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387. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 24 lutego 1925 r. 

«) %łóżeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, ustalającej riajni:hzy wiek 
dopuszczańia młodocianych . do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, której 

tekst został przyjęty na 1II MlędzynClrodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921. 

Podaje się- niniejszęm do wiadomości, że w wykonaniu art. 7 }\'i~dzynarodowej Konwencji. 
ustalającej najniiszy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych 
i w kotłowniach, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie 
w roku 1921, dokument ratyfikacyjny tej Konwencji został złożony dnia 21 czerwca 1924 roku w Sekre-
tarjacie Generalnym Ligi Narodów w Genewie. / 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzydski 

388. 

Mi~dzynarodowa Konwencja 
o obowiązkOwych oględzinach Iekarsldch dzieci j młodocianych zatrudnionych na statkach, 
prtyjęta jako p'rojekt dnia 11 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Mi~dży· 

narodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r. - Dz. U. R. P. z 1924 r. N2 7, poz. 62). 

Przekład. 

W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, 
. STflNISlf\W WOJCIECHOWSKI, 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

Wszem wobec i każdemu zosobna, 
komu ' o tern wiedzieć naJeży, wia

domerJ;l czynimy: 
W dniu jedenastym Ijsto-

pada tysiąc dziewięćset dwu
dziestego pierwszego roku w Gene
wie na Konferencji Generalnej Mię
dzynarodowej Organizacji Pracy Ligi 
Narodów zostal przyjęty projekt Kon
wencji Międzynarodowej o obowiąz
kowych 'oględzinach lekarskich dzie
ci i młodocianych zatrudniol)ych na 
statkach, o następując.em brzmie
niu doslownem: . 

Konwencja dotycząca obowiąz
kowych oglttdzin lekarskich 
dzieci i młodocianych zatru-

dnionych na statkach. 

Ogólna Konferencja Międzyna
rodowej Organizacji Pracy Ligi Na
rodów, zwołana w Genewie przez 
Radę f\dministracyjn~ Międzynaro
dowego Biura Pracy i zgromadzo
na tam 25 pażdziernika 1921 r., na 
trzeciej swej Sesji, 

postanowiwszy przyjąć różne 
wnioski, dotyczące obowiązkowych 

1\U NO,JIĄ DE LF\ RŁPUBUQUE POLON1\ISE, 

fi O U S, S T 1\ NI S t 1\ W W O J C I E C H O W S K J, 

PRt::S1DENT DE LR RtpUBllQUE POlOl'lPoISE, 

. a tous ceux qui ,ces presentes Leltres verront, Salut: 

Un projet de Convention Internationaleconcernant l'ex2Irtlen 
medical obligatoire desenfan1s et des jeunes gens employes a bord 
des bateaiJx ayant ete adoptee le on2e novembre mil neuf cent 
vingt et un a Geneve par la Conference Generale de , I'Organisation 
InternationaJe du Travail de la Societe des Nations, projet dont 
la teneur sul1: 

Convention concernant l'exa
men medical obligatoire des 
enfants et des jeunes gens 
employes ci bord des bateaux. 

La Conference generale de 
I'Organisation internationale du 
Travail de la Socic~te des Nations, 

Convoquee a Geneve par le 
Conseil d'administration du Bureau 
international du Travailet s'y etant 
reuniele 25 octobre 1921, en sa 
troisieme session, . t 

f\pres avoir decide d'adopter 
diverses propositions relatives ił la 

Convention concernlng the 
compulsory medical examina
lion of children and you9 per· 

sons employed at seCl. 

The c;ieneral Conference of the 
International Labour Organisation 
of the League of Nations. 

Having been convened at Ge
neva by the Governing Body of 
the International Labour Office. 
and having met in its Third Ses
sion on 25 October 1921, and 

Having decided upon the adop
ticn of cei"tain proposais with re-
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oględzin lekarskich dzieci i młodo
ciańych zatrudnionych na statkach, 
która to kwest ja stanowi część 
ósmego punktu porządku obrad 
sesji i, 

doszedłszy do wniosku, że pro
pozycje te winny być ujęte w for
m~ projektu konwencji międzyna
rodowej; . 

przyjmuje następujący Pro
Jekt Konwencji do ratyfikacji 
przez Członków ~"iędzynarodowej 
Organizacji Pracy, zgodnie z posŁa
nowieniami Części XIII Traktatu 
Wersalskiego i odpowiednich Częś
c:I Innych Traktatów pokoju: . , 

Rrt. 1. 

