
0,92. 
(Dz. U. R. P. N~ 36 poz. 241). 

_Na mocy art. 4tl Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1925 r. 

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzyna
rodowej konwencjl metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 
1875 r., wraz z od'nośnym regulaminem, i do konwencji dodatko
wej metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r . 

.f\rt. 1, Wyraża sle, zgod ę mi zgłoszenie przez Prezydenta Rzeczy
pospolitej P0lskiej przysl:ąpi't=! ni a do ml~dzynaredowej konwencji metrycz
nej, po,dpisanej w Paryżu ·dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym regu
laminem, i do konwencji dodatk0wej metrycznej, podgisanej w Sevres 
dnia 6 października 1921 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca si~ Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższych konwencyj-Mini
strowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi mi
nistrami. 

f\rt. 3, Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecl)owski 

Prezes Rady Ministrów: W. Grabski 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. SkPzyński 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

(Dz. U. R. P. N2 87 poz. 607). 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 1 lipca 1925 roku 

w sprawie przystqpien.l~ Rzeczypospolltej Polskiej do Mh1dzyna
rodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dn. 20 maja 
-1875 r., wraz z odnośnym RegulaminelT!, i do Międzynarodowej 
Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej, w Sevres dn. 6 paź-

dziernika 1921 r. 

Podaje się ni!1iejszem d0 wiadomości, że w wykenaniu art. 1 ustawy 
z dn. 18 marca 1.925 r. w spr,awie przystąpieni ~ Rzeczyp9sp0l_itej P_0lskiej 
do Ml~dzynarndowej łfonwęncjl Meirycznej, pedpisanej w Paryżu dn. 20 ma}!l 
1875 ~.• wraz z. odnośnym Re-gulemlnen:1, i de Mfę·dzyn·arodowej Konwencji 
dodatkąwej Metry,czn!.:)j, p0dpisanej w Sevres dn. 6 października 1921 r. 
(Dz. U. R. P. 1925 r . .N'9 36 poz. 241), oraz na podstawie art. 11 pierwszej 
z tych l~onwen.cyj i art. 3 - drugiej, zostało zgłoszone przystąpienie Rze
czyp0spoliteJ Pefskiej do powyższych Konwencyj, które nabrało mocy abo· 
wiązuj~·cej od dn. 12 maja 1925 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. 
Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 

Warszawa, dnia 18/września 1925 r. 
Układać w porządku wlę-lkości liczb tytułowych.

Cena 1 7.ł. 65 gr. ,· N~ 215. 

/ Sejv:L tv.-
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(Dz. U. R. P. N2 87 poz. 608). 
Przekład. 

KONWENCJI\ 
dotycząca utworzenia i utrzymania MiE;dzynarodowego Biura Miar, 

wraz z regulaminem, podpisana w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. 

(Przystąpienie zgłoszone zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1925 r.
Dz. U. R. P. N2 36 poz. 241 ). 

1. KONWENCJf\. 

Jego Królewska Mość Król Belgów, Jego Cesarska Mość Cesarz 
Niemiecki, Jego Cesarska Mość Cesarz f\ustrjacko · Węgierski, Jego Ce
sarska Mość Cesarz Brazylijski, Jego Ekscelencja Prezydent Konfederacji 
f\rgentyńskiej, Jego Królewska Mość Król Duński, Jego Królewska Mość 
Król Hiszpański, Jego Ekscelencja Prezydent Stanów Zjednoczonych f\me· 
ryki, Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Francuskiej, Jego Królewska 
Mość Król Wioski, Jego Ekscelencja Prezydent Peru, Jego Królewska 
Mość Król Portugalski i Algarwejski, Jego Cesarska Mość Cesarz Wszech
rosyjski, Jego Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski, Jego Eksce
lencja Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, Jego Cesarska Mość Cesarz 
Ottomański i Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Wenezueli, 

pragnąc zapewnić ujednostajnienie międzynarodowe i udoskonalenie 
systemu metrycznego, postanowili zawrzeć Konwencję w tym celu, 
i mianowali na swych pełnomocników: 

Jego Królewska Mość J,ról Belgów: 
p. barona Beyens, wielkiego oficera Swego Orderu Leopolda, wiel
kiego oficera Legji honorowej, etc., etc., etc., Swego Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocnego w Paryżu; 

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki: 
Jego Książęcą Wysokość księcia von Hohenlohe-Schillingsfiirst, ka· 
walera wielkieso krzyża Orderu Pruskiego Orla Czerwonego i Orderu 
Bawarskiego Sw. Huberta, etc., etc., etc., Swego Ambasadora Nad· 
zwyczajnego i Pełnomocnego w Paryżu; 

Jego Cesarska Mość Cesarz Austrjacko-Węgierski: 
Jego Eksce!en·cję p. hrabiego f\pponyi, Swego Szambelana i Radcę 
tajnego,. kawale·ra Złotego Runa, wielkiego krzyża Orderu Królew
skiego Sw. Stefana Wt":gierskieg-o i Orderu Cesarskiego Leop·olda, etc., 
etc., etc., Swego Ambasadora Nadzwyczajnego Pełnomocnego 
w Paryżu; 

