6h wymlenio
nych wart. 1. 

F\rt. 15. 

Osobisty bagaż podróżnych może być poddany 
dezynfekcji i dezynsekcji jedynie w tym wypad ku, 
je.ieJi, zdaniem lekarza urzędowego, zachodzi podej
rzenie zakażenia. 

l II. 

Zarządzenia dotyczące towarów. 

F\rŁ 16. 

fi) Towary mqgą być poddawane dezynfekcji 
tylko w razie stwierqzenia przez lekarza urz~dowego 
jawnych oznak niebezpiecznego zanieczyszczenia. 

B) Pozatem dezynfekcji lub dezynsekcji mogą 
być poddawane niżej wymienione towary, ' pocho
dzące z miejscowości zakażonej; w wypadku odmowy 
wykonania tych zarządzerl, wwóz ich może być za-
kazany: . 

1) używana odzież, bielizna i pościel. 
W wypadku przesiedlenia lub też w wypadku 

jeżeli przedmioty powyższe stanowią bagaż podróż
nych; postt::puje s[e, z niemi zgodnie z przepisami 
alt. 15. . 

, 2) Szmaty i gałgany, z wyjątkiem szmat praso
_. wanych, przewożonych w b~lach dostatecznie 

zabezpieczonych. 
<::) Ze względów sanitarnych nie może być za-

kazany przywóz: . 
1) świeżych odpadków, pochodzących . z przę

dzalni, tkalni, szwalni i bielników; sztucznej 
wełny i świeżego papieru, 

2) listów, kartek pocztowych, druków, książek, 
broszur, papierów handlowych i t. p. z wy
jątk iem posylek pocztowych, zawierających 
przedmioty wymienione w punktach 1 i 2 
ustępu B. 

Nie może być zabroniony tranzyt przez te ry
torjum jednego z ulcladających się Państw towarów 

--------------------------------
natioą , afin d'etre' soignees dans des etablissements 
orgar;lises specialement a cet effet, OU elles reste
rontjLisqu'a Jeur guerison complete. 

II est inadmissible de retenir les personnes bien 
portantes en vue d'observation. 

Les personnes provenant des regions conŁami
nees 'seront soumises au boutde leur voyage a une 
surveillance sanitaire dont la dureene ,doi t pas de-

• passer 5 jours ' en cas de cholera ou de peste, 'M 
jours en cas de typhus recurrent, de typhus exan
thematique ou de variole El partir du moment du 
depart de la personne en question de la region eon
taminee. A cet effet ces personnes peuvent et re 
obligees lors de leur arrivee ił destination a se 
presenter aux autoritees sanitaires competentes. 

f\rt 14. 

Le personnel sanitaire, le personnel de che min 
de fer; ainsi que les delegues autorises officiellement 
par leurs gouvernements ne seront soumis ił la fron
tiere aux mesures sanitaires qu'en cas d'une atteinte 
evidente par une des maladies specifiees dans I'art. 1. 

f\rt. 15. 

Les bagages personnels ne seront soumis ił la 
desinfection au a la desinsectisation que lorsque 
d'apres I'avis du medicin dOment autorise, II sont 
suspects d'iruecŁion. 

III. 

Mesures concernant les marchandises. 

Art. 16. 

ft) Les marchandises ne peuvent etre soumise 
ił une desinfedion que diłns les cas OU Je medecin 
dQment autorise y coostate des indices evidenŁs de 
souillure dangereuse. 

B) En outre peuvent etre soumises Zł la desin' 
fecŁiori ou ił la desinsectisation les marchandises ci
apres lorsqu'elles proviennent d'une region conta
minee;au cas ou ces mesures prealables ne seraient 
pas acceptees, I'importation de marchandises sera 
interdite: 

1 ) Vetements, !inge et li terie usages. 
Lorsque ces objets seront transportes comme 

bagage personnel ou bien a la suite d 'un change
ment ae , domicile, on procedera a lem egard eon-
formement a I'art. 15. . , 

2) Chiffons et loqw!s, a I'exception des chiffotis 
. presses venant en ballots bien proteges. 

