
666 Dziennik Ustaw. Poz. 399 i 400. Nr. 39. 

nie upoważnia się Ministra Pracy i Opieki Społecz
nej do ogłoszenia w drodze obwie.szczeniaw Dzien
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej je.dnplitego 
tekstll ustawy z dnia , 18 lipca 1924 r." 9 zabezpiecze
n~u na wypadek bezrobocia (Dz. U. ' R. J>. Nr. 67, 
poz. 650) z uwzględnieniem zmian, wprowaą~onYch 
późniejszemi przepisami prawnemi ora~ ustaw:ą ni
niejszą, i do wprowadzenia nowej kólejnej numeracji 
artykułów. 

Art. 3. Ustawa TIlTIleJsza wchodzi w życie 
W 2 miesiące po ogłoszeniu. Jednocześnie tracą moc 
obowiązującą ustawa z dnia 25 marca ' '1929 r. (Dz. 

400. 

U. R. P. z 1930 r. Nr. 3, poz. 18) oraz rozporządze
nie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 646). 

Prezydeht Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 
Minister Pracy i Opieki Społ;;;cznej: Hubicki 
Minister Skarbu: Jan Piłsudski 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister ~ Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWA 

dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisana w Paryżu dnia 
29 października 1927 r. 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOśCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec;: i każdemu zosobna, komu o tern wie
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

. ' . • Dnia dwudziestego dziewiątego października 
tysląc dziewięćset dwudziestego siódmego rokupod
pisane zosŁały w Paryżu konwencja' międzynarodo
wa, dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodo
wego Urzędu Chemji i załączony do niej regulamin, 
o następującem brzmieniu dosłownem: 

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWA . . ' 

dotycząca utworzenia ' w Paryżu Międzynarqdowego 
Urzędu Chemji. 

Artykuł pierwszy. 

'Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują 
się do założenia i utrzymywania Międzynaroduwego 
Urzędu Chemji, którego siedzibą jest Paryż. 

Artykuł 2. 

Międzynarodowy Urząd Chemji ma powierzone 
sobie: ' 

1-0 badanie, ze względu na pózytek.ogólny, 
kwestyj, dotyczących międzynarodowej organ'izacji 
dokumentacji; . .. ., ' 

2-0 stworzenie współpracy między organizacja
mi dokumentacji chemicznej już istnief-ącemi, lub ma-
jącemi powstać w różnych krajach; '. '. . 

3-0 spowodowanie i ułatwianie wymiany i wy
pożyczania między urzędami administracyjnemi pu
blicznemi, parlamentami, uniwersytetami, instytucja
mi badawczemi, urzędami dokumentacji,' biblioteka
mi, muzeami itowarzystwa~i naukowemi, lub ugru
powaniami zawodowemi dokumentacji dotyczącej che
inji czystej i stosowanej, w celu zapewnienia: podzia
łu informacyj o charakterze na.ukowym,'technicznym 
hl"fjekonomicznyin, mogących być uźytecznetni w 
krajach przystępujących~ . . . 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous c,eux qui cespresentes Lettres verront, 
Salut: 

Une Convention Internationale relative a la crc
ation a Paris d'im OHice International de Chimie et 
le Reglement y annexe ayant de signes a Paris le 
vingt neuf ocŁobre mil neuf cent vingt sept, Conven
tion et Reglement dont la teneur suit: 

CONVENTION INTERNA TIONALE 
relative ił la' creation ił Paris d'un OHice Internatio

nal de Cbimie. 

Article premier. 

Les Hautes Parties Contractantes s' engagent . a 
fonder et a entretenir un OWce International de Chi
mie, dont le siege est a Paris. 

Article 2. 