Jego Cesarska Mość Cesarz Brazylijski: 
p. Marcos Antonio d'f\ranjo, wicehrabiego ltajuby, granda Cesarstwa, 
członka rady Jego Cesarskiej Mości, komandora Orderu Chrystusa, 
wielkiego oficera Legji honorowej, etc., etc., etc., Swego Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Pełnomocnego w Paryżu; 

Jego Ekscelencja Prezydent Konfederacji Argentyńskiej: 
p. Balearce, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Kon
federacji Argentyńskiej; 

Jego Królewska Mość Król Duński: 
p. hr. de Moltke-Hvitfe!dt, kawalera wielkiego krzyża Orderu Dan
nebroga, odznaczonego krzyżem honorowym tegoż Orderu, wielkie
go oficera Legji honorowej, etc., etc., etc., Swego Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocnego w Paryżu; 

Jego Królewska Mość Król Hiszpański: 

Jego Ekscelencję don Mariano Roca de Togoros, markiza de Molins, 
wicehrabiego de Rocamora, granda Hiszpanji I klasy, kawalera prze-.. 
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CONVENTION 

concernant la creation et l'entretien d'un Bureau international 
des Poids et Mesures, suivie d'un reglement, signee a Paris, 

le 20 mai 1875. 

I. CONVENTION. 

Sa Majestę le Rqi des Belges, Sa Majeste l'Emper.eur d'f\lle· 
magne, Sa Majeste !'Empereur d'f\utri.che-Hongrie, Sa Majeste l'Empe· 
reur du Bresil, Son Excellence le President de la Confederation f\rgentlne, 
Sa. Majeste le Roi de Danemark, Sa Majeste le Roi d'Espagne, Son 
Excellence le President des Etats·Unis d'f\rnerique, Son Excellence le Pre
sident de la Republique Fran~aise, Sa Majeste le Roi d'ltalle, Son Excel
lence le President du Perou, Sa Majeste le Roi de Porh,gal et des 
f\lga rves, ?a Majeste l'Empereur de toutes· !es Russies, Sa Majeste le Roi 
de Suede et qe Norvege, Son Excellence le Presldent de la Confederation 
Suisse, Sa Majeste l'Empereur des Ottomans et Son Excellence· le Pre· 
sident de la Republique de Venewela: 

desirant assurer l'unification internationale et le perfectionnement 
du systeme metrique, ont resolu de conclure une convention a cet 
effet et ont nomme pour leurs plenipotentiaires, savoir: 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. le baron Beyens, grand officier de son Ordre de Leopold, 
grand officier de la Legion d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoye 
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire a Paris; 

Sa Majeste ]'Empereur d'Allemagne: 

Son Altesse le prince de Hohenlohe·Schillingsfiirst, grand'croix de 
J'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse et de J'Ordre de Saint-Hubert 
de Baviere, etc., etc., etc., Son f\rnbassadeur Extraordinaire et Pleni
potentiaire a Paris; 

Sa Majeste !'Empereur d'f\utriche-Hongrie: 

Son Excellence M. le comte f\pponyi, Son Chambellan actuel et 
Conseiller intim~, chevalier de la Toison d'Or, grand'croix de l'Ordre 
Royal de Stlint-Etienne de Hongrie et de l'Ordre Imperial de Leopold, 
etc., etc., etc., Son f\mbassadeur Extraordinaire et Plenipotentiairea Paris; 

Sa Majeste l'Ernpereur du Bresil: 

M. Marcos ·F\ntonio d'f\ranjo, vicomte d'ltajuba, grand de !'Empire, 
membre du conseil de Sa Majeste, commandeur de Son Ordre du 
Christ, grand officier de la Legion d'honneur, etc., etc., etc., Son 
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire a Paris; 

Son Excellence le President de la Confederation f\rgentine: 
M. Balearce, 'Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de 
la Confederation f\rgentine; 

Sa Majeste Je Roi de Danemark: 

M. le comte Moltke-Hvitfeldt, grand'croix de l'Ordre du Dannebrog 
et decore de la croix d'honneur du meme Ordre, grand officier 
de la Legion d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoye Extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiaire a Paris; 

Sa Majeste le Roi d'Espagne: 

Son Excellence don Mariana Roca de Togoros, marquis de Molins, 
vicornte de Rocamora, grand d'Espagne de premiere classe, chevalier 
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świetnego Orderu Z ł otego Runa, wie lkiego krzyża Legj i honorowej, 
etc., etc., etc., dyrektora Królewskiej F\kademjl Hiszpańskiej , Swego 
Ambasadora N adz wy cząjneg o i Pe łno mocnego w Pary żu , oraz p. ge· 
nerała lbanez, kawa lera wle lki~go krzyża O'rderu Izabelli Katolic · 
kiej, etc., etc., etc., dyrektora Genera lnego Hiszpańskiego Instytutu 
Geograficznego i Statystycznego, czło n ka f\ kademji Nau k; 

Jego Ekscelencja Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki: 
p. Elihu - Benjamin Washburne, Posła Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Paryżu; 

Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Francuskiej: 
p. ks. Decazes, posła na Zgromadzenie Narodowe, komandora Legji 
honorowej, etc., etc.,etc., Ministra Spraw Zagranicznych, p. wicehrabiego 
de Meaux, posła na Zgromadz~nie Narodowe, Ministra Rolnictwa 
i Handlu, oraz p. Dumas, sekretarza stałego Akademji, kawalera 
wielkiego krzyża Orderu Legji honorowej, etc., etc., etc.; 