. C) Ne peuvent etre prohibes pou r motifs sani-
taires: 

1) Les dechets neufs provenant diredement 
des fabriqu es textiles, des filatures, des ate 
liers de confedion et des laminoires, Ginsi 
que la laine artificielle et les papiers neu fs, 

2) Les lettres. les cartes postales, les imprirnes, 
les livres, les brochures, les papiers com· 

. merciaux etc., a l'exception des colis postaux 
contenant des -objets enumeres dans les ali
neas 1 et 2 du point B. 

. Le tr.ansit d~s marchandises El travers le terrl~ 
toire , d'un des Etats contractants ne peut pas etre 

, 
• 
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idących w opakowaniu wykluczającem jakiekolwiek 
zakażenie; towary takie nie podlegaj,:! również dezyn
fekcji podczas przewozu tranzytowe go. 

Miejsce wykonania dei!ynfekcji lub dezynsekcji 
ustalają- zg6ry władze P~ństwa przeznaczenia. 

Dezynfekcja i dezynsekcja winny być przepro
wadzone według metod uznanych prz~z naukę i do-_ 
sto'sowanych do rodząju towarów. 

Art. 17. 
Państwa ZGlwierające umowę uznąją, źe pomyślne 

przeprowądzenie . środ:,ów ochiOny sanitarnej możliwe 
jest jedynie ... "tedy, gdy ludność , a ZW{aSlCZa perso
nel kolejowy i personel żeglug i , żdoją sobie sprawę 
z ich doniosłości. \"1 tym cti u Strony obowiązują 
się zaznajami<lć persend służbowy z właściwościami 
chorób zakaźnych i drogam i ich szerzenia si ę , oraz 
zaznajamiać z pm ktycmemi sposobami zw,!\:::zf:nia
ich; Strony zobowiązują się równięż rozpowszechn iać 
wśród podróżnych i ludności terytorjów pogranicz
nych wiadomości wyj aśn i ajqce znaczenie wydanych 
zarządzeń sanitarnych. 

IV. 

~ilr~ądllenia doi:yczące kolei i innych środków komu
nikacji. 

?1ft. 18. 

Względem podróżnych, przybywających na grai 
nicE; kolejami i ich bcgażu stosuje się zarządzenia, 

, .wymienione w arty kułach poprzednich; w każdym 
, zie wykonywanie tych . z a rząd zeń nie powinno 
wstrzymymać ruchu pociąf;jów. 

W tym celu Pc: ń~twa, zawierające umowę, 
postarają się o utworze nie na swych pogranicznych 
sta~jach kolejowych w ciąg ~ lat dwuch od dnia wej
ścia w życie ninie jszej l'~of1wencji, punktów sanitj:lrno
nadzorczych o sprawności odpowipdającej rQzmiarom 
~wykłego ruchu o~ób i towarów przez dane miejsr,:o
wości pograniczne. 

f\rt. 19. 

Państwa, zaw i erające umowę, zobowiązują się: 
1) utrzymywać \'01 czystości, dezynfekować i de

zynsekowGlc pociqgi pasażerskie, przybywa
jące na granict: , 

2) roztaczać ści s l y n<l dzór sanita rny VI obrębie 
dv,,:orców ko lejowych, czuwać nad zaop atrze
niem dwo~ców vI dobrą wodę do picia, nad 
czystości ą wychod ~~ów w poc i ągach i na dwor
cach, nad czystością bufetó w, a w okresie 
epidemji cho:c!'] zc,kazać sprz~daży produk
tów, mogii,cych sprą j ać szerzeniu się zarazy 
(owoców s urowych, jarzyn surowych oraz su
rowego nabiału). 

Rrt. 20. 

W przypądku uj avmicn ia w pociągu przyoyłym 
ISo granicy osoby dotkniętej jedn~ z chorób V.fymje~ 

interdit l,orsqu'elles sont transporte~s SOIJS un em
bąllage excluanŁ toute infection; ces marchandisijls 
ne seront soumises pendant leur trajet a aucune 
desinfection. 