L'Office International de Chimie est charge: 

l" D'€tudier, dans un but d'interet general, les 
questions concernant l'organisation internationale de 
la documentation; 

2" D' eta:hlir une cooperation entre les orga
nismes de documentation chimique existant ou ci 
creer dans les divers pays; 

3° De provoquer et de facilifer l' cchange et le 
pret, entre les Administrations publiques, les Parle
ments, les Universites, les Instituts de recherches, les 
Offices de documentation,les Bibliotheques, les Mu
sees et lesScicietes savantes ou Groupements pro
fessiónnels de :la documentation touchant a la Chimi.e 
pure et appliquee en vue d'assurer la repartition des 
renseignerrIen'łs d' ordre scientifique, technique ou 
economique qui pourraient etreutiles dans les pays 
adherents . . 
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Artykuł 3. 

Urząd jest niczależny od władz kraju, VI któ
rym jest on założony. 

Urząd koresponduje bezpośrednio z władzami 
rządowemi, administracyjnemi i technicznemi, obo
wiązanemi w różnych krajach do badania i rozstrzy
gania kwestyj, związanych z jego przedmiotem. 

Artykuł 4. 

Rządy komunikują Urzędowi o ' zarządzeniach 
powziętych przez nie w celu zapewnienia stosowania 
międzynarodowych konwencyj, które mogłyby być 
zawarte w dziedzinie chemji i przemysłu z nią zwią
zanego. 

Urząd proponuje zmiany, które byłoby poży
teczne wprowadzić do postanowień tych ' konwencyj. 

Artykuł 5. 

Kolonje, na prośbę Państwa, od którego zależą, 
mogą być przyjęte w poczet członków Urzędu. 

Artykuł 6. 

Urząd działa pod zarządem i kontrolą stałego 
komitetu utworzonego z delegatów krajów umawia
jących się. Skład i kompetencje tego stałego komi
tetu oraz organizacja i zakres władzy powyższego 
Urzędu określone są przez regulamin, który dołączo
ny jest do niniejszego porozumienia i uważany jako 
stanowiący jego część składową. 

Artykuł 7. 

Wydatki roczne, połączone z funkcjonowaniem 
i utrzymywaniem Międzynarodowego Urzędu, pokry
wane są z opłat krajów umawiających się. Opłaty te 

, są ustalane na warunkach przewidzianych przez re
gulamin, dołączony do niniejszej konwencji. 

Artykuł 8. 

Sumy stanowiące składkę każdego z krajów 
umawiających się wpłacane będą przez nie do Urzę
du z początkiem każdego roku. 

Artykuł 9. 

Rządy, które nie podpisały niniejszego porozu
mienia, są dopuszczone do przystąpienia doń na ich 
prośbę. Przystąpienie to będzie notyfikowane w dro
dze dyplomatycznej Rządowi Francuskiemu, ten zaś 

. zakomunikuje o tern innym Umawia~ącym się Rzą
dom. Przystąpienie pociąga za sobą oo'owiązek ucze
stniczenia drogą składki w kosztach lJrzędu na wa
runkach, przewidzianych wart. 7. 

Artykuł 10. 

Wysokie Umiłwiające się Strppy zastrzegają 
sobie możność wprowadzania za wspólną zgodą do 
niniejszej konwencji wsz,elkich zmian. których uży
teczność dowiodłoby doświadczenie. Strony Uma
wiające się mają prawo zawierania oddzielnie pomię
dzy sobą poszczególnychporozumietł. w dziedzinie 
dokumentacji chemji czystej i stosowanej, pod wa-

Article 3. 

L'OWce estindependant des autorites du pays 
dans lequel il esŁ eŁabli. 

II corręspond ' directemenŁ avec les autorites 
gouvernemeriŁales, administratives et techniques 
chargees, dans les differents pays, de rexamen et de 
la sóltHion d'es questions se rattachant a san objet. 

Article 4. 

Les GouvernemenŁs ·font part a 1'Office des me
sures qu'ils prennenŁ en vue d'assurer 1'application 
des conventions inŁernationales qui pourraienŁ etre 
etablies dans le domaine de la Chirnie et des indus
tries qui en derivent. 

L'Office suggere les modifications qu'il pOUl'rait 
etre avantageux d'apporter aux dispositions de ces 
conventions. 

Article 5. 

Les colo nie s, sur la demande de l'Etat don t elles 
dependent, pourront etre admises a faire partie de 
I'Office. 