W rozumieniu niniejszej Kon
wencji wyraz ,.statek" oznacza 
wszelkie okręty lub statki jakie
gokolwiek bądź rodzaju, używane 
w żegludze morskiej bez względu na 
to, czy są własnością publiczną czy 
prywatną z wyjątkiem statków wo
jennych. 

Rrt. 2. 

Z wyjątkiem statków, na któ
rych pracują tylko członkowie tej 
samej rodziny, dzieci i młodociani 
poniżej lat osiemnastu nie mogą 
być zatrudniani na statku, o ile nie 
przedstawią zaświadczenia lekarskie
go, stwierdzającego zdatność ich 
do tej pracy ,i podpisanego przez 
lekarza, uznanego przez właściwą 
wladz~. 

Rrt. 3.-

Przy dalszem zatrudnianiu dżie
ci lub młodocianych pracą na 
morzu wymagane będziepon3wia
nie oględzin lekarskich w odstę
pach czasu co najwyżej rocznych 
i składanie po każdych nowych 
oględzinach świadectwa lekarskie
go, stwierdzającego zdatność do 
pracy na morzu. Jeśli wszakże ter· 
min świadectwa upływa w ciągli 
podróźy, będzie on przedłużony aż 
do końca podróży. 

Rrt. 4. 

W wypadkach nagłych właści
wa władza może zezwolić na. zaciąg 
do służby na statku młodocianego 
poniżej lat 18, który nie poddał si~ 
oglE:dzinom lekarskim, przewidzia
nym w ertykulach · 2 i 3 niniejszej 

Dziennfk Ustaw. Poz. 3M. 

visite medicąle obligątoire des 
enfanŁs et des jeunes gens empI o
yes ił bord des bateaux, question 
comprise dans le huitieme point 
de I'ordre du jóur de la session, et 

Rpres avoir· decide que ces pro
positions prendrai ent la forme d'un 
projet de convention internationale, 

adopte le Projet de Convention 
ci-apres, ił ratifier par les Membres 
de I'Organisation internationale du 
Travail, conformement aUK dispo
sitions de la Partie, XIII du Traite 
de Versai1les et des Parties cor
respondąntes des autres Traites de 
Paix: 

I\rt.1. 

Pour I'application de la presente 
Con\lention, le terme "navire" doit 
etre entendu de tous les bateaux, 
navires ou · batiments quels qu'ils 
soient, de propriete publique ou 

. privee, effecŁuant une navigation 
maritime, fi l'exclusion des riavires 
de guerre. 

Rrt. 2. 

R l'eKception des navires sur 
lesquels ne sont occupes queles 
membres d'une meme famille, les 
enfants et jeunes gens de moins 
de dix-huit ans ' ne pourront etre 
employes a bord que sur presen
tation d'un certificat medical aŁte
stant leut aptitude ił ce ti"avail et 
signe par un medecin approuve 
pa( l'ilutorlte competente. 

Rrt. 3. 

L'emploi de ces enfants ou 
jeunes gens au travail maritime ne 
pourra etre continue que moyen
nant renouvellement de I'examen 
medical • ił des intervalles ne de
passant pas une annee, et presen
tation, apres chaque nouvel ex a
men, d'un certificat medical ątte
stant l'aptitude au travail maritime. 
Toutefois, si le terme du certificat 
est . atteint au cours d'un voyage, 
iI sera proroge jusqu'a la fin du 
voyage. 

Rrt. 4. 

Dans les cas d'urgence, l'au~ 
torite competente pourra admettre 
un jeune homme age de moios de 
dix-huit ans ił embarquer sans avoir 
etesoumis ąUK examens prevus 
aux articles 2 et 3 de I" pr~sente 

• 815 

gard to the compulsory lTledkal 
· examination or children and yQUfl9 
persons ernployed at sea, which Is 
included in the eighth item ofttte 
agenda of the Session, and . 