Jego Królewska Mość Król Wioski: 

p. kawalera Constantina Nigra, kawalera wielkiego krzyża Jego Orde
rów Św. Maurycego i Łazarza i Korony Włoskiej, wielkiego ofi
cera Legji honorowej, etc., etc., etc., Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Ministra Pełnomocnego w Paryżu; 

Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Peruwiańskiej: 

p. Pedro Galvez, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego 
Peru w Paryżu , i p. Francisco de Rivero, byłego Posła Nadzwyczaj
nego i Ministra Pełnomocnego Peru; 

Jego Królewska Mość Król Portugalski i Algarwejski: 

p. Jose da Silv~ Mendes Lea!, Para Królestwa, kawalera wielkiego 
krzyża Orderu Sw. Jakóba, kawalera Portugalskiego Orderu Wieży 
i Szpady, etc., etc., etc., Swego Posła Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocnego w Paryżu; 

Jego Cesarska Mość Cesarz Wszechrosyjski: 

p. Gr~egorza Okouneff, kawalera Rosyjskiego Orderu Św. f\nny 
I kl., Sw. Stanisława I kl., Św. Włodzimierza Ili kl., komandora Legji 
honorowej, etc., etc., etc., Rzeczywistego Radct: Stanu, Radcę Amba
sady Rosyjskiej w Paryżu; 

Jego Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski: 

p. barona d'f\delsward, kawalera wielkiego krzyża Orderów: Szwedz
kiego-Gwiazdy Polarnej, Norweskiego - Św. Olafa, wielkiego ofi
cera Legji honorowej, etc., e.tc. , etc., Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Ministra Pe łnomocnego w Paryżu; 

Jego Ekscelencja Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej: 

p. Jean Conrad Kern, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomoc
nego Konfederacji Szwajcarskiej w Paryżu ; 

Jego Cesarska Mość Cesarz Ottomański: 
p. Husny-bey, podpułkownika sztabu generalnego, odznaczonego 
cesarskim Orderem Osmanie IV kl., Orderem Medjidie V kl., oficera 
Orderu Legji honorowej, etc., etc., etc. 

Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Wenezueli: 

p. doktora Elizeo f\costa, 
którzy po przedstawieniu sobie swych pełnomocnictw, uznanych 
za wystawione w dobrej i należytej formie, postanowili co nastEJpuje: 
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de l'Ordre insigne de la Toison d'Or, grand'croix de la Legion d'hon· 
neur, etc., etc., etc., directeur de l'f\cademie royale espagnole, Son 
f\mbassadeur Extraordinaire et Plenipotentialre a Paris, et M. le ge· 
neral lbanez, grand'croix de l'Ordre d'lsabelle la Cutholique, etc., 
etc., etc., directeur generał de l'lr'lstitut geographlque et statistique 
cl'Espagne, membre de l'f\cademie des sciences; 

Son Excellence le President des Etats-Unis d'f\merique: 
M. Elihu-Benjamin V{ahsburne, Envoye Extraordinair~ et Ministre 
Plenipotentiaire des Etats-Unis a Paris; 

Son Excellence le President de la Republiąue Fram;aise: 
M. le duc Decazes, depute a l'Assernblee Nationale, commandeur 
de la Legion d'honneur, etc., etc., etc., Ministre des affaires etran· 
geres; M. le vicomte de Meaux, depute a l'f\ssemblee Nationale, 
Ministre de l'agriculture et du commerce, et M. Dumas, secretaire 
perpetuel de l'f\cademie, grancl'croix de l'Ordre de la Legion d'hon· 
neur, etc., etc., etc.; 

Sa Majeste le Roi d'ltalie: 
M. le chevalier Constantin Nigra, chevalier grand'croix de ses 
Ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la Couronne d'ltalie, 
grand officier de la Legion d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoye 
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire a Paris; 

Son Excellence le President de. la Republique du Perou: 
M. Pedro Galvez, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire 
du Perou a Paris, et M. Francisco dę Rivero, ancien Envoye Extra· 
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire du Perou; 

Sa Majeste le Roi de Portugal et des f\lgarves: • 
M. Jose da Silva Mendes Leal, Pair du royaume, grand'croix de 1'0.rdre 
de Saint Jacques, chev.alier de l'Ordre de la Tour et de l'Epee 
de Portugal, etc., etc., etc._, S.on Envoye Extraordinaire et Ministre 
Plenipotentiaire a Pari:ll; 

Sa Majeste )'Empereur de toutes !es Russies: 
M. Gregolre 0kouneff, chevalier des Ordres de Ruśsie de Sainte· 
f\nne de premiere classe, de Saint-Stanislas de premiere classe, 
de Saint· Wl~dimir de troisieme classe, c;omrnandeur de la Legion 
d 'honneur, etc., etc., etc., Conseiller d'Etat actuel, Conseiller de 
l'ambassade de Russie a Paris; 

Sa Majeste le Roi de Suede et de Norvege: 
M. le baron f\delsward, grand'croix des Ordres de l'E.toile polaire 
de Suede et de Saint-Olaf de Norvege, grand officier de Ja Legion 
d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoye Extraordinaire et Ministre 
Plenipotentiaire a Paris; 