Article 6. 

L'Office fonctionne sous I'autorite et le contrale 
d'un Comite permanent, forme de delegues despays 
contractants. La composition etles attributions de 
ce Comite permanent, ainsi que l' organisation et les 
pouvoirs dudit Office, sont determines par le regle
mentqui estannexe au present arrangement et est 
considere comme en faisant partie integrante. 

Article 7. 

Les depenses annuelles de fonctionnemenŁ et 
d'entretien de I'Office international sont couvertes 
par lescontributions des payscontractants, etablies 
dans les conditions prevues par le reglement annexe 
a la ' preserite convention. 

Article 8. 

Les sommes representant la part contributive 
de chacun des pays contractants seront versees par 
ces derniers aJ'Office, au commencement de chaqu:e 
annee. 

Article 9. 

Les Gouvernements qui n'ont pas signe le. pre
sent arrangement sont admis a y adherer sur letlr 
dem'~nde. Cette adhesion sera notifiee par la voie 
diploma."tique au Gouvernement franc;:ais et parceluj
ci aux autres Gouvernements contractants. Elle com
porfera l' engagement de participer par une contribu
tion aux frais de 1'Office dans les conditións visees 
par l' article 7. ' 

Article 10. 

Les Hautes Parties Contractantesse reservent 
la taele·dle d'apporter d'uncommun accord ala. pre
sentę convention toutes les modifications dont .1'ex
perience demontrerait 1'utilite. Elles conservent le 
droit de conclure separement entre elles des arran
gementsparticuliers dans le domaine de la documen
tation de Chirnie pure et appliql.lee,a condition que 
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runkiem, że porozumienia te me będą sprzeczne 
z niniejszą konwencją. 

Artykuł 11. 

Niniejsze porozumienie jest zawarte na okres 
lat sześciu. Po upływie tego terminu, będzie nadal 
wykonywane w ciągu nowych sześcioletnich okre
sów pomiędzy krajami, które nie powiadomią na 2 la 
ta przed upływem każdego okresu o zamiarze uchy
lenia w stosunku do nich sku tków porozumienia. 

Artykuł 12. 

Protokół podpisania niniejszej konwencji pozo
sŁanie otwarty aż do l-go maja 1928 r. Konwencja 
ta winna być ratyfikowana przez odnośne Rządy. 
Wejdzie ona w życie z chwilą gdy siedem z pośród 
krajów podpisujących złoży swoje dokumenty raty
fikacyjne. 

Każdy Rząd prześle w możliwie najkrót
szym terminie swój dokument ratyfikacyjny Rządo
wi Francuskiemu, którego staraniem inne kraje pod
pisujące konwencję zostaną o tern poinformowane. 

Te dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone 
w archiwach Rządu F rancuskiego. 

Sporządzono w Paryżu 29 października 1927 r. 
w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w ar
chiwach Rządu Francuskiego i którego uwierzytel
nione odpisy doręczone zostaną drogą dyplomatycz
ną Umawiającym się Mocarstwom. 

ZA ALBANJĘ: 
(-l Malik bey Libohava 

_ ZA REPUBLIKĘ ARGENTYŃSKĄ: 
(-) Saubidef 

ZA BELGJĘ: 
(-) E. de Gaiffier. 

ZA KOLUMBJĘ: 
(-) Vasquez Cobo 

ZA REPUBPKĘ DOMINIKAŃSKĄ: 
(-) W.-A. OrUz 

ZA FRANCJĘ: 
(-) L. Pineau 

ZA GRECJĘ: 
(- ) C. Zenghelis 

ZA LUKSEMBURG: 
(-) P. Medi71ger 

ZA MAROKKO: 
(-) J. Liouville 

ZA MEKSYK: 
(-) Daniel Velez 

ZA KSIĘSTWO MONAKO: 
(--) C. Bellando de Castro 

ZA PARAGWAJ: 
(-) Caballero 

- - -------------- ---,---------

ces arrangements ne soient pas contraires a la pre
sente convention. 

Article 11. 