Having determined that these 
proposais shall take the form of 
a draft international convention, 

adopts the following Oraft Con
vention for ratificationby the Mem
bers of the International Labaur 
Organisation, in accordance wlth 
provisions of Part Xlll of the Treaty 
of Versail1es and of the corres
ponding Parts of the other Trca
ties of Peace: 

I\rt. 1. 

For the purpose of this Con
vention, the term Hvessel" inclu
des all ships and boats, of any 

· nature whatsoever, engaged in ma
,ritime navigation, whether publicly 
or privately owned; it excludes 
sbips of wer. 

Rrt. 2. 

The employrnenł or any child 
or young person under eighteen 
years ofany vessel, otherthan ' 
vessels upon whiC.h only members 
of the same family are employed, 
shall be conditional on the pro
duction of a medlcal certificate 
attesting fitness for ~uch work, 
signed by a doctor who . shall be 
approved by the competent au' 
thority. 

Rrt. 3. 

The continued employment at 
sea of any such child ar young 
person shall be subject to the re
petition of such medical examina
tion at interva)s of not more than 
one year, and the production, after 
each such examination of a fur
ther medical certificate attesting 
fitness for such work. Should a me
dical certificate expire in the course 
of a vOyZlge, iŁ shall remain in force 
unti\ the end of the said voyage. 

flrt. 4. 

In urgent CClses, the com petent 
authority may allow CI young per
son below the age of eighteen 
years to embark without having 

· undergone the examination provi
ded for in Rrticles 2 and 3 ot this 
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Konwencji, pod warunkiem, by 
oględZiny dokonane zostały w naj
bliższym porcie, do którego statek 
zawinie. 

flrt. 5. 

Urzędowe ratyfikacje Konwencji 
niniejszej należy, zgodnie z warun- ' 
kami, przewidzianemi w Części XIII 
Traktatu Wersalskiego i w od po
wieahich Częściach innych Trakta
t6wPokoju, przesłać Sekretarzowi, 
Generalnemu Ligi Narodów celem 
zar,ejestrowania. 

' flrt. 6. 

. Konwe'ncja niniejsza wejdzie 
W; życie, gdy ratyfikacje dwóch 
Czlonków Międzynarodowej Orga
nizacji Pracy zostaną zarejestrowa
ne priez Sekretarza Generalnego. 

Obowiązywać ona będzie tych 
Członków, których ratyfikacja zo
śtalazarejestrowana w Sekretar-
jacie. ' 

, Konwencja ta obowiązywać zacz
nie każd~go innego Czlor,rka od da
ty' zarejestrowania jego ratyfikacji 
vi Sekretarjacie. 

flrt. 7. 

, Gdy ratyfikacje dwóch Człon- , 
kaw Międzynarodowej ' Organizacji 
Pfcicy zostaną zarejestrowane w Se-

' kretarjacie, ' Sekretarz Generalny 
ligi Narodów poda ten fakt do wia
domości wszystkich Członków Mię
dzynarodowej ,' Organizacji Pracy. 
Zawiadomi on również Członków 
o zarejestrowaniu ratyfikacyj prze
słanych mu później przez innych 

, Członków Organizacji. 

flrt. 8. 

Każdy Członek, który ratyfikuje 
Konwencję niniejszą zobowiązuje ' 
się, 7. zastrzeżeniem postanowień 
artykułu 6, do stosowania przepi
sów artykułów 1,2, 3 i 4 najpóź
niej od 1 stycznia 1924 r. i do pó
wzięcia środków celem zapewnie
nia im skuteczności. 

flrt. 9. 

Każdy Członek Międzynarodo
wej Organizacji Pracy, który raty-

I , . ' ~' . ",- . ~'., "1"':' , : h,~ " , ~ , ', '" ': , ;, 

I 

Dziennik Ustaw. Poz. 388. 

Convention, fi la condition {toute
fois qlie cet examen soit passe au 
premier port ou le batimenf tou
cherait ulterieuremerit. 

flrt. 5. 

