
\t~NIK Us]' 
4 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
8 lipca N249. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 

POROZUMIENIE 

Poz.: 403-dotyczące utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem 781 
404-0świadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 192 9 roku w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyj-

nego porozumienia, dotyc zącego utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, 
podpisanego w Brukseli 2 sierpnia 1922 roku 789 

ROZPORZf\DZENIF\ MINISTRÓW: 

Poz,,: 405-Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 czerwca 1929 r. o kwalifikacjach zawo
dowych do nauczania w szkołach powszechnych specjalnych. 

406-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1929 r. o zawieszeniu cła wy-
wozowego na otręby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

407-Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. o sposobie stwierdzenia, Które listy zastawne b. rosyjskich 
bankow ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Pctersb ursko-Tulskiego i Połtawskiego oraz obli
gacje b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego były własnością obywateli polskich 
w dniu 26 marca 1928 r. . 

408-Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu trybu i sposobu konwersji listów zastawnych 
b. rosyjski ch banków ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Petersbursko- Tulskiego i Połtawskiego 
oraz obligacyj b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego 

403. 

POROZUMIENIE 

dotyczące utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem. 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOŚCICKI, 
AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

790 

791 

791 

792 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem WIe
dzieć na1leży, wiadomem czynimy: 

a tous ceux qui ces presentes Lettres verront Salut: 

Dnia drugi,ego sierpnia tysiąc dziewięćset dwu
dziestego drugiego roku podpisane zostało w Ge.ne
wie Międzynarodowe Porozumienie, dotyczące utwo
rzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki 
nad Dzieckiem, o n<listępującem brzmieniu dosłow
nem: 

Un Arrangement International pOTtant creation 
de l'Association Internationale pour la protection de 
J'enfance ayant ete signe a Bruxelles le deux aout 
mil neuf cent vingt deux, Arrangement dont la te
neur suit: 

" 
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POROZUMIENIE 

dotyczące utworzenia Międzynarodowego StQwa
rzyszenia Opieki nad Dzieckiem. 

Jego Królewska Mość Król Belgów; Jego Królew.ska: 
Mość Król Egiptu; Prezydent Republik i Francuskiej; 
Jego Królewska Mość Król Grecji; jego Królewska 
Mość Król Włoch; Jego Sułtańska Mość Sułtan Ma
rokka; Jego Ekscelęncją Naczelnik Państwa Suwe
rennego Polskiego i Jego Królewska Mość Król 

Szwecji, 

Pragną:c utworzyć, zgodnie z uchwałami, po
wziętemi przez Kongres .zgromadzony w Brukseli 
w czasie między 18-ym a 21-ym lipca 1921 r. Mię
dzynarodowe Stowarzyszenie, mające na celu opie
kę na.d Dzieckiem, postanowili zawrzeć w tym przed
miocie porozumienie i mianowali swymi pełnomoc
nikami: 

Jego Królewska Mość Król Belgów: 

Pana JASPAR, Ministra Spraw Zagranicznych; 

Jego Królew:ska Mość Król Egiptu: 

Ismail HASSANEIN Baszę, Dyrektora Misji Szkol
nej Egipskiej w Genewie; 

Prezydent Republiki Francuskiej: 

Pana JAUNEZ, Radcę Ambasady, Charge d'Affaires 
. a. i. Francji w Brurl:seli ; 

/ ' 

Jego Królewskct Mość Król Grecji: 

Pana KOCOT AKIS, Charge d'Affaires a. i. Greckie
go w Bmkseli; 

Jego Królews ka Mość Król Włoch: 

.J. E. Księcia RUSPOLI de POGGIO SUASA, Swe
go Amba'sadora Nadzwyc zajnego i Pełnomoc
nego przy J. K. M. Królu Belgów; 

Jego Sułtańska Mość, Sułtan Marokk.a: 

Pana D-ra LAPIN, Delegata Marokka; 

J. Ekscelencja Naczelnik Pailstwa Suwereinnego 
,Polskiego: 

J. E. hrabiego Władysława: SOBAŃSKIEGO, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Pol
ski w Brukseli; 

Jego Królewska Mość, Król Szwecji: 

J. E. Pana de DARDEL, Swego Posła Nadzwyczaj
nego i -Ministra Pełnomocnego przy J. K. M. 
Królu Belgów, 

KTóRZY, będąc należycie upełnomocnieni, zgodzili 
się na nast~ptlJjące artykuły: 

ARRANGEMENT 

portant creation de L' Association Internationale pour 
la protection de l'enfance, 

signe a Bruxelles le 2 aout 1922. 