Le present arrangement est conclu pour une pe- ' 
riode de six annees. A l'expiration de ce terme, ił 
continuera a demeurer executoire pour de nouvelles 
periodes de six annees entre les pays qui n 'auront 
pas noWie, de ux annees avant l'echeance de chaque 
periode. l'intention d'en faire cesser les effets en ce 
qui les concerne. 

Article 12. 

Le protocole de signature de la presente con
vention reslera ouvert jusqu'au l-er Mai 1928. Cette 
convention devra etre ratifiee par les Gouvernements 
respectifs. Elle entrera en vigueur des que sept des 
pays signataires auront depose leurs ratifications. 

Chaque Gouvernement adressera dans le plus 
bre f delai possible ses ratifications au Gouvernement 
fran<;ais par les soins duquel il en sera donne avis 
aux autres pays signataires. 

Ces ratifications resteront deposees dans les 
archives du Gouvernement fran<;ais. 

Fait a Paris, le 29 Octobre 1927, en un seul 
exemplaire qui restera depose dans les archives du 
Gouvernemen t fran<;ais et dont les copies certifiees 
conformes seront remis es , par la voie diplomatique, 
aux puissances conŁractantes, 

POUR L'ALBANIE: 
(-) Malik bey Libohava 

POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE: 
(-) Saubidel 

POUR LA BELGIQUE: 
(-) E. de Gaiffier 

POUR LA COLOMBIE: 
(-) Vasquez Cobo 

POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE: 
(-) W.-A. OrUz 

POUR LA FRANCE: 
(-) L. Pi71eau 

POUR LA GRECE: 
(-) C. Zel1ghelis 

POUR LE LUXEMBOURG: 
(-) P. Medinger 

POUR LE MAROC: 
(-) J. Liouville 

POUR LE MEXIQUE: 
(-) Daniel Velez 

POUR LA PRINCIPAUTE DE MONACO: 
(-) C. Bellando de Castro 

POUR LE PARAGUAY: 
(-) Caballero 
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ZA PERU: 
(-l Mźmbella 
(-) Raman-E. Ribeyro 

ZA POLSKĘ : 

(-l Alfred Chlapowski . 
ZA PORTUGALJĘ: 

(- ) Generał Aqui/es Machado 

ZA RUMUNJĘ: 
(-l Minovici 

ZA KRóLESTWO SERBóW, CHORWATóW 
I SŁOWEl'KóW: 
(-) Tomitch 

ZA CZECHOSŁOWACJĘ: 
(- ) S. Osusky 

ZA TUNIS: 
(-l Geoffroy St.-Hilaźre 

ZA TURCJĘ: 
(-) A. Fethy 

ZA ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK 
RAD: 
(- ) N. Kournakof 
(- ) P. Doubof 
[--l G. Lachkevitch 

REGULAMIN 

Międzynarodowego Urzędu Chemji. 

Artykuł pierwszy. 

Komitet stały, ustanowiony przez art . 6 kon
wencji, składa si ę z przedstawicieli, wyznaczonych 
przez Państwa lub Kolonje uczestniczące w konwen
cji w stosunku jednego przedstawiciela dla każdego 
Państwa lub Kolonji. 

Artykuł 2. 

Komitet wybiera z pośród swych członków dro
gą tajnego głosowania prezesa i 2 wice-prezesów na 
okres trzyletni. 

Nominacja prezesa i dwóch wice-prezesów bę 
dzie notyfik owana Rządom Państw uczestniczących . 

Komitet może przystąpić do nowych wyboró\\T 
dopiero po upływie trzech miesięcy od chwili zawia
domienia wszystkich członków. 

Artykuł 3. 

Komitet zbiera się co najmniej raz na rok w sie
dzibie Urzędu Międzynarodowego na wezwanie pre
zesa. 

Głosowanie komitetu odbywa się większością 
głosów. W razie podziału głosów, głos prezesa jest 
przeważaj ący. Uchwały są ważne jedynie wówczas, 
gdy liczba członków obecnych przewyższa co naj
mniej o jednego połowę wszystkich członków ko
mitetu. 