Les ratifications officieUes de la 
presente Convention dans les eon
ditions prevues a la Partie XIII du 
TraiŁe de Versailles et aux PiHties 
eorrespondantes des autres Traites 
de Paix, seront eommuniquees au 
Seeretaire general de la Societe 
des Nations et par lui enregistreęs. 

F\rt. 6. 

La presente Convention entrera 
en vigueur des que les rc:tifieations 
de deux Membres de 1'0rggmisa
tion internationale du Travail auront 
ete enregistrees par le Secretaire 
general. 

EHe ne Hera que les ' Membres 
dQnt la ratification aura eteenre
gistree au SeCl"eŁariat. 

Par la suite, cette Conveńtion " 
entrera en vigueur pour chaque 
Membre , a la date ou sa ratHica
tion aura ele enregistree au Secre
tariat. 

I F\rt. 7. 

F\ussitot que les ratifications de 
deux Membres de Il0rgimisation 
internationale du Travail auront 
ete enregistrees au Secretai-iat, le 
Secrefaire general de la Societe 
des Nations notifiera ce fai t a tous 
les Membres de 1'0rganisation in
ternationale du Travail. II leur no
tifiera egalement I' enregistrement 

, des ratifications qui lui seront ul- ' 
terieurement communiquees par 
tous autres Membres del'Organi-
sation. • 

,flrt. 8. 

Sous reserve des dispositions 
de l'article 6, tout Membre qui 
ratifie la presente Convention s'en
gage a appliquer les dispositions 
des articles 1,2, 3 et 4, au plus 
łard te 1-'r jan'J,ier 1924 et a pren
dre telles mesures qui seront ne
cessaites pour rendreeffectives ces 
dispositions. 

F\rt. 9. 

Tout Membre de I'Organisation 
Internationale du Travail qui ratifie 

.'. 
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Convention, always providedthat 
such ' an examination shall be uh· 
dergone at the first port at which 
the vessel ealls. " 

8rt 5. ' 

The formaI ratifications of this' 
Conventions under the conditions ' 
set forth in Part XIII of the Treaty , 
of Versailles and of the correspon~ 
ding Parts' of the other Treatfes 
of Peaee. ' shall be eommunkated 
to the Secretary-General of the 
League ot Nations for registration! 

. _ ... / 

Rrt. 6 . , " 

ThisConvention shall comeinto 
force at tbe date on which the 'ra
tifieations of two ' Members of the 
International Labour Organisation 
have been registered by the Se
cretary-Gęneral. , 

IŁ shall be , bińding ' only upon 
those Members whose ratifieati6hs 
havebeen' registered with the ' Se~ 
cretariatThereafter, the Comlen:
tion shallcome into forcerorany 
Member at thedaŁe on which its 
ratificatioh: has been regisler~d 
with the Secretariat. - " 

flrt. 7. 

Rs soon as the ratifications of 
two Members of thelnternation~1 
Labóilr Organisation have been ' te~ 
gisteredwith 'the Secn;tariat,' the 
Secretary-General of the League 
of Nations shall so notify all the 
Members of tl)e International La
bour Organisation. He shall like~ 
wise notify them ' oJ the registra- ' \ 
tion of ratifications which may , be 
corhmunicated , subsequently by 
other M-embers of the Orgaoisation. 

Rrt. 8. 

Subject to the provisions óf 
Rrticle 6, each Member which ra
tifies ,this Convention agreest6 
bring the provisions of F\rtides 1, 
2, 3 and 4 into operation not Jater 
than 1 January 1924 and to take 
such aetion as may be necessary 
to make these provisions effective. ' 

, , 

Rrt. 9. 

~ach Member of the Interna· 
tional Labour Organisation which 
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fikuję niniejszą -Konwencję, zobo
wiązuje się stosować jąw swoich 
kółonjach, posiadłościach i -protek
toratąch, zgodnie z postanowienia
mi artykułu 421 Traktatu Wersal
skiego i odpowiednich artykułów 
innych Traktatów Pokoju. 

Rrt. 10. 