Sa Majeste le Ro,i des Belges; Sa Majeste le Roi 
D'Egypte; le President de la Republ,ique Franc;:aise; 
Sa Majeste le Roi de Grece; Sa Majeste le Roi 
d'Italie; Sa Majes1te le S ułtan du Maroc; Son Ex:cel
lence le Chef de l'Etat Souverain de Polagne et Sa 

Ma,jeste le Roi de Suede, 

desiretix de creer conformement aux resolu
Hons votees par le Cangres reuni a Bruxelles, du 18 
au 21 juillet 1921, une Association Internatianale 
ayant pom but la Protection de l'Enfance, 'ont resolu 
de conclure a cet eHet un Arrangement et ont nomme 
pour leur Pleni.potentiaire savoir: 

Sa Majeste Je Roi des Be1ges: 

M. JASPAR, M.inistre des Affaires Etrangeres; 

Sa Majeste le Roi d'Egypte: 

Ismail Hassanein BACHA, DirecŁeur de la Missian 
scolaire egyptienne ci Geneve; 

Le President de la Republique Franc;:aise: 

M. JAUNEZ, Conseiller d' Ambassa,de, Charge d'af
faires a. i. de F rance a Bruxelles; 

Sa: Maje'ste le Roi de Grece: 

M. KOCOTAKIS, Charge d'affaires a. i. ,de Grece 
a Bruxelles; 

Sa Majeste le Roi d'Italie: 

S. E. M. le Prince RugpoH De POGGIO SUASA, San 
Ambassadeur ext raordinaire et plenLpotentiai
re pres Sa Majeste le Roi des Belges ; 

Sa Majeste le SuItan du Maroc: 

M. le docŁeur LAPIN, delegue du Maroc; 

Son Excellence le Chef de l'Etat Souverain 
de Pologne: 

S. E. M. le Comte Ladislas SOBA~SKI, Envoye ex
traordinaire et Ministre plenipotentiaire de Pa
logne ci Brux elles et 

Sa Maieste le Roi de Suede: 

S. E. M. DE DARDEL, Son Envoye extraordinaire et 
Ministre pl enipotel!ltiaire pres Sa M~jeste le 
Roi des Belges, . 

LESQUELS, dument auiorises, sont oonVeJlUS dea 
articles suivants: 
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·Art. 1. 

Wysokie Strony układające się zobowiązują się 
założyć i utrzymywać Międzynarodo,we Stowarzy
szenie Opieki uad Dzieckiem. Siedzibą tego Stowa
rzyszenia jest Bruksela. 

Art. 2. 

p.owyższe Stowarzyszenie będzie reprezento
wane przez Komitet Międzynarodowy, który bę
dzie miał nadzór nad Urzędem międzynaro·dowym 
oraz będzie nim kierował. 

Skład i kompe1tencja Komiteltu tego jako też or
ganizacja i zakres władzy tego urzędu określone są 
Statutem organicznym, załączonym do niniejszego 
porozumi.enia i uważanym za część całości tegoż. 

Art. 3. 

Koszty urządzenia oraz wydatki roczne, zwią
zane z funkcjonowaniem i utrzymaniem tego Sto
warzyszenia, pokryte bę dą, o ile dotyczą Państw 
układających się, zgodnie z warunkami Statutu, 
wspomnianego wart. 2-im. 

Art. 4. 

Kwoty, stanowiące część nale żną od każdego 
z Państw układając ych się , wpłacane są przez te 
ostatnie na począ t ku każdego roku Belgijs kiemu Mi
nisterstwu Spraw Zagranicznych, które prze ś le je 
Komitetowi Stowarzyszenia, znajdującemu się w Bru
kseli. 

Art. 5. 

Rządy, które nie podpisały mnIejSzego porozu
mienia, mogą przys tąpić dOl) na swą proś bę. Przy
~tąpienie to zostanie notyfikowane w drodze dyph)
ma tycznej Królewskiemu Rządowi Belgijskiemu 
a przez niego innym Rządom układającym s ię i po
ciągnie zobowi,ązanie uczestniczenia składką w ko
sztac h Urzędu na warunkach wskazanych wart. 
3-im. 

Niniejsze porozumienie będzie ratyfikowane 
i dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Bruk
seli, jak tylko można będz ie na j wcześniej ; będzi e 
ono wykonywane począwsz y od daty, w której zo 
stało do konane zło .żenie dokumentów ratyfikacyjnych. 

ATt. 7. 

Niniejsze porozumienie zawarte zostało na czas 
nieokre ślony. Każde z PaJlstv! układających się bę
d zie mogło je wypowiedzieć w każdej chwili pod wa
runkiem uprzed zenia na: 12 mie sięcy przedtem, IlOty
fikowa.nego Belgij skiemu Ivlinisterstwu Spraw Za
granicznych oraz na warunkach, przewi,dzianych 
w artykule 21-ym Statutu. Po upływie tego czasu, 
niniej sze porozumienie istnieć będzie nadal p.omię-

Article1. 

Les Hautes Partie s Contractantes s'engagent 
a fonder et a entretenir une A ssociatioIl Internatio
nale pour la Protec tion de I'Enfance. Le siege en est 
etabli a Bruxelles. 

Article 2. 

Cette association sera representee par un Co
mile International qui aura sous sa surveillance et 
sa direction un OWce International. 

La composition et les attributrions de ce Co
mite ainsi que J'organisation et les pouvoirs dud;.t 
OHice sont determinees par les statuts organiques 
annexes au present Arrangement et qwi sont consi
deres comme en faisant partie integrante. 

ArUcIe 3. 

Les frais d'installa tion et les dep~nses annu
elles de fonctionnement et d'entretien de cette Asso
ciation seront cOllverts, en ce qui concerne les 
Etats contractans, dans les conditions fixees par l'ar
ticie 4, 1-0 des sta tuts vises a ]' article 2. 

Artide 4. 