Le Heu, OU la desinfectlon Olł la desin~ectjs~- 
tion pourra etr-e operee, sera designe d'avance par 
I'autorite du pays de destination. -

La desinfectiQń et la desinsectisation serol'lt 
effectuees selon la methode scientifiquement recQn
nue et appropriee a la nature de la marchandise. 

flrt. 17. 

Les Etats conirac.tants, convaincus que le suc
ces des mesures prises pour sauvegarder la sante 
publique oe _ pe lit et re effectif quc si le public et 
tout particulierernent les employes des chemins de 
fer et de navigation sont en etat de se rendre 
compte de la portee de ces mesures, s'engagent fi 
donner, au personnel de service l'instruction neces
saire au sujet des 'maladies infectieljses et leur mo· 
de de dissemin<ltion, ainsi que sur les mQyens pra
tiques pour les combattre; ils s'engagent egalement 
a tenir les voyageurs et la population des territoires 
Iimitrophes au courant des mesures sanitaires adop
tees. 

IV. 

Mesures concernant les chemins de fer et autres voięs
de communications. 

flrt. 18 

Les personnes arrivant a la frontiere par che
min de fer, ainsi guc leurs bagages, seront traites 
selon les prescriptions e numerees dans les articles 
precedents; ces me5ures toute fpis doivent etre exe
cutees de fa~on a ne pas entraver le mouvement 
des chemins de fer. 

f\ cet effet les Etat contractants sont tenus 
d'organiser dans un delais de deux ans Q partir de 
I'entree en vigueur de la presente Convention 
a leurs gares-hontierl=s des installations appropriees 
de survedlance m?dicale dont la capacite sera prQPor
tionnelle a l'importance du trafie habituel par ces 
points de transi t. 

Rrt. 19. 

Les Etats contractąnts s'engagent: 
1) a assurer la proprete, la desinfection et, la 

clesinse:::tisa tion des trains de voyagęurs arri
vant a Ja fronW~ie, 

2) ił maintenir dans ]'enceint~ de la gare 
une rigoureuse su,veilląnce saniiaire, a avoir 
soin que Ja gare soit pourvue ci'une bQnne 
eau potable, a maintc~ni r en e tat de proprete 
les Iieux d'aisance aus~i bi2n dans les trains 
qu'a b gare merne, a survej lle r la proprete 
des buffets; pendant une epidemie du chole ra 
ił interdire a la gare-frontiere lą vente des 
denrees susceptibJes de fllvoriser I'infectlon 
(fruits crus, legumes crus, laitage crus). 

f\rt. 20. 

Lorsque dans un train arrivant a la frontiere 
SI! trouve une personne atteinte c!'l.lne des rnal~dies , 
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niemych wart. 1, dany wagon WlOlen być odcze
piony i zdezynfekowany na terytorjum Państwa prze
znaczenia przez władze stacji granicznej. 

Podróżni, którzy s tykali się z chorymi, podle· 
gają ogh:dzinom lekarskim; jedn9~ześnie zawiadamia 
sj~ o nich władzę s!ini tame tych miejscowości, do 
których podróżn i ci j adą, e to celem poddania ich 
nadzorowi przewidzianemu przez Mie;dzynarodową 
Konwencją Sanitarną z r. 1912; dozór będzie się 
lk~ył od chwili stwierdzenia danego przYPQdku. 

BagE\ż osobis ty podróżnych podlega zarządze
niom art. 15. 

f\rt. 21. 
Przepisy i postanowienia n1meJszej Konwencji 

b~dą miały zastosowanie względem ruchu osób i to
wąrćw dr,ogami lądowemi i woclnemi. 

Co do komunil~acJi powietrznej przep isy powyż
sze b~ą stosowane p rzez władze s?,nitarne na miej
scu pierws~ęgo lądowania. 