Son Excellence le President de la Confederation Suisse: 
M. Jean-Conrad Kern, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipo
tentiaire de la Confederation Suisse a Paris; 

Sa Majeste !'Empereur des Ottomans: 
Husny-bey, lieutenant·colonel d'etat-major, decore de la quatrieme 
classe de l'Ordre imperial de !'Osmanie, de la cinąuieme classe de 
J'Ordre du Medjidie, officier de l'Ordre de la Legion d'honneur, 
etc., etc., etc.; 

et Son Excellence le President de la Republique de Venezuela: 
M. le docteur Eliseo Acosta, 

lesquels, apres s'etre communiąu~ leurs pleins pouvoirs, trouves en 
bonne et due forme, ont arrete )es dispositions suivantes: 
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Art. 1. 

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się założyć i utrzymywać 
na koszt wspólny międzynarodowe Biuro Miar (Bureau international des 
Poids et /V\esures), naukowe i stale, z siedzibą w Paryżu. 

Art. 2. 

Rząd francuski zastosuje zarządzenia niezbędne do ułatwienia kupna 
albo, jeżeli wypadnie, budowy gmachu, przeznaczonego do tego celu, 
na warunkach, określonych przez Regulamin, załączony do niniejszej Kon
wencji. 

Art. 3. 

Biuro międzynarodowe będzie czynne pod wyłącznem kierownictwem 
i nadzorem mi~dzynarodowego Komitetu Miar (Comite international des 
Poids et Mesures), podlegającego autorytetowi ogólnej Konferencji Miar 
(Conference generale des Poids et Mesures), składającej się z delegatów 
wszystkich układających się Rządów. 

Art. 4. 

Przewodniczącym ogólnej Konferencji Miar jest urze;dujący przewod
niczący Akademji Nauk w Paryżu. 

Art. 5. 

Organizacja Biura, skład i kompetencja Komitetu międzynarodowego 
i ogólnej Konferencji• Miar są określone przez f<egulamin, dołączony do 
niniejszej Konwencji. 

Art. 6. 

Biuro międzynarodowe Miar zajmuje się: 
1-o wszelkiemi porównaniami i sprawdzaniami nowych prototypów 

Metra i Kilograma; 
2-o przechowywaniem prototypów międzynarodowych; 
3-o okresowem porównywaniem wzorców par\stwowych z prototy· 

parni międzynarodowemi i z ich kopjami (świadkami), jak również i ter
mometrów normalnych; 

4-o porównywaniem nowych p rototypió.w z podstawowemi wzorcam i 
miar niemetrycznych, używanych w różnych krajach ! w n,a ukac_h; 

5-o wzorcowan iem i porównywaniem przymiarów geodezyjnych; 
6-o poró wnywani-em dokład n ych wzo rców ,j podziatek, których spr-aw

wdzeni a zażąda j ą Rzą dy, to warzystwa naukowe, albo nawet artyści lub 
uczeni. 

f\rt. 7. 

Personel Biura będzie się składał z dyrektora, dwóch adjunktów 
i z niezbędnej ilości pracowników. 

Z chwilą ukończenia porównywania nowych prototypów i podziału 
prototypów między Państwa, personel Biura zostanie odpowiednio 
zmni,ejszony. 

Mianowania personelu Biura będą przez Komitet międzynarodowy 
podawane do wiadomości Rządów Wysokich Układających się Stron. 

f\rt. 8. 

Prototypy międzynarodowe Metra i Kilograma, jak również i ich 
kopje (świadki) pozostaną złożone w Biurze; dostęp do miejsca przecho
wywania będzie rezerwowany wyłącznie dla Komitetu międzynarodowego. 
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F\rt. 1. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a fonder et entretenir, 
a frais communs, un Bureau international des Poids et Mesures, scien· 
lifique et permanent, dont le siege est a Paris. 

F\rt. 2. 

Le Gouvernement franc;ais prendra les dispositions necessaires pour 
faciliter l'acquisition ou, s'il y a lieu, Ja construction d'un batiment spe· 
cialement affecte a cette destination, dans Jes conditions determinees 
par le Reglemen~annexe a la presente Convention. 

Art. 3. 

Le Bureau intemational fonctionnera sous la direction et la sur
veillance exclusives d'un Comite international des Poids et Mesures, 
place lui·meme sous l'autorite d'une Conference generale des Poids 
et Mesures, formee de delegues de tous les Gouvernements contrac
lcrnts. 

Art. 4. 

La presidence de la Conference generale des Poids et Mesures 
est ąttribuee au president en exercice de l'Academie des Sciences 
cle P,uis. 

F\ rt. 5. 

L'organisation du Bureau, ainsi que la composition et les attributions 
du Comite international et de la Conference generale des Poids et Me
sures, sont determinees par le Reglement annexe a la presente Conven
tion. 

F\ rt. 6. 