Les sommes representant ta part co.ntributive 
de chacun des Etat s contractants versees par ces 
derniers, au commencemenŁ de cha que antlee, au 
Ministere des Affaires EŁrangeres de Belgique, qui 
les transmettra au Comite de I'Associat ,iolll etabIl 
ił Bruxelles. 

Article 5. 

Les Gouvernements qU[ n'ont pas si,gne le pre
seni Arrangement son t admis a y adherer sur leur 
demande. Cette adh esi on sera notifiee par la voie 
ciiplomatique au GOllve rnement Royal de Belgique, 
et, par celui-ci, aux autres Gouvernemenbs contra,c
tants. Elle comportera l'engagement de participer 
par une contribution aux frais de l' OHice dans les 
conditions visees a l' article 3. 

Article 6. 

Le present Arrangement sera ratif<ie et les !"a

tifications en seront dćposees a Bruxel1es au&sitót 
que faire se pourra, il sera mis ił. execution ił. partir 
de Ia dat e a laqueIle le depót des ratifications aura 
eŁe eHectue. 

Article 7. 

Le present Arrangement est conclu pour une 
periode indeterminee. Chacun des Eiats contractanŁs 
pourra le dćnoncer a toute epoque moyennant prea
v is de 12 mois notifić au Mi.nistere des AHaires 
Etrangere's de Be lgique et sous les conditions pre
vues a l'article 21 des statuts. A l'expirati.on de ce 
delai, le present Arrangement continuera ci exis ter 
entr0 l~s. autres Etats contractanls. 
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dzy innemi Państwami układającemi się. Porozum ie
nie to przestanie istnieć również wskutek rozwiąza
nia Stowarzys zenia uchwalonego zgodnie z art. 22-im 
Statutu. 

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należy
cie do tego upełnomocnieni, ułożyli niniejsze poro
zumienie, opatrzywszy je swojemi pieczęciami. 

Sporządzono w Brukseli dni,a 2 sier;mia 1922 r. 
w jedynym egzemplarzu, który zostanie złożony 
w archiwach Belgij skiego Królewskiego Rządu, a l~ tó
rego odpisy zaświadczone za zgodność będą dorę
czone w drodze dyplomatycznej Stronom układają
cym się. 

Podpisano: 

ZA BELGJĘ: 
(-) Henri Jaspar 

ZA EGIPT: 
(-) Ismail Hassanein 

ZA fRANCJĘ: 
(-) Jaunez 

ZA GRECJĘ: 
(-) Kocotakis 

-ZA WŁOCHY: 
(-) Ks. Ruspoli de Poggio Suasa 

ZA MAROKKO: 
(-) Lapin 

ZA POLSKĘ: 
(-) Sobański 

ZA SZWECJĘ : 
(-) de DardeI 

STOWARZYSZENIE MTEDZYNARODOWE 
OPIEKI NAD niIECKIEM. 

S T A T U T. 

I. Nazwa i cel Stowarzyszenia. 

Artykuł 1. 

Utworzone zostało Stowarzyszenie Międzyna
rodowe Opieki nad Dzieckiem. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Bruksela. 

Artykuł 2. 

Celem Stowarzyszenia jes t : 
10 Służyć, jako łącznik pomiędzy tymi, którzy 

w ró żnych krajach interesują się sprawą 
opieki nad dzieckiem; 

20 Ułatwiać badanie spraw, dotyczących opie
ki nad dzieckiem, popierać pos tęp ustawo
dawstwa oraz zawarcie układów między
narodowych. 

Artykuł 3. 

Przez opiekę nad dzieckiem rozumieć należy 
mianowicie wszelkie zarządzenia, zmierzając e do: 

11 pourra prendre fin e.galement par suite de 
la dissolut-ion de l'Association prononcee confor
mement ci J'article 22 des sta tuts. 

EN FOl DE QUOI, lcs souss ign,ć s, ci. ce dument 
auŁorises, ont arrete le present Arrangement, qu'ils 
ont revetu de leurs cachets. 

Fait ci. Bruxe!les, le 2 aout 1922, en un seul 
exemplaire qui restera depose da ns le s archives du 
Gouvernemcnt Roya! de Belgique et dont les copies 
certifiees conformes seront remises, par la voie di
plomatique, aux Partie,s contractantes. 

(Signe) 

POUR LA BELGIQUE : 
(-) Henrź Jaspar 

POUR L'tGYPTE : 
(-) Ismail Hassaneźn 

POUR LA FRANCE: 
(-l Jaunez 

POUR LA GRECE: 
(-l Kocotckis 

POUR L'IT ALIE: 
(-l Pr. Ruspoli de Poggio Suasa 

POUR LE MAROC: 
(-J Lapin 

POUR LA POLO GNE: 
(-l Ladislas Sc t QTlski 

POUR LA SU EDE: 
(-l de Dardel 

ASSOCIATION INTERNATIO~L\LE r8UR LA 
Pi(OTECTION DE L'ENFANCE. 

S T A TU T S. 

1. Nom et but de I'Association. 

Art;cle 1. 

II est form e une Associa tion Internationale 
pour la Protection de l'Enfance. 

Le Siege de cette Association est dabli 
ci. Bruxelles. 

Article 2. 