I1rt. 22. 
Miejscowości pograniczne, w ldórych będą urzą

dzone punkty sanitarno-nadzorcze, będą ustalone za 
wspólnem porozumieniem centralnych władz sani
tarnych obu Stron umawiających się. Państwa zawie· 
r(.lji:\ce umowę, na wypadek niebezpiecznego szerze
nia $Ię epidemji, zastrzege]ą sobie prawo zamkni<:cia 
dla podróżnych i towarów, pochodzących z teryto· 
rjów zakażonych, granicy w punktach niedostateczn ie 
zaopatrzonych w urządzenia sanitarne. Państwa za ' 
wlerlające umowę, zobowiązujct się do wzajemnego 
zawiadamiania się o tych zarządzeniach conajmniej 
na 8 dni przedtem oraz do poczynienia ułatwień dla 
ruchu podróżnych i .towarów przez inne punkty gra-
niczne. • 

Fl.ft. 23. 
Pobieranie opłat od podróżnych za pomoc le

karską na pogranicznych stacjach sanitarnych, za izo
lację, jak również za inne wydetki spowodowane sto
sowaniem przepisów niniejszej Konwencji, jest nie· 
dOpuszC::lalne. 

Powyisze wydatki obciążają Skarb tego Państwa, 
na któr~gQ terytorjum środki te są stosowane. 

Pobieranie opłat za przeprowadzenie dezynfekcji, 
dezynsekcji i deratyzacj i dopuszczalne jest jedynie 
względem towarów pod legających tym zarządzeniom, 
a to w wysokości rzeczywistych wydatków poniesio
ny~h W tym celu. 

Państwa zawierające umow~ powiadamiają się 
wzajemnie o wysokości opłat wyznaczonych. 

Gdyby jednak jedno z Państw zawierających 
umowę uznało za stosowne nałożenie opłat san itar
nych na pewne kategorje osób podróżujących part
jami (zgodnię z art. 49 Konwencji Międzynarodowej 
z r. 1912), winno o tern zawiadomić drugie Paflstwo, 
które może zastosować ze swej strony zarządzenia 
analogiczne. ' 

V. 
Za,rządzenia spec;JillQe w pasie poaranicznym. 

Rrt. 24. 

Niezależnie od komunikatów wymienianych 
prze1: Strony z&wiarąjące umowę, na zasadzie 
art. 1, 2, i 3, władze sanitarn@ pasa pogranicznego 

enlJmerees dans l'art. 1, Je wagon sera detache et 
desinfecte sur le territoire du pays de destination 
par les autorites de la gare-frontiere. 

Les voyageurs. qui sont venus en contact avec 
les malades, seront soumis a la visite mędicale et 
signales aux au'torites sanitaires de Ja localite OU ils · 
se rendent et OU i1~ seront soumis ił la surveillance 
prevue par la Convention sanitaire inte nationale de 
j 912 pOUi un temps caicuJe et partir du moment ou 
le cas aura ete constate. Leur pagage personnel 
sera traite conformement ol !'art. 15. 

Art. 21. 
Les prlncipes et les stipulations de la presente 

ConlJention s' appl iql.leront egalement au trafie par 
voie terrestre et I:luvia!e. 

Quant au trafie par voie aerienne les mesures 
stipulees seront appliquees par l'autorite san.itaire 
respective au premier point d'atterrissage, 

I1rt. 22. 
L~s localites ou seront organises des points de 

surve:iIIance sanitaiie sur front.iere, devront etre fi· 
xees de commun accord par les autoritęs sani tęire.s 
centrale s des deux Parties contractantes. Les Etats 
contractants en cas d'extension d'une el?idemie dan
gereuse se reservent Je droit de fermer' la frontif~re 
pour les voyegeurs et les marchandises en prove
nance d'une region contaminee aux points insuffi~am
ment pourvus d'installations sanitaires. Les Etats 
contractants s'engagent a s'aviser rr§ciproquement de 
ces mesl.,lres au moins 8 jours d'avance et en meme 
temps a facHiter la circulation des vpy~geurs et des 
marchandises par d'Clutres points frontieres. 