Z zastrzeżeniem powyższego warunku, członko
wie nieobecni mają prawo przekazania swych głosów 

POUR LE PEROU: 
(-l Mimbella 
(-) Ramon-E. Rźbeyro 

POUR LA POLOGNE: 
(-l Alfred Chlapowski 

POUR LE PORTUGAL: 
(- l Generał Aquiles Machado 

POUR LA ROUMANIE: 
(-) Minovici 

POUR LE ROY AUME DES SERBES, CROATES 
ET SLOVENES: 
(-l Tomitch 

POUR LA TCHECOSLOVAQUIE: 
(-) S. Osusky 

POUR LA TUNISIE: 
(-l Geoffroy St.-Hi/aire 

POUR LA TURQUIE: 
(-l A. Fethy 

POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOVIf:TI
STES SOCIALISTES: 
(-) N . Kournakof 
(-l P. Doubof 

. (-l G. Lachkevitch 

REGLEMENT 
de l'Office International de Chimie. 

Article premier. 

Le Comite permanent institue par l'article 6 de 
la Convention est compose de representants designes 
par les Etats ou Colonies participants, a raison d'un 
representant pour chaque Etat ou Colonie. 

Article 2. 

Le Comi te elit dans son sein, au serutin secret, 
pour unepf~riode de trois ans, un President et deux 
Vice-Presiden ts. 

La nornination du President et des deux Vice
Presidents sera notifiee aux Gouvernernents des pays 
participants. 

Le Comite ne peut proceder a une nouvelle 
election que trois rnois apres que tous les rnembres 
en auront ete avertis. 

Article 3. 

Le Comite se reunit au rnoins une fois par ant 
au siege de l'OHice International, sur la convocation 
de son President. 

Les votes du Cornite ont lieu a la rnajoriie des 
voix . . En cas de partage, la voix du President est pre
pond erante. Les decisions ne seront valables que si 
le nombre des membres presents est egal au rnoins 
a la mo iti e plus un des mernbres qui cornposent le 
Cornite. 

Sous reserve de cette condition, les membres 
absents ont le droit de deleguer leurs votes aux mem-
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czło.nkDm o.becnym, którzy muszą wykazać się ta
kiemi pełno.mo.cnictwami. 

Każdemu Państwu lub KDlonji przyznana jest 
liczba głosów o.kreślona przez kate~cirję do której 
jest zaliczo.ne DdnDśnie do jego udziału w wydatkach 
Urz.ędu (patrz art. 12). 

Artykuł 4. 

'Komitet może wyłDnić komisję stałą. 

Artykuł 5. 

W przerwach między jedną adrultą sesją, ko
mitet ma prawo. Dbradować zaponiocą korespon
dencji. 

W takim wypadku do tego by decyzja była 
ważną potrzeba, ażeby wszyscy członkowie komi
tetu zostali wezwani do złożenia swej opinii, oraz 
aby liczby członków, którzy nadesłali swe odpowie
dzi, przewyższała co najmniej o . jednego połowę 
wszystkich członków · komitetu. 

Artykuł 6. 

Komitet ma powierzone sDbie regulDwanie dzia
łalności Międzynarodo.wego Urzędu Chemji, ustano
wionego na podstawie art. l-go konwencji. 

Urząd MiędzynarDdo.wy mieścić się będzie w lo
kalach specjalnie na ten cel przeznaczonych. 

Artykuł 7. 

Rząd Francuski przedsięweźmie na prośbę ko
mitetu, niezbędne zarządzenia w celu uznania Urzę
du za instytucję użyteczności publicznej i zwolni od 
cła dokumenty, materjały i produkty dla niego 
przeznaczone. 

Artykuł 8. 

FunkcjDnowanie Urzędu uskutecznia personel 
płatny, składający się z dyrektora i urzędników, nie
zbędnych do działania Urzędu i wybieranych w róż
Dych państwach. 

Dyrektora mianuje komitet. 

Artykuł 9. 

DyrektDr Urzędu ma głos doradczy w łDnie kD
mitetu stałego., którego. jest sekretarzem. 