L'Associa t ion a pour but: 
p L'e serv ii- de lien entre ceux qui, dans les 

diHerents pays, s'interessent ci. la protection 
de l'Enfance; 

20 De faciEter l' ćtude des questions se rappor
tan t ci la protection de l'e r;fanc e et de favo
riser le progres des legis la tions , ainsi que 
la condusion d' ententes internationales. 

Article 3. 

Par protection de J'enfance, iI fa ut entendre 
notamment toutes les mesures relatives a: 
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polepszenia matetj ,dnego i moralnego losu 
dziecka, zwłaszcza opiekę w wieku niemowlęcym; 

badanie zagadnień, dotyczących higjeny spo
łecznej dziecka ; 

poprawa ogniska rodzinnego; 

ochrona i poprawa dziecka w jego własnej ro-
dzinie; _ 

zorganizowanie i ograniczenie władzy ojcow
skiej i opiekuńcze j; 

ochrona praw dzieci nieprawych; 

środki przeciwko żebraninie, włóczęgostwu 
i zbrodniczości po śród dzie ci ; 

ustanowie nie prawodaws twa specjalnego dia: 
dzieci i nadzór nad uwolnionemi'; 

umieszczenie dz ieci przy rodzinach i w za
kładach; 

zwalczanie zbrodni i przes'tę,pstw przeciwko 
dziecku; 

klas yfikacja i wychowanie dzieci nie normal
nych i słabo rozwinię tych ; 

badanie zagadnień dotyczących pomocy dzie
ciom ubogim i stworzenie przytułków dla dzieci opu
szczonych i mora lnie zanie dbanych, krzywdzo nych 
lub ubogich; 

walkę przeciwko wszelkim żywiołom , mogą
cym przynie ść szkodę fizyczną lub moralną dz iecku; 

opieka dziecka w koJonjach; 
w szys tko nie prze sądzając zasŁosowania c zę 

ści I i XIII TraktaŁu Wersalskiego. 

II. O członkach stowarzyszenia. 

Artykuł 4. 

Należą do stowarzyszenia Międzynarodowego : 
1° Państwa , które wpłacają składkę roc zną , 

ustaloną w sumie 3.000 franków dla Państw 
liczączych mniej niż 5 miljonów mie szkań
ców; w sumie 6.000 franków dla Państw , 
liczących więcej niż 5 miljonów, a mni~j 
niż 10 miljonów mieszka11ców i w sumie 
12.000 fran ków dla Pańs tw, posiada jących 
więce,j niż 10 miljonów mies z k ańców ; 

? Osoby prywatne, stowarzyszenia i instytu
tucje narodowe, płacąc e 50 fr. rocznej 
składki; 

3° Stowarzyszenia i instytucje międzynarodo
we, płacące 100 fr. składki. 

Artykuł 5. 

Oddział nar odowy Stowarzyszenia będzie 
mógł powstać w danym kraju pod warunkiem, że 
będzie liczył przynajmnie j pięćdziesięciu członków : 
osób prywatnych, stowarzyszeń lub insty tucji. 

Oddziałowi temu przysługuje prawo wyznacze
nia przedstawicieli swego kra ju i obsadzanie wa
kansów, powstałych w łonie Komitetu. 

Część sk ła dek c złonkows kich będzie mogła 
być oadan ą przez Komitet oddziałowi narodowemu 
dla pokrycia jego kosz tów administracji. 

L'ameliora t ion materielle et morale du sort de 
l' enfance notamment la protection de l' enfance du 
premier age; 

L' eŁude des questions relatives ił. l'hygiene so
ciale de l' enfance; 

L' ameliora tion du fo yer familial; 

La preservation et la reformation de l'enfant 
dans sa famili e ; 

L'organisation et la Jimitation de la puissance 
paterneJle et de la tut elle; 

La sauvegarde des droits des enfa nts illeg~ 
times; 

Les meSom'es contre la mendicite, le vagabon
dage et la criminalite des enfa nts; 

L'orga nisation de juridictions speciales pour 
enfants et la mise en liberte surveillee; 

Le placement dans des famiJles ou eta
blissements; 

La repression des crimes et delits contre I'en
{ance; 

La classification et l'education des enfants 
anorma'ux ~t arr ieres; 

L' e tude des ques tions rela tives ił. l' assistance 
aux enfants necessiteux et ił la creation d'asiles pour 
enfants abandonnes et moralement abandonnes, 
maltraites ou ne cessi teux; I 

La lutte contre tous les elements pouvant nuire 
physiquement ou moralement ił. l'enfance; 

La protection de ]' enfa nce aux colonies; 
Le tout sans pre.juchce de l' application de la 

partie I et de la partie XIII du Traite de Versailles. 

II. Des membres de I'AssociatioD. 

Article 4, 

Font partie de l'Ass6ciation Interiationale: 
1° Les Etats qui ve,rsent une cotisation aD

nuelle fi xee ci 3.000 fr s. pour les Etats ayant 
moins de 5 millions d'habitants; ci. 6.000 frs. 
pour le s E ta ts ayan t plus de 5 millions et 
moins de 10 millio ns d 'habitants; ił. 12.000 
frs. pour les Eta ts qui ant plus de 10 mil
Jions d'habitants ; 

2° Les particuliers, les associations et institu
tions nation ales qui versent une cotisation 
annuelle de 50 frs .; 

3° Les associa ti,ons et insti tutions interna tio
nales qui versent une cotisation de 100 frs. 