Rrt. 23. 
Ił est interclit de percEwoir 'des voyageurs des 

taxes pour le seceurs medical qui leur aura ete 
prete au point sanibire fro!1tiere, non plus que pour 
leur iso!ement ou pelIT les d i fferente~ depenses oeca
sionnees par I'appiication de la presente Convention. 

Les d~penses susmentionm!eS soot iJ la charge 
du pays sur le territoire duquel ces me5ures auront 
ete prises. 

La perception des taxes pour la desinfection, 
la desinsedisation et la demtisation n'est appliqua· 
ble qu'aux marchandises soumises fi ces mesures 
et seulement en proportion des depenses qu'elles 
auront occasionnees, ' 

. Les Etats contractants s'informeront mutuelle· 
ment du montant des taxes respectives. 

Si m~anmoins ł'un des deux Etats contractants 
aurait juge opportun d'imposer une taxe sanitaire 
Et certaines categories de voyageurs voyageant en 
troupes (conformement ił l'art. 49 de la ConvE:n~jon 
iniernationale de 1912) ił en informerait l'autre Ętet 
qui pourrait adapter de son cote des mesures ana
logues. 

V. 
Mesun~s speciales a pr'endre d~ns la :zone front iere. 

F.rt. 24. 

Indapendamment des informations qui sęront 
echangees par les Parties contractantes en vęrtu des 
articles 1, 2 et 3, les autorites sanitaires de la ZQn~ 

'. 
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wejdą w bezpośrednie stosunid, celern wzajem
nego i możliwie dokładnego informowania się w za
kresie spraw sanitarnych podległego im terytorjum. 

. Informacje te będą dotyczyły: 
1) doniesienia o pierwszym przypadku zachoro

wania na . jedną z clio rób wymienionych 
wart. l, 

2) okresowego informowania 9 dalszym rozwoju 
tych chorób, jak również o wszelkich spra
wach, mogących ułatwić stosowanie środków 
ochronnych, 

3) przedsięwziętych środków. 
Nadto władze sanitarne pasa pogranicznego 

będą się informowały wzajemnie o stanie chorób za
kaźnych nie przewidzianych wart. L 

Za pas pograniczny uważa się pas ter~torjum 
obejmujący powiaty (plasa) przyległe do grani1cy oraz 
te powiaty, które oddalone są od granicy nie dalej 
niż o 5 klm. 

Państwa umawiające się dostarczą sobie wza
jemnie, w przeciągu jednego miesiąca od wejścia 
w życIe niniejszej Konwencji, wykazów powiatów 
(plasa) i gmin przyległych do .granicy, ze wskaza
niem właściwych władz sanitarnych. 

F\r~. 25. 
W przypadku pojawienia się w pasie po

granicznym cholery, dżumy, tyfusu powrotnego, 
plamistego lub ospy, bądź też epidemicznego szerze
nia się jakiejś innej choroby zakaźnej, władze admi
nistracyjne powiatu zakażonego zezwolą, aby władza 

, administracyjna powiatu (plasa) pogranicznego dru
giego Państwa, na podstawie uzyskanej zgody, wy
słała swego lekarza urzędowego, który skomunikuje 
się z władzami miejscowemi, celem zebrania bezpo
średnio na miejscu danych epidemjologicznych. 

. Pograniczne władze administracyjne obu stron 
będą współdziałały w zakresie ochrony zdrowia pu
blicznego; na żądanie będą udzielały sobie wzajem
nej pomocy w tym zakresie. 

f\rt. 26. 
W razie pojawienia się w miejscowościach 

. pogranicznych cholery, zakazowi może również pod
legać przywóz surowych owoców i jarzyn oraz nabiału 
z zakażonego terytorjum pogranicznego. 

f\rt. 27. 
W razie, gdyby jedno z Państw zawierają

-::ych umowę zawarło umowę sanitarną z innem 
Par'lstwem. obowiązane jest przesłać w najkrótszym 
czasie drugiej Stronie tekst zawartej Konwencji. 