Le Bureau international des Poids et Mesures est charge: 
1-o De toutes les comparaisons et verifications des nouveaux proto

types du Metre et du Kilogramme; 
2-o De la conservation des prototypes internationaux; 
3-o Des comparaisons periodiques des etalons nationaux avec les 

prototypes internationaux et avec leurs temoins, ainsi que de celles des 
thermometres etalons; 

4-o De la compar,aison des no uveaux prototypes avec les etalons 
Fo ndamentaux des poids et mesures non m~triąues e mployes dans les 
differents pays et dans les sciences; 

5-o De l'etalon nage el de la compa·ra lson des regles geodeslques; 
6:o De 1<1 comp,iraison des etalons et echelles de precision dont 

le verification serait dema ndee, soit par des Gouve rnements, soit par 
des societes savantes, soit meme par des arlistes et des savants. 

Art. 7. 

Le personnel du Burea u s·e composera d'ur;i di rec~eu r, de de ux 
adjoin ts e·t du nombre d'employes necessaire. 

f\ partir de l'epąque ou les comparaiso ns des nouveaux prototypes 
aman t ete_ effectuees et OLI ces pwtotypes auront ·ete repartis entre 
les divers Etats, le personne l du Bureau sera rec.luit dans la proportion 
Jugee convena ble. 

Les nominations du personnel du Bureau seront notifiees par le Co
mite international aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes, 

Art. 8. 

Les prototypes internationaux du Metre et du Kilogramme, ainsi 
gue leurs temoins, demeureront deposes dans le Bureau; l'acces du depót 
sera uniguement reserve au Comite international. 
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Rrt. 9. 

Wszystkie wydatki na założenie i u rz ądzenie Biura międzynarodo
wego Miar, Jak również i coroczne wydatki na utrzymanie i wydatki 
Komitetu, będą pokryte przez wpłaty układających się Państw, obliczone 
zapomocq skali, opartej na obecnym stanie liczebnym ludności tych
Pa1istw. 

Rrt. 10. 

Sumy, przedstawiające wpłatę każdego z układających się Państw,
będą wnoszone z początkiem każdego roku za Ipoś re dnictwem Minister
stwa Spraw Zagranic-znych Francj i do „Caisse des depó t consignations" 
w Paryfo, s kąd będ ą pobierane w miarę potrzeby na z ecenie dyrektora 
Biura. 

F\rt. 11. 

Rządy, które skórzysfają z zastrzeżonej dla każ d ego P a ństwa moż
noś a i przystąpienia db niniejszej Konwencji, b ędą obowiąza n e do z ł oi.enta 
opiaty wpisowej, której wysokoś ć będzi e określona przez f<om i tęt na 
podstawach, podanych w art. 9, a które będ ą użytkowane dla uleps2enir1
rn;;iterjalu naukowego Biura. 

Rrt. 12. 

Wysokie Układające się S1.rony zastrzegają sobie moŻllość wniesienia 
do niniejszej Konwencji za wzajemnem porozumieniern wszelkich zmian, 
których użyteczność wykaże doświadczenie. 

Art. 13. 

Po upływie terminu 12 lat 11101eJs2a l<onwencja będzie mogla być 
wygowledziana przez którąkolwiek z Wysokich Układających się Stron. 

Rząd, który skorzysta z możności llchylenia się od mocy obowiązują 
cej lfonwencji, winien ząwiadomić na rok zgóry o swoim zamiarze i tem 
samem zrzeknie się wszelkich praw spólw l asnoś'Ci prototypów niięd-zynal'o
dowych i Biura. 

Art. 14. 

Niniejsza Konwencja będzi e ratyfikowana na podstawie praw kon
stytucy,jnych, mają<::ych moc obow i ąwjącą w kaidem Państwie; ratyfikacje
będą wymienione w Pary.żu w przeciągu sześciu miesięcy albo, o i le 
bęclżie możliwe, wcześniej. Będzie · ona wykonana od dnia 1 stycwia
1876 roku. 

Na dowód czego odpowiedni p e łnomocnicy podpisali ją i przyłożyli
swe pieczęcie. 

Paryż, 20 maja 1875 r. 

Za B·elgję: Beyens 
Za Niemcy: flo/)enlofte 
Za Austro-Węg ry. ; An'pony'i 
Za Brazylję: Wice/Jl', d' ltajubcr 
Za Konfederację f\rg.enty1iską: 'JY/. Balcol'ce , 
Za Danję : H1•. de Noltke-Hvitf,,ldt 
Za . . ( Ha,•kiz de !10/in,<r

H1s2panJE:: l Cm•los lbanez 
Za Stany Zjedno<:zo11e f\rneryki: E. 8. Wasbburne 

/ Decazes
Za Francj~: 

l 
C. de Neaux 
Dumas 

Za Wiochy: Nigm 
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f\rt. 9. 

Tous les frais d'etablissement et d'instal ation du Bureau interna
tional des Poids et Mesures, ainsi que les depenses annuelles d'entrętien 
et celles du Comite, seront couverts pclr des contributions des Etats 
contractants, etablies d'apres une echelle basee su r leur population actuelle. 

f\rt. 1O. 

Les sommes representant la part contributive de chacun des Etats 
contractants seront versees, au commencement de chaque annee, par 
J'intermedia ire du Ministere des Rffaires e trangeres de France, a la 
Caisse des depóts et consignations a Paris, d'ou elles seront retirees, 
au fur et a mesure des besoins, sur mandat du directeur du Bureau. 

f\rt. 11. 