Article 5, 

Dne section nationale de l'Association pourra 
se former dans un pays, ił la con dition de compter 
au moins cinquante membres: particuliers, associa
tions ou institut ions. 

Cette section aura le droit de designer les re
presentants de son pays et de pourvoir aux vacances 
qui se produiront pa r mi eux au sein du Comite. 

Une partie de la cotisa ti on des membres pour
ra etre abandonnee pa r le Comi te ci. la section natio
nale din de cou vrir des hais d 'administration. 
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Artykuł 6. 

Osoby prywatne, stowarzyszenia i instytucje 
p.1"y;watne ' otyfikować będą swe przystąpienie da 
Międzynarodowego Stawarzyszenia oddziałowi na
rodowemu swego kraju, jeśli tenże w nim ~stniejej 
oddział ten zaś powiadomi a tern Międzynarodowy 
Urząd. Jeżeli niema narodowego oddz,iału osohy 
prywatne, 'stowarzyszenia i instytucje prywatne pa
wiadomią o swem przystąpieniu Urząd Międzynara
dowy. 

III. O Urzędzie. 

Artykuł 7. 

Dla celów, wskazanych w aJrtykule 2 i 3, stwo
rzony został Międzynarodowy Urząd obow~ązany na 
warunkach, które określi regulamin wykonawczy: 

1° Do zebrania i opublikowania ustaw, regula
minów i innych interesujących dokumentów, doty
czących opieki dziecka, raportów urz.ędawych a 

,interpretacji i wykonaniu tych rozporządzeń praw
nych i regulaminowych, 'oraz badań analitycznych 
i porównaJwczych. 

Z' Do gromadzenia prac i Iprzeglądów wyda
wanych w różnych krajach w przedmiooie opieki 
nad ,dzieckiem, jako też sprawozdań i szkiców, do
tyczących różnych 'Organizacyj lub instytucyj dla 
dzieci. 

3° Do badania spraw aktualnych, które mu bę
dą przedłożone. 

• 4° Do dostarczenia in,f,ormacji w s,pr,awach, na-
leżących do jego kompetencji, 

5° Do pośredniczeni'a pamiędzy instytucjami 
a władz,ami zajmującemi ,się sprawami opieki nad 
dzieckiem w różnych kraiach. 

6° Do,składania 'coJocznie Komitetowi raportu 
Q swej działaJlności. 

IV. O Komitecie Stowarzyszenia. 

Artykuł 8. 

Ustanowiany zostaje Międzynarodowy K,omi
tet, mający za zadanie: 

1 ° Nadz'ór nad Urzędem i jego kierownictwo, 
oraz 
. 2° Powzięcie inicjatywy bądź codo zbiera'nia 

kongresów międzynar,odawych lub bar,dziej ogr,ani
czonych zgromadzeń specjalistów, bądź przygatawa
nie układów międzynaroda'wych lub innych zagad
nień zasadniczych. 

Artykuł 9. 

Kamitet StowaTzyszenia składa się z . człan
ków, należących da różnych Państw, które mają pra
wo mieć w nim swych przedstawicieli. 

Każde Państwo reprezent@wane w nim będzie 
przez dwóch człanków skoro tylko liczyć będzie 
pięćdziesięciu przystępujących do Stawarzyszenia: 
osób prywatnych, stowarzyszeń lub instytucji. Pa
wyżej tej liczby każda grupa nawych stu adheren
tów daje prawo do noweg'a krzesła ,dadatkawega, 
mimo .że ogólna I.icz,ba człolnków tego samego pań-

Article 6. 

Les particuliers, ' associatians et institutions 
privees notifieront leur adhesian a la sectian natio
nale de leur pa ys si elle exis te, et celle-ci en a vi
sera rOffice internationaL S'i! n'exis-ie pas ue sec
tion natianale, les particuliers, assaciatians et insti
tutions privees natifierant leur adhesian a romce 
internatianaL 

III. De l'Ofiice. 

Article 7. 

Aux Hns ind~quees dans les articles 2 et 3, il 
est cree un a,ffice international qui est charge, ,dans 
les conditions a determiner par unreglement d' exe
cution: 

1° De reunir et de publier les l'oi,s, regl~ments 
et autres documents interes'sants relatifs a la pro
tectian de I' enfance, les rapports officiels cancernant 
I'interpretation et I'execution de ces dispositions le
gislatives et reglementaires, ainsi que de's etudes 
analytiques et oompareesj 

2° De collectionner les ouvrages et revues pu
blies dans les differents pays en matiere de protec
tian de I' enfance, ainsi que les rapparts et apen;:us 
relatifs aux diHerentes aeuvres Oli ,institutians paur 
enfants' 

3°' D'etudier le,s questions d'adualite qui lui 
seront soumisesj 

4° De fournir des renseignements sur les ma
tieres de 'sa oampetencej 

5° De servir d'intermediaire entre les institu
tians et les autorites s' occupant de la protectio.n de 
l' enfance dans les diHerents pays j 

6° ' De faire tous les ans rapport a'u comite sur 
sa gestion. 