F\rt. 28. 
W razie powstania różnicy zdań przy sto

sowaniu mmeJszej Konwencji i niemożności ure
gulowania ich w drodze dyplomatycznej, Państwa 
zawierające umowę zobowiązują się za wspólną zgo
dą, zwrócić się o pośrednictwo do Ligi Narodów 
(Sekcja Hygieny). 

+n 

frontiere entreront en rapports directs entre eux en 
vue d'informations recip roques et aussi completes 
que posslble concernant l'etat sanitaire de leurs cir
conscri ptioi-Js respedives . 

Ces informations porteront sur: 
1) la declaration des premiers cas d'une des 

maladies enumerees dans l' art. 1, 

2) des renseignements periodiques sur l'~volu
t~on ulterieure. de ces mal,adie~,. ainsi qu~ 
sur tous les falts de nature a facdlter · l'apph· 
cation des mesures sanitai res, 

3) les rnesures qui aUfont ete ad6ptees. 
En outre les autorites sanitaires de la zone 

frontiere s'informeront reciproquernent sur l'etat des 
maladies infecŁieuses non prevues a l'art. 1. . 

Sera consideree comme zońe frontiere ' une 
bande de terrain comprenant I€ territoire des arron
d issements (powiat, plasa) limitrophes aiDsi que selui 
des arrondissements n'atteignant pas la frontiere 
mais eloignes de cette frontiere de moins de 5 km. 

Dans un delai de 'I moi s a partir dę l'entree 
en vigueur de la presente Convention les Etats eon
tractants se communiqueront reciproquement la Iiste 
des arrondissements (powiat, plasa), et descommu
nes limitrophes ainsi que la Iiste des autorites sani
taires dont dependent ces circonscriptións admini-
stratives. 

Rrt. 25. 
En cas. d'apparition du cholera, de la peste 

du typhus recurrent, du typhus exanthematique Ol! 

de la variole ou bien en eas d'extension d'une. autre 
maladie infectieuse duns la zone frontiere, l'auŁorite 
administrative do nt dępePld l'arrondissement conta
mine, autorisera l'autórlte administrative .de l'arron
dissement frontiere (powiat, plasa) de l'autre Etat, 
apres accord piealable de ces administrations, a en
voyer un medecin officiel qui entrera en relations 
avec l'administration locale en vue de prendre sur 
place des informations directes sur I'epidemie. 

Les autorites sanitaires de frontiere des deux 
Parties cołlaboreront · de concert dans le, domaine 
de la protection de la san te publique et se prete ront 
sur leur dernande un secours mutuel. 

Art. 26. 

En cas d 'apparition du cholera dans la zone 
fron tiere, on pe ut interdire l'irnportation des fruits 
crus, des legumes crus et des produ its du lait en 
provenance des region s fro [ltieres contaminees. 

Rrt. 27. 
Ru cas OU I'un deS deux Etats contractańts 

concluerait une convention sanitaire avec u,n autre 
Etat, ił s'engage .<1 communiquer dans le plus bref 
d elai a I'au tre Etat contrClctant le texte de cette 
Conven tlon. 

Art. 28. 
Au cas OU quelque cjifferend a l'occasion de 

l'appl ication de la presente Conventiop surgirait et 
n'aurail: pas pu etre_ regle entre les Etats contrac
tants par la voie diplomatique, ceux ci s'engagent, 
apres enten te prealable a recourir a la medlation 
de la Socie:e d~s ~'łations (Section d'Hygiene): 

• 
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F\rt. 29. 

Niniejsza Konwencja, zredagowana w języku 
francuskim, będzie rętyfikowana i dokumenty ratyfi
kacyjne będą wymienione w Bukareszcie w czasie 
możliwie najkrótstym. 

Konwencja wchodzi w życie w 30 dni po wy
mianie dokumentów ratyfikacyjnych. 

Po wypowiedzeniu Konwencji przez jedno 
z Państw umawiających się obowiązuje ona jeszcze 
przez rok od dnia Wymówienia. ) 

Na dowód czego wymienieni pełnomocnicy pod
pisali niniejszą Konwencję i opatrzyli ją swemi pie
częciami. 