Les Gouvemements qui _useralent de la faculte, reservee a tout Etat, 
d'acceder a la presente Conventlon, seront tenus d'acquitter une con· 
trlbutlon dont le montant serą dete.rmine par le Comite sur Jes bases 
etablies a l'f\rtkle 9, et qui sera affectee a l'amelioration du materie! 
sdentlfiąue du Bureau. 

f\rt. 12. 

Les Hautes Parties contractantes se reservent la faculte d'apporter 
d'un commun accord a Ja presente Convention toutes fes modifications 
dont l'experience demontrerait l'utilite. 

Art. 13. 

A l'expiration d'un terme de douze annees, la presente Convention 
pourra etre denoncee par l'une o..i J'autre des Hautes Parties contrac
tantes. 

Le Gouvernement qui userait de la faculte d'en faire cesser les effets 
en ce qui le concerne sera tenu de notifier son intention une annee 
d'avance, et renoncera, par ce fait, a tous droits de copropriete sur 
les prototypes internationaux et sur le Bureau. 

Art. 14. 

La presente Convention sera ratifiee suivant les lais constltutio· 
nelles particqlleres a chąqµe Et~t; les ratffications en seront echangees 
a Paris dans l'e de lai de six mois, ou plus tót si faire se peut. EIie sera 
mise a executlen a partir du l ·er janvier 1876. 

En fol de quol, fes plenipotentiaires respectifs l'ont signee et y ont 
appose le cąchet de leurs armes. 

Fait a Pąris le 20 mai 1875. 

Pour la Belgique: Beyens 
Pour l'Allemagne: Nobenlobe 
Pour l'Autriche·Hongrie: Apponyi 
Pour le Bresil: V/comte d'Ttajuba 
Pour la Confederation f\rgentine: M. Balearce 
Pour le Danemark: Comte de Moltke -

Hvit/eldt 
J Marquis de Molins

Pour l'Espagne: l Carlos fbanez 
Pour les Etats·Unis d'f\merique: E. B. Wabshurne 

I Decazes
Pour la France: 

I 
C. de Meaux 
Dumas

Pour l'Jtalie: Nigra 
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Za Peru: 

Za Portugalję: 

Za Rosję: 
Za Szwecję i Norwegję: 

Za Szwajcarję: 
Za Turcję: 
Za Republikę Wenezueli: 

( P. Oalvez 
I Francisco de Rivero 

Jose da Silva Mendes 
leal 

Okouneff 
7,a Barona Adelswal'd 

N. Ackel'man 
Kern 
Husny 
E. Acosta 

REGULAMIN 

do Konwencji Metrycznej z 1875 r. 

(Zmodyfikowany zgodnie z decyzjami, powziętemi na Ogólnych Konfe · 
rencjach Miar z 1907 r. i 1913 r.). 

Art. 1. 

Biuro międzynarodowe Miar będzie się mieściło w specjalnyn1 
gmachu, dającym niezbędne gwarancje spokoju i stałości. Gmach ten, 
poza lokalem, przeznaczc,mym na przechowywanie prototypów, zawierać 
będzie salę dla umieszczenia komparatorów i wag, laboratorjum, bibljo· 
tekę, archiwum,. pracow.nię dla funkcjona1·juszów oraz mieszkania dla per
sonelu strciży i służby. 

Art. 2. 

Komitet międzynarodowy ma sobie poruczone nabycie tego gmachu, 
oraz przystosowanie go i zainstalowanie urządzeń, odpowiadających jego 
przeznaczeniu. 

W wypadku, o ileby Komitet nie mógł nabyć odpowiedniego gmachu, 
gmach ten będzie wybudowany pod kierownictwem Komitetu i według 
jego planów. 

Art. 3. 

Rząd francuski, na prośbę Komitetu międzynarodowego wyda nie· 
zbędne zarządzenia, ażeby Biuro zostało uznane 1.a instytucję użyteczności 
publicznej. 

Art. 4. 

Komitet międzynarodowy poleci wykonać niezbędne przyrządy, jak: 
komparatory dla wzorców kreskowych i końcowych, aparat dla określań 
bezwzględnej rozszerzalności, wagi dla odważań w powietrzu i w próżni, 
komparatory dla przymiarów geodezyjnych i t. d. 

Art. 5. 

Koszta nabycia względnie budowy gmachu oraz wydatki, zwiąrnne 
z instalacją i nabyciem instrumentów i przyrządów, nie mogą pr1.e· 
kroczyć sumy 400.000 franków. 

Art. 6. 

Uposażenie roczne Biura międzynarodowego składa się z dwóch 
pozycyj: stałej i uzupełniającej. 

Pozycja stała wynosi 100.000 franków. Obciąża ona wszystkie Pań· 
stwa i kolonje autonomiczne, które przystąpiły do Konwencji Metrycznej 
przed piątą 9gólną Konferencją. Część uzupełniająca skląda się ze skla-
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P. Oalvez 
{Pour le Perou: Francisco de Rivero 

Pour le Portugal: Jose da Silva Mendes 
Lea/ 

Pour fa Russie: Okouneff 
Pour la Suede et la Norvege: Pour le ba,..on Adels

ward empecbe 
. H. Ackerman 

Pour la Suisse: Kern 
Pour la Turquie: Husny 
Pour la Republique de Venezuefa: E. Acosta 

Rnnexe 
REGLEMENT 

(Modifie conformement aux resolutions de ·1a IV-e et V-e Conferences 
Generales des Poids et Mesures en 1907 et 1913). 

f\rt. 1. 