IV. Du Comite de I'Association. 

ArticIe 8. 

II est institue un Comite international ayant 
pour missian: 

1° La surveilIance et la diredion de rOffice, et 
2° Les initiatives a prendre concernant, s'aH la 

l'eunion de congres internatianaux ou d'a'ssemblees 
plus restreintes de spedalistes, sa-it la preparatian 
d'ententes internatianales ou d'autres questians de 
princ.ipe. 

Article 9. 

Le Comite de I'Associatian se oampose de 
membres appartenant aux divers Etats admis a y 
av'Oa.r une representation. 

Tout Etat y sera represente par deux membres 
des qu'iI compte cinqua'Ilte adherents a l'as'saciation: 
particuliers associations ou institutions. Au dela de 
ce nombre, chaque groupe nouveau de cent adhe
rents donne droit a un siege supplementaire sans que 
le nambre t'otal de·s membres d'un meme Etat puisse 
et're superieuf a cinq, Les G9'\.1.Vernements pourront 
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stwa nie może przewyższyć liczby pięCiu. Rządy wy
znaczyć mogą każdy po jednym delegacie, mającym 
VI łonie Komitetu te same prawa co inni członkowie. 

Korhi1et dec'y uje; 'jakie organizmy międzyna
rodQwe mają .prawópyć przedstawionem;i przez jed-
beg o delegata. ' 

- : Artykuł 10. 

Dla określenia liczby adherentów, przewidzia
ne,j w poprze,dnim artykule, wszelkie Stowarzysze
nie mzponądza: liczbą głosów, równającą się licz
Jbie swyc,h członków, nie 'przewyższającej, jednakże, 
cyfry 100. 

Artykuł 11. 

KomHe-Ł, na ogólnem zgromadzeniu, będzIe 
mógł przyłączyć do swego grona osobistości o uzna
nej kompetencji, mianując je bez różnicy narodowo
. ści. Liczba tych czł'onków nie może p.rzewyższać 
dwunastu. 

Artykuł 12. 
Trwadie mandatu ·członków · Komitetu nie jest 

ograniczone. Wyjąwszy wypadek przewidziany 
wdl'Ugim ustępie 5 a'rtykulu Komitet rekrutuje się 
drogą koopta·cji. · W tym wyp.a.dku wybór nowych 
ciłonków Komitetu, w zastępstwie członków, któ
rzy ustąpili lub zmarli, odbędzie się według listy 

. trzech kandydatów, przedstawionych przez człon
ków, ,należących ,do Państw, któł"e mają prawo do 

, przedstCiJwicieli. . 
Głosowanie odbywa się przez tajne po'dawanie 

. głosów na zebraniu Komitetu, z'wołanem pismem 
zawierającem nazwiska przedstawionych kandy
datów. 

Członkowie nieobecni na tem zebraniu mogą 
przesłać prezydentowi swój gł'os w zapieczętowa:
nej kopercie. 

Artykuł 13. 

Komitet Międzynarodowy opracuje t'egulamin 
wykonawczy, wzmiankowany w , art. 7 i ustali za
sady działa'lno'ści Vrzęoo. 

Okil"eśli 'on organizację Ut'zędu odnośnie co do 
pe1iSonelu oraz ustaH wynagrodzenie ut'zędnikÓ'",,:,. 

Mianuje ,organy zarządu li. określa sposób mia
nowania: innych urzędników. 

Artykuł 14. 

, Komitet wybięraz ,pośród swych członków, 
n'a dwa: lata, plI"zewodniczącego i dwóch wiceprze
wodniczących, którzy wszyscy trzej, winni należeć 
do różnych naroqow,;ości. 

Wybiera on równie'ż sekretarza generalnego 
i sekretarzy ora'z skarbnika Stowarzyszenia. Sekre
tat'z generalny i s.karbnik winni są mieszkać w mie
ście, gdzieje~tI; siedziba Międzynaro.dowego Urzędu. 

Artykuł 15. 

Koniitet zbiera się na zwykłe posiedzenie przy- . 
najmniej ra·z na ,r'ok na we'zwanie swego przęwodni
czącego. Miejsce zwyczajnego posie,dzenia Komite
tu oznaczone zostanie decyzją powziętą na p:oprzed
niem zgromadzeniu. 

/ 

designer chacun un delegue qui aura, aU sein du Co
mite, les memes dr,oits que les autres membres. 

Le Corriite decidera quels sont les organismes 
interna,tionaux qui auroilt te droit de se faire repre
senter par Un delegue. 

. Article 10. 

i>ou~ determiner le nombre d'adherents prevu 
a J'article precedent, toute Association dis,pose d'un 
nombre de voix egal aceluide ses membres; saus 
depasser Je chiffre de 100. 

ArtieIe 11. 
Le Comite, reuni en assemblee generale, pour

ra s'adjoindie des personnalitfs d'une competence 
reconnue, a designer sans distinction de nationalite. 
Le nombre de ces membres ne poun"a depasser. douze . 

Article 12. 
La duree cłu mandat des Membres du ComHe 

n'est paslimitee . Sauf le cas prevu au second ' ali· 
nea de l'article 5, le Comite se recrute par c'oopta:. 
tion, , Dans ce cas, l' election de nouveau membres 
du Comite en remplacement des membres demissi>on
naires ou decedes se fem sur une liste de trois can
didats proposes par le's membres appartenantaux 
Etats ayant droit a des representants. 