Sporządzono w Warszawie w dwuch egzempla
rzach 20 grudnia 1922 r. 

Cbodtko 
Dr. J. Cantacuzene 

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją, uzna
liśmy ją i uznajemy za . słuszną, zarówno w całości, 
jak i każde z zawartych w·niej postanowień, oświad
czamy, że jest przyjętą, ratyfil<owaną i zatwierdzoną 
i przyrzekamy, że będzie ściśle stosOwaną. 

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

W Warszawie, dnia 16 maja 1923 roku. 

S. Wojciecbowski 

Przez Prezydenta Rzplitej Polskiej 
Prezes Rady Ministrów: 

W.Sikorski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
Al. Skrzyński 

637. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 27 lipca . 1923 r. 

w.przedmiocie wymiany dokumentów ratyfika
cYJnych polsko-rumuńskiej Konwencji Sanitar
nej, podpisanej w Warszawie dn. 20-go grud-

nia 1922 roku. 

Podaje sic:: niniejsze m do wiadomości, że w dniu 
11 lipca 1923 r., zgodnie z art. 29 polsko-rumuń
skiej Konwencji Sanitarnej, podpisanej VI Warszawie 
dn. 20 grudnia 1922 r. nastąpiła w Bukareszcie wy
miana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej Kon
wencji, ratyfikowanej przez Prezydenta RzpJitej Pol
skiej w dn. 16 maja 1923 r. na mocy art. 49 ustęp 1 
Konstytucji. 

Minister .Spraw, Zagranicznych: N. Seyda 

• 

F\rt. 29. 

La presente Convention redigee en Jąngue 
fran<;aise, sera ratifiee et les instruments de ratifi
cation seront echanges a Bucarest aussitot que faire 
se pourra. 

La Convention entrei"a en vigueur 30 jours 
apres I'echange des instrument de ratification. 

En cas de denonciation de ceHe Convention 
de la part d'un des Etats contractants, elle restera 
toutefois en vigueur pendant un an ił partir du jour 
de la denonciation. 

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs 
ont signe la presente Convention et y ont appose 
leurs cachets. 

Fait a Varsovie, en double expedition, Je 20 
Decembre 1922. 

Cbodźko 
Dl'. J. Cantacuzene 

ftpresavoirvu etexamine la dite ~onvention, Nous 
!'avons approuvee et approuvons en toutes et chac~ne 
des dispositions, qui y sont contenues, declarons, 
qu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee et promettons, 
qu'ellesera inviolablement observee. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les pre
sentes, revetues du Sceau de Ja Republique PoJonaise. 

F\ Varsovie, le 16 Mai 1923. 

S. Wojciechowski 

Par le President de la Republique 
Le President du Conseil des Ministres: 

W. Sikol'ski 

Le Ministre des f\ffaires Etrangeres: 
Al. Skrzyński 

638. 

RozP10rządzenie Rady Ministrów 
z dnia 23 'lipca 1923 roku 

O komisjach kwalifikacyjnych. 

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. N2 21, 
poz. 164) zarządza się co nast~puje: 

§ 1. Zarządza się utworzenie komisji kwalifi
kacyjnych przy władzac.h naczelnych i władzach po
dlegających bezpośrednio władzom naczelnym. 

§ 2. l<omisje kwalifikacyjne są następujące: 
1) Komisje kwalifikacyjne czynne przy władzach 

naczelnych, dla wszystkich urzędników nale
żących do personelu władzy naczelnej od XII 
do VI stopnia służbowego włącznie. 

2) Komisje kwalifikacyjne czynne przy władzach, 
podlegających bezpośrednio władzy naczelnej, 
dla wszystkich urz~dników odnośnej wlad2y 
od XII do VI stopnia służbowego włącznie 
oraz dla wszystkich urz~dników od XII do 
VI stopnia służbowego włącznie, pełniących 
służbę przy władzach .lub urz~dach jej podle-
głych. . 