Le Bureau international des Poids et Mesures sera etabli dans un 
batiment special presentant toutes les garanties necessaires de tranquilite 
et de stabilite. 

li comprenc;lra, outre le !ocal ąpproprie .au depót des, prototypes, 
des salles pour l'installation d ęs comparateurs et des balances, . Ufl labo
ratoire, une bibliotheque, une salle d 'archives, des cablnets, de travail 
pour les fonctlonnaires et des log~ments pour le personnel de garąe 
et de service. 

f\rt. 2. 

Le Comite international est charge de l'acquisition et de l'appro· 
priation de ce batiment, ainsi que de J'installation des services auxquels 
il est destine. 

Dans Je cas ou le Comite ne trouverait pas a acquerir un batiment 
convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans. 

f\rt. 3. 

Le Gouvernement frarn;ais prendra, sur la demande du Cornite 
international, !es dispositions necessaires pour faire reconnaJtre le Bureau 
comme etablissement d'utilite publique. 

f\rt. 4. 
I 

Le Comite international fera executer les instruments necessaires, 
tels que: comparateurs pour !es etalons a traits et a bouts, appareil pou r 
les determinations des dila tations absolues, balances pour les pesees 
dans l'air et dans le vide, comparateurs pour les regles geodesique~ etc. 

Art. 5. 

Les frais d'acquisition ou de construction du batiment et !es de
penses d'instalfation et d'achat des instruments et appareils ne pourront 
depasser ensemble la sornme de 400.000 fr. 

f\rt. 6. 

La dotation annuelle du Bureau International est composee de deux 
partles: !'une fixe, l'autre complementaire. 
. La partie fil~e est de 100.000 fr. Eile est a la charge de tous les 
Etats et des Colonies autonomes qui ont adhere a la Convention du 
Metre avant la cinquieme Conferecice generale. 
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dek Państw i l<olonlj a.utonomlcznych, które przystąpiły do l<onwencjl 
po odbyciu się powyższej Konferencji ogólnej. lfomltet jest obowiązany 
na wniosek dyrektora sporządzać budżet roczny, nie przekiia.czając sumy, 
ustalonej zgodnie z postanowieniami, zawartemi w dwóch powyższych 
ustępach. Budżet ten jest poda(vany co rok do wiadomości Rządów 
Wysokich Układających się Stron w specjalnym raporcie finąnsowym. 

W razie, gdyby Komitet uważał za stosowne wprowadzenie pewnej 
zmiany, bądi w uposażeniu rocznem, bądź. w sposobie obliczan,ia składek, 
ąkreślonych przez artykuł 20 niniejszego Regulaminu, powinien projekt 
tej zmiany przedłożyć Rżąciom w ten sposób, by miały dosyć czasu na 
udzielenie swoim delegatom stosownych instrukcyj na następną ogólną 
Konferencję, żeby ona miała możność obradować w sposób prawomocny. 
Dec.yzja będzie ważna tylko wtedy, Jeżeli żadne z układając y ch się Par'istw 
nie wyrazi przeciwRej opinji. 

Art. 7. 

Konferencja ogólna, wymieniona w art. 3 Konwencji, zbierać się bę
dzie w Paryżu na zaproszenie Komitetu międzynarodowego, co najmniej 
raz na 6 lat. 

Konferencja ma n zadanie omawiał i przeprowadzał niezbędne za• 
rządzenia celem rozpowszechniania i udoskonalania S'ystemu metrycz
nego, jak również za,twlerdzał nowe podstawowe okr~ślen la metrologic.zne, 
ktoie p'owstaly w .9'dst~gach czasu między posiedzeniami. Konferencja 
o'tr:Zyrrfuje raport lfomltetu międzyharodowego o dokonanych pracach 
óraz p rzystępuje do ~odnowienia polo\yy ezlonków Komitetu międzyna· 
rodowego przez t'ajne ·glosowarile·. Glosowanie w .tonie l<onferentjl gen·e
ralnej odbywa się p(zez przedstawicieli Państw; każde Państwo ma prawo 
do jednego głosu. 

Członkowie Komitetu międzynarodowego z urzędu zasiadają na ze· 
braniach Konferencji; mogą oni być jedno<cześnie delegatami swych 
Rządów. 

Art. 8. 

Komitet międzynarodowy, wymieniony w art. 3 Konwencji, b ędzie 
się składał z 14 członków , należąeych do różnyc h Paristw. 

Po raz pierwszy będzie on uty.,orzony z 12 członków d.awnego l<o· 
mltetu s~~łego Komisji mlędzY,naropo)ł/ej z roku 1872 i z dwóch delega· 
Łów, którzy w czasie mianowania Komitetu stałego otrzymali najwlf;kszą 
ilość głosów poza członkami wybranymi. Przy odnowieniu polowy Ko
mitetu międzynarodowego ustępować będą przedewszystkiem c.i, którzy 
zostall prąwizorycznie wybrani na wakująece miej_sca w przerwie pomiędzy 
dwo'ma posiedzeniami Konferencji; ihni be,dą ,,vyznaczeni przez l0s0wanie. 