Le vote a lieu au scruti:n secret dans une reu
nion du Comite dont laconvocation cont1ent .Je nom 
des candida,ts prese.ntes. 

Les membres n'assisŁant pas a cette ł"eunion 
peuvent envoyer au ,pre~ident leur vote s'ous pli 
cac:hete. 

ATticIe 13. 

Le Comite internat,iona,l elahorera le reglement 
d' execuii'On vise a l' article 7 et arretera les bases 
sur ,Jesquelles s'exercera: l'activite de I'OHice. 

Ildetermine l'organi>s.ation de I'Of.fice au point 
de vue ,du pe.rs-onnel et f,ixe .la remunerati:on de,s 
fonctionnarres. t 

11 nomme les organes ,de la diredion et deter
mine !le mo,dede nominaHon des aut.res f.o.nction-
naires. 

Article 14. 

Le .comite elit dans son sein, . pour d.eux ans, 
un president et deux v.ice-presidents, qui tous trois, 
devmnt apparte.nrr a des nationalites diHerentes. 

IL choisit egalement le se'cretai,re general et les 
secretaires ainsi que le tTesorier de .J'Associat,Ion. 
Le Secretaire Geneiral et le tresorier doivent t'esi
der dans la ville OU siege romce [nterna~iona'l. 

Artkle 15; 

Le Comite se ,reunira en ses'sion ordinaire au 
moins une fo,is tous les ans sur la convocation de son 
pres.ident. 

Le lieu ,de t'eunion ordina)iore du Comite resul
tera ,du choix qui aura: ete fMt a la reunion prece
denie., ' 

'j 
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Pierwsze posiedzenie odbędzie się w Brukseli. 
Komitet obowiązany jest pozatem zbierać się 

na: sesję nadzwycza1jną na każde żądanie jednej 
trzeciej swyc członków lub większości biura. Po
siedzenie odbędzie się w takim razie w siedzibie 
Międzynarodowego Biura. 

Artykuł 16. 

Komitet ustali na sW..Y'ch zwyczajnych posiedze
niach, odbywających się 'każdego roku, program 
Biura na rok następny. 

Wnioski sprawozdania ro~znego poddane będą 
Komitetowi do zatwierd~ enia. 

Artykuł 17. 

Komitet ustali na swych posiedzeniach zwy
czajnych budżet na rok następny. Sprawdzi rachun
ki z ze-szłego roku i udzieli absolutorjum skarbni
kowi. 

Bilans ogłoszony będzie potem w Biuletynie 
Związku. 

V. Stosunki zewnętrzne. 

Artykuł 18. 

Wydawnictwa, wzmiankowane wart. 7, wy
dawane będą w zbiorze, zatyŁuł o-wanym: "Między
narodowy Biuletyn Opieki na d Dzieckiem". Przyję
te będą w tym celu języki francus ki i angielski. 
W-szelako o ile Komitet uzna to za odpowiednie, 
Biuletyn będzie mógł być również wydany w innych 
językach. W każdym razie postanowienia prawne 
i regulaminowe wydawane będą również w swym 
tekście oryginalnym. 

Członkowie Stowarzyszenia otrzymywać bę
dą Biuletyn bezpłatnie. 

Cena abonamentu ustalona będzie przez Ko
mitet. 

Artykuł 19. 

Rządy obowiązują się poda wać do wiadomości 
Urzędu projekty ustaw, usta:wy, dekrety i instruk
cje a,dministracyjne, dotyczące Stowarzyszenia. 

Co się tyczy przedmiotu dokumentaoji, Urz<\Jd 
koresponduje bezpośrednio z Rządami, które przy
stąpiły do Stowarzyszenia:. 

VI. O rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

Artykuł 20. 

Państwa i zgrupowania narodowe, należące do 
Stowarzyszenia, będą mogły zeń wystąpić tylko po 
uprzedniem zawia'domieniu Międzyna-rodowego 
Urzędu na -dwanaście miesięcy. 

Po upływie tego czasu Stowarzyszenie istnieć 
będzie nadal dla swych)nnych członków. 

Artykuł 21. 

Uczestnicy, którzy wystąpią ze stowarzysze
nia międzynarodowego utracą prawo własności do 
archiwów, do gotówki i innego mienia, stanowiącego 
wspólny kapitał. -

. Artykuł 22. 

Niniejsze postanowienia będą mogły być pod
niJ.ne przejrzeniu w całości lub części tylko na zgro-

La premiere reunion aura lieu ci. Bruxelles. 
Le Comite devra, en outre, se reuuir en ses

sion extraordinaire des que la deniande en sera 
faite par le tiers de ses membres ou par la majo
ritc du bureau. La rcunion aura lieu dans ces cas au 
siege de rOHice international. 

ArticIe 16. 

Le Comite etablira dans ses reunions ordinai
res, qui auront lieu tous les ans, le programme de 
rOffice pour rannee suivante. 

Les conclusions du rapport annue,l serom 
s-oumises a l'approbation du Comite. 

Article 17. 