-; ~aźdy Członek,któ~y ratyfiłw
wal , Konwencję niniejszą, może, po 
lIP{ywie lat 10 od daty pierwotne-
99 wejścia jej w życie wypowi,e
dzieć ją aktem, który prześle do 
zarejestrowania Sekretarzowi ' Ge
neralnemu Lig.i Narodów. Wypo
wiedzenie to nabiera mocy dopie
r.o po upływie roku od daty zare
jestrowania go w _ SekreUujacie. 

Rrt. 11. 

<:0 najmniej raz na lat dziesięć 
Rada f\dministracyjna Międzynaro
dowego Biura Pracy winna złożyć 
Ogólnej Konferencji sprawozdanie 
ej _, stosowaniu niniejszej Konwencji 
i ~roi;pa~rzyć potr;zebę umieszczenia 
qą _ porządkudźiennym obrad Kon
ferencji kwestji rewizji lub zmiany 
rzeczonej ' Konwencji. 

Rrt. 12. 

'- Za autentyczny tekst niniejszej 
Konwencji uznaje się obydwa jej 
brzmienj~: francuskie i angielskie. 

Dziennik Ustą.w. Poz. 388. 

la pr~se~te Convention s'engage . 
a I'appliquer a ses colonies, -pos
sessions et protectorats, confor
mement aux 'dispositions de l'ar
ticie 421 du Traite de Versailles 

-et des articles correspondants des 
autres Traites de Paix. 

Rrt. 10. 

Tout Membre ,ayant ratifie la 
presente Convention peutla de
noncer 'a i'expiration d'une periode . 
de , dix annees apres la date de la 
miseen vigueur initiale de laCon- ' 
vention par un acte communique 
au Secretaire general de la Socie
te des Nations et par lui enregis
tre. Ladenonciation ne prendra 
effet qu'une annee<ipres avojr ete 
enregistree au Secretariat. 

Rrt. 11. 

LeConseil d'administration du 
Bureau international du Travail 
devra, au moins une fois tous les 
dix ans, presenter a la Conference 
generale un rapport sur ł'applica
tion de la presente Convention et 
decidera s'ił y a lieu d'inscrire 
ił I'ordre du jour de la Conh!rence 
la question de la revision ou de 
la modification de la dite Con
vention. 

Rrt. 12. 

Les textes fran<;ais et anglais 
de la presente Convention teront 
foi I'un et l'autre. 
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ratifies thi~ Convention' engages ,to 
applyit ,toits colonies, ' posses:-
sions and protec1orates, in aceo!
dance with the provisions of f\r
ticie 421 of the Treaty of Versail-
les and of the correspondirig Rr
ticles of the other Treaties of 
Peace. 

: Rrt. 10. 

R ' Member which has ratified 
thisConvention may denounce it 
after theexpiration of ten year~ 
from the date on which the Con- . 
vention first comes into force, by 
an aet communicated to the Se
cretary-Generał of the League of , 
Nations for registration. Such de
nunciati0n shall not takeeffect 
unti! one year after the date on 
~bich ' it is registered with the Se· 
creŁariat. 

Rrt. 11. 

fit least once in ten years, tha 
Governing Body of the Internatio" 
nal Labour Offlce Shall presentto 
the Generał Conference a report 
On theworking of this Convention 
and shall consider thedesirability 
of placing on the agenda of th~ 
Conference the question of its re~ 
vision or modification. 

f\rt. 12. 

The French and English tex~s 
of this Convention shall both be 
authentic. . 

Ryant vu et examine -Iadite Convention, Nous I'avons . approuvee 
et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y . sont 
contenues, declarons qu'elle est acceptee, ratifiee e.t confirmee, 
et ' promettons quelle sera inviolablement observee. 

En Foi de Quoi Nous avons donne les presentes reveŁues 
du Sceau de la Republique. 

R Varsovie, le 11 juin 1924. 

(-) S. Wojciecbpwskl 

Par le President de, la Republique 

Le President du Conseil des Ministres: 
( -) w. arabski 

Le Ministre des Rffaires Etrangeres: 
(-.) Haurice Zamoyski 
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