Artykuł 10. 

KDmitet jest obDwiązany na wniosek dyrek
tDra Urzędu do. ustalania budżetu rocznego.. 

Budżet ten jest podawany CDrDcznie w spe
cjalnym raporcie finansowym do wiadomości RządDm 
Państw należących do konwencji. 

Artykuł 11. 

Dyrektor Urzędu składa komitetowi przed każ
dą sesją: 

1-0 Sprawozdanie finansowe o rachunkach za 
o.kres ubiegły, po sprawdzeniu którego będzie mu 
udzielone absolutorjum. 

2-0 Sprawozdanie ogólne D działalnDści Urzędu 
i D wynikach Dsiągniętych od czasu ostatniej sesji. 

3-0 PrDjekt Dgólny czynności, które mają być 
podjęte. 

bres presents qui devront justifier de cette delega
tion . 

11 esI attribue a chaque EŁat ou Colonie .un 
nombre de voix defini par la categorie dans laquelle 
il est enregistre en ce qui concerne sa participatiDn 
aux depenses de rOmce (voir art. 12) . . 

Article 4. 

Le Comite pourra constituer une Commission 
permanente. 

Article 5. 

Dans l'intervalle d'une session iŁ rautre, le Co
mit e a le droit de deliberer par correspondance. ' 

Dans ce cas, pour que la decision soit valable, 
il faut que tous les membres du Comite aient et~ 
appeles iŁ emettre leur avis et que la moitie au moins 
desdits membres plus un ait fait connaitre sa repons~. 

Article 6. 

Le Comite est charge de regler le fonctionne
menŁ de rOffice International de Chirnie institue par 
l'article l-er de la Convention. . 

L'Office International sera etabli dans des l~
caux specialemenŁ affectes iŁ sa destinatiDn. 

Article 7. 

Le GouvernemenŁ franyais prendra, sur la de
mande du Comite, les dispositions necessaires pour 
faire reconnaitre rOffice comme etablissement d'uti
lite publique et il accordera la franchise douaniere 
aux documenŁs, materiel et produits qui lui seront 
destines. 

Article 8. 

Le fonctionnement de rOffice est assure par un 
personnel retribue comprenant un directeur et les 
agents necessaires iŁ la marche de rOffice, choisis 
dans differents pays. 

Le Directeur est nomme par le Comite. 

Article 9. 

Le Directeur de l'OHice a voix consultative au 
sein du. Comite permanentdont il est secnHaire. 

Article 10. 

Le Comite esi charge d' etablir, sur la proposi
tiDn du Directeur de l'Office, le budget annuel. 

Le budget est porte chaque annee, dans un rap
port special financier, iŁ la connaissance des Gouver
nements des HauŁes Parties Contractantes. 

Article 11. 

Le Directeur de l'Office adresse, avant chaque 
session, au Comite: 

1" Un rapport financier sur les comptes de 
l'exercice precedent dont ił lui sera, apres verifica
tion, donne decharge. 

2" Un rapport general sur l'acŁivite de rOffice 
et sur les resultats obtenus depuis la session prece
dente. 

3° Un projet general des realisations a enŁre
prendre. 
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Prezes komitetu prześle ze swej strony wszyst
kim Rządom Wysokich Umawiających się Stron rocz
ne sprawozdanie ze stanu administracyjnego i finan
sowego Urzędu, zawierające preliminarz wydatków 
na następny okres działalności, oraz wykaz udzia
łów Państw Umawiających się. 

Artykuł 12. 
Skala opłat, o których jest mowa wart. 7 kon

wencji, ustala się według zaludnienia, zgodnie z na
stępującą tablicą: 

Kategorja I Ludność w milionach I Liczba 

I Udziały 
mieszkańców głosów 

1 powyze) 30 6 25 
2 od 20 do 30 5 20 
3 

" 15 ' " 20 4 15 
4 

" 
10 

" 
15 3 10 

5 
" 

5 
" 

10 - 2 5 
6 poniżej 5 1 3 

Odchylenia od powyższej skali mogą być 
uwzględnione przez komitet, większością trzech 
czwartych głosów państwom, znajdującym się w wy
jątkowej sytuacji z powodu dewaluacji ich pieniądza 
lub stosunkowej wysokości ich budżetu . 