Le Comite etablira: dans ses reunions ordinai
res le budget pour ranne e suivante. II verifiera les 
comptes de l'annce prccede.nte et en ' donnera de
chargeaJu trcsorier. Le bilan sera ensuite publie dans 
le Bulletin de l'U nion. 

V. Des relations exterieures. 

Article 18. 

Les opublications visees a l'articIe 7 se feront 
dans un re-cueil inbtule: BulIetin Interna,tional de 
la Protection de I'Enfance. 

On adoptera a cet eHet les langues tranc;:aise 
et anglai:se. T outefois s'il le juge a Ipropos le Comite 
pourra aussi faire publier le Bulletin dans d'auŁres 
langues. En tout cas les dispositionls legislaJtives ou 
reglementaires seront egalement publices dans leur 
texte origina1. 

Les membres de I'Association recevront gra
tuitement le Bulletin. 

Le prix d'abonnement sera fixe par le Comite. 

Article 19. 

Les Gouvernements s'engagent a communi
quer a l'OHice les projets des lois, les lois t decrets 
et instructions administratives interessant robjet de 
l'Association. 

En ce qui concerne la documentation, l'OHice 
correspond directement avec les Gouvernements 
qui ont adhere a l'Association. 

VI. De la dissolution de I' Association. 

ArticIe 20. 

Le's gr-oupements nationaux faisant partie de 
l'Association ne pourront s' en retirer que moyen
na-nt un preav-is de douze mois, donne a rOmce in
ternational. 

A . l' expira tion de ce delai, l' Associa tion con
tinuera a exister entre les autres participants. 

Artic1e 21. 

Les partidpants qui se retireront de l'Associa
tion international e perdront leurs droits de proprie
t~ sur les archives, I'argent comptant et les autres 
biens constituant le fonds commun . 

Ar-ticIe 22. 

Le-s .... presentes dispositions ne pourront etre 
revisees en tout ou en partie, que dans uoe assem-
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madzeniu Komitetu, na podstawie większości dwóch 
trzecich głosów członków obecnych i o ile propozy
cja rewizji zapowiedzianą jest w wezwaniu na zgro
madzenie. 

Rozwiązanie stowarzyszenia, o ile miałoby na
stąpić, postanowione zostanie większością dwóch 
trzecich głosów obecnych członków i o ile propozy
cja rozwiązania zapowiedzianą byb w wezwaniu na 
zgromadzenie. 

Maj ątek Stowarzyszenia przyznany zo'stanie na 
mocy postanowienia Komitetu fundacjom o celach 
identycznych, archiwa zaś i bibljoteka staną się 
własnością belgijskiego Biura Opieki nad Dzieckiem. 

W wypadku, przewidzianym w dwóch poprzed
nich ustępach, członkowie, którzy nie mogą uczes t
niczyć w zgromadzeniu, mają prawo przesłać Prze
wodniczącemu swój głos w zapieczętowanej koper
cie. Uważani będą jako obecni przy obliczaniu 
większości dwóch trzecich głosów. 

Zaznajomiwszy s'ię z powyższem Porozumie
niem uznaliśmy i uznajemy je za słuszne, zarówno 
w całości, jak i każde z zawartych w niem posta
nowień, oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane 
i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie 
zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opa
trzony pieczęcią Rzeczypo'spolitej: 

W Warszawie, dnia 5 listopada 1928 ,r. 

(-) 1. Mościcki 

Przez. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) K. Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski 

blee du Comite, fi. la majorite de deux tiers des voix 
des membres presents et si la proposition de revi
sion a ete annoncee dans la oonvocation. 

La dissolution de l'Association, si elle doił 
avoir lieu sera prononcee par le Comite fi. la majo
rit e des deux tiers des voix des membres presents 
et si la proposition de ,dis5O'lution a ete annoncee 
dans la convocation. 

Les biens de l'As:soc.iation seront attribues par 
decision du Comite fi. des fondations poursuivant un 
but analogue, les archives et la bibliotheque de
viendront propriete de rOffice belge de la Protec
tion de rEn~ance . 

Dans les cas des deux alinea,s precedents, les 
membres empeches d' assister fi. la reunion pourront 
envoyer leur vote au president sous pli cachete. lIs 
seront alors consideres comme presents pOUT le cal
cul de la majorite des deux tiers. 

Apres avoir vu et examine ledit Arrangement, 
Nous l'avons approuve et approuvons en toutes et 
chacune des disp.ositions qui y sont contenues, decla- ' 
rons qu'il est accepte, ratifie et confirme, et promet
tons qu'il sera inviolablement obse~ve. 

En F oi de Quoi, Nous avons doune les presen
tes, revetues du Sceau de la Republique. 

Donne fi. Varsovie, le 5 Novemhre 1928. 

(-) I. Mościcki 

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

(-) K. Bartel 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 

404. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 3 kwietnia 1929 r. 

w sprawie złoż~nia dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia, dotyczącego utworzenia Międzynarodo
wego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli 2 sierpnia 1922 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu artykułu . 6 porozumienia, dotyczącego 
utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli 2-go sierpnia 
1922 roku, dokument ratyfikacyjny powyższego Porozumienia w imieniu Polski złożony został w dniu 

4 stycznia 1929 rokLi. 
':Y.! 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zf11eski 