Udział jest ustalony w wysokości tysiąca fran
ków w złocie. 

Każde Państwo może zadeklarować udział wyż
szy od tego, który odpowiada liczbie jego ludności. 

Artykuł 13. 
Z wpływów corocznych podejmuje się pewną 

kwotę na utworzenie funduszu rezerwowego. Ogól 
na wysokość funduszu rezerwowego nie może prze
kraczać wysokości budżetu rocznego. 

Artykuł 14. 
. Członkowie komitetu mogą otrzymywać z fun
duszów, przeznaczonych na pokrycie kosztów funk
cjonowania Urzędu, indemnizację na koszta przejaz
dów. Ponadto mogą otrzymywać żetony obecności 
za każdorazowe posiedzenie w którem biorą udział. 

Artykuł 15. 
Komitet określa wysokość kwoty do podjęcia 

co rok ze swego budżetu', aby przyczynić się do 
zapewnienia pensji emerytalnej personelowi Urzędu. 

Artykuł 16. 
Regulamin niniejszy będzie miał tę samą moc 

i wartość, co konwencja, do której jest dołączony. 
Sporządzono w Paryżu, 29 października 1927 r. 

w jednym egzemplarzu, który będzie złożony w ar
chiwach Rządu Francuskiego. Uwierzytelnione kopje 
zostaną wręczone drogą dyplomatyczną Umawiają
cym się Państwom. 

ZA ALBANJĘ: 
(-) Malik bey Libohava 

ZA REPUBLIKĘ ARGENTYŃSKĄ: 
(-) Saubidet 

ZA BELGJĘ: 
(--J E. de Gaiffier 

Le President du Comite adressera de son cote, 
a tous les Gouvernements des ' Hautes Parties Con
tractantes, un rapport annuel sur la situation admi
nistrative et fjnanciere de l'Office .et contenant les 
previsions de depenses de l' exercice suivant, ainsi 
que le tableau des parts contributives des Etats eon
tractants. 

Article 12. 
L' echelle des Contributions, dont il est question 

ił l'article 7 de la Convention, est etabli d'apres la 
population conformement au tableau suivant: 

Categorie I' P~pulation en millions Nombre Parts 
d'habitants de voix contributives 

1 Plus de 30 6 25 
2 de 20 a 30 5 20 
3 " , de 15 a 20 4 15 
4 de 10 a 15 3 10 
5 " de 5 a 10 2 5 
6 moins de 5 1 3 

Des derogations fi cette echelle pourront etre 
accordees par le COllfite, a la majorite des troi'8 
quarts des voix, aux pays qui se trouvent dans une 
situa lion speciale du fait de la depnkiation de leur 
monnaie ou de l'importance relative de leur budget. 

La part contributive est fixee fi milIe francs-or. 

II est loisible a tout pays de s'inscrire pour une 
part coqtributive superieure fi ceIIe qui correspond 
au chiffre de sa population. . 

Article 13. 
II est preleve sur les ressources annueIles une 

somme destinee a la constitution d'un fonds de re
serve. Le to tal de cette reserve ne peut exceder le" 
montant du ·budget annuel. 

Article 14 . . ,. 

Les membres du Comite peuvent recevoir, sur 
les fonds affectes au fonctionnement de rOffice, une 
indemnite de frais de deplacement. IIs peuvent rece
voir, en outre, un jeton de presence pour chacune 
des seances auxquelles ils assistent. 

Article 15. 
Le Comite fixe la somme a prelever annueIle

ment sur son budget pour contribuer a assurer une 
pension de 'retraite au personnel de rOffice. 

Article 16. 
Le present reglement aura meme force et meme 

valeur que la Convention fi laquelle ił est annexe. 
Fait a Paris le 29 Octobre 1927 en un seul 

exemplaire qui restera depose dans les archives du 
Gouvernement fran<;ais, dont des copies certifies con
formes seront remises par la voie diplomatique aux 
puissancescontractantes. 

POUR L'ALBANIE: 
(-)Malik bey Libohava 

POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE: 
(-) Saubidef 

POUR LA "BELGIQUE': 
,(-), E. de Gaiffier. 
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ZA KOLUMBJĘ: 
(-l Vasquez Co bo 

ZA REPUBLIKĘ DOMINIKAŃSKĄ: 
(-l W.-A. Ortiz 

ZA FRANCJĘ: 
(~l L. Pineau 

ZA GRECJĘ: 
(-l C. Zenghelis 

ZA LUKSEMBURG: 
(-l P. Medinger 

ZA MAROKKO: 
(-l J. Liouville 

ZA MEKSYK: 
(-l Daniel Velez 

ZA KSIĘSTWO MONAKO: 
(-l C. Bellando de Castro 

ZA PARAGWAJ: 
(-l Caballero 

ZA PERU: 
(-) P. Mimbella 
(- ) Ramon-E. Ribeyro 

ZA POLSKĘ: 
(-) Alfred Chłapowski 

ZA PORTUGALJĘ: 
(-l Generał Aquiles Machado 

ZA RUMUNJĘ: 
(-l Minovici 

ZA KRóLESTWO SERBóW, CHORWATóW 
I SŁOWEŃCóW: 
(-) Tomitch 

ZA CZECHOSŁOWACJĘ: 
(-l S. Osusky 

ZA TUNIS: 
(-) Geoffroy St.-Hilaire 

ZA TURCJĘ: 
(-) A. Fethy 

ZA ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK 
RAD: 
(-) N. Kournakof 
(-) P. Doubof 
(-) G. D. Lachkevitch 

Zaznajomiwszy się z powyższemi konwencją 
i regulaminem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne 
zarówno w całości jak i każde z zawartych w nich 
postanowieńj oświadczamy, że są przyjęte , ratyfiko
wane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą nie
zmiennie zachowywane. 

NA DOWóD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 1 września 1930 r. 

f-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

f-) J. Piłsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
f-) August Zaleski 

POUR LA COLOMBIE: 
(-) Vasquez Co bo 

POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE: 
(-) W.-A. Ortiz 

POUR LA FRANCE: 
(-) L. Pineau 

POUR LA GRECE: 
(-) C. Zenghelis 

POUR LE LUXEMBOURG: 
(-) P. Medinger 

POUR LE MAROC : 
(-l J. Liouville 

POUR LE MEXIQUE: 
(-) Daniel VeZez 

POUR LA PRINCIPAUTE DE MONACO: 
(-l C. Bellando de Castro 

POUR LE PARAGUAY: 
(-) Cabal/ero 

POUR LE PEROU: 
(-l Mimbella 
(- ) Ramon-E. Ribeyro 

POUR LA POLOGNE: 
(-) Alfred Chlapowski 

POUR LE PORTUGAL: 
(-) Gemłral Aquiles Machado 

POUR LA ROUMANIE: 
(-) Minoviei 

POUR LE ROYAUME DES SERBES, CROATES 
ET SLOVENES: 
(- ) Tomileh 

POUR LA TCHECOSLOVAQUIE: 
(-) S. Osusky 

POUR LA TUNISIE: 
(-) Geo ffroy St.-Hilaire 

POUR LA TURQUIE: 
(-) A. Fethy 

POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOVIliTI· 
STES SOCIALISTES: 
(-) N. Kournakol 
(-) P. Doubof 
(-) G. Lachkevitch 

Apres avoir vu et examine lesdits Convention 
et Reglement, Nous les avons approuves et approu
vons en toutes et chacune des dispositions, qui y sont 
contenuesj declarons qu'ils sont acceptes, ratifies et 
canfirmes et promettons qu'ils seront inviolablement 
observes. 

EN FOl DE QUO!, Nous avons danne les Pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, Je 1 septembre 1930. 

f-) l. Mościcki 

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

f- ) J. Piłsudski 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
f -) August Zaleski 