<Członkowie ustępują~y mogą być ponownie wybrani. 

Art. 9. 

Komitet n,iędzynarodowy kieruje pracami, dotyczącemi sprawdzania 
nowyc~ prototypów i wogóle wszystkiemi praci:lmi rnetrologkznemi, któr.e 
Wysokie Układające się Strony zdecydują ,vspólnie wykonać. 

Pozatem obowiązany jest czuwać nad zachowaniem prototypów 
międzynarodowych. 

Art. 10, 

Komitet międzynarodowy zawiązuje się, wybierając z pośród siebie 
przez tajne glosowanie swego przewodniczącego i sekretarza. Mianowania 
te są podawane do wiadomości Rządą,m Wysokich Układających się Stron. 
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La partie complementaire est formee des contributions des Etats 
et des Colonies autonomes qui sont entres dans la Convention apres 
Jadite Conference generale. 

Le Cornite est charge d'etablir, sur la proposition du directeur, Je 
budget annuel, mais sans depasser la somrne calculee conformernent 
aux stipulations des deux alineas ci-clessus. Ce budget est porte, chaque 
a11nee, dans un Rapport special financier, a la connaissance des Gou
vernernents des Hautes Parties contractantes. 

Dans Je cas ou le Comite jugerait necessaire d'apporter une rnodi
fication, soit a la dotation annuelle, soit au mode de calcu! des contri
butions deterrnine par l'f\rticle 20 du present Reglement, il devrait 
sournettre ce projet de rnodification aux Gouvernements, de fac;:on a leur 
permettre de donner, en temps utile, les instructions necessaires a leurs 
delegues a la Conference generale suivante, afin que celle-ci puisse 
deliberer valablernent. La decision sera valable seulement dans le cas 
ou aucun des Etals contractants n'aura exprime, ou n'exprimera, dans 
la Conference, un avis contraire. 

Art. 7. 

La Conference generale, rnentionnee a l'f\rticle 3 de la Convention, 
se reunira a Paris, sur la convocation du Comite inlernational, au moins 
une fois tous Jes six ans. 

Eile a pour mission de discuter et de provoquer les mesures neces· 
saires pour la propagation et le perfectionnement du Systeme metrique, 
ainsi que de sanctionner les nouvelles determinations metrologiques fon· 
darnentales qui auraient ete faites dans l'intervalle de ses reunions. Eile 
rec;:oit le Rapport du Comite international sur les travaux accomplis, 
et procede, au scrutin secret, au renouvellement par rnoitie du Comite 
international. 

Les, vates, au se in de la Conference generale, ont Jieu par Etats; 
chaque Etat a droit a une voix. 

Les membres du Comite international siegent de droit dans les 
reunions de la Conference; ils peuvent etre en meme temps delegues 
de Jeurs Gouvernements. 

Art. 8. 

Le Comite international, mentionne a J'fhticle 3 de la Convention, 
sera compose de quatorze membres appartenant tous a des Etats 
uifferents. ' 

li sera forme, pour Ja premiere fois, des douze membres de ['ancien 
Comite permanent de la Commission internationale de 1872 et des deux 
delegues qui, lors de la nomination de ce Comite permanent, avaient 
obtenu Je plus grand nornbre de suffrages apres Jes membres elus. 

Lors du re11ouvellement, par moitie, du Comite international, les 
membres sortants seront cl'abord ceux qui, en cas de vacance, auronl 
ete elus provisoirement dans l'intervc1lle entre deux sessions de la Con
ference; les autres seront designes par le sort. 

Les membres sortant seront reeligibles. 

f-\rt. 9. 

Le Comite international dirige les travaux concernanl la verificc1tion 
des nouveaux prototypes, et en generał tous les travaux metrologiques 
que les Hautes Parties contractantes decideront de faire executer en 
cornrnun. 

Il est charge, en outre, de surveiller la conservation .des prototypes 
internationaux. 

Art. 10. 

Le Cornite international se constitue en choisissant lui-meme, au 
scrulin secret, son president et son secretaire. Ces nominations seront 
notifiees aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes. 
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Przewodniczący i sekretarz Komitetu, jak również dyrektor Biura 
muszą należeć do różnych krajów. 

Po ukonstytuowaniu się, Komitet może przystępować do nowych 
wyborów, lub też mianowań, dopiero po upływie trzech miesięcy po za
wiadomieniu o tern przez Biuro Komitetu wszystkich członków. 

Art. 11. 

Aż do czasu kiedy nowe prototypy zostaną wykończone i rozdzie
lone, Komitet będzie się zbierał przynajmniej raz do roku; później po
siedzenia mają _się odbywać przynajmniej co dwa lata. 

Art. 12. 

Uchwały Komitetu zapadają większością głosów; w razie podziału ' gło
sów, głos przewodniczącego ma znaczenie decydujące. Uchwały są 
ważne, o ile llqba członków obecnych wynosi co najmniej o jeden więcej 
od polowy liczby wszystkich czlon~ów l~omitetu. 

Z zastrzeżeniem tego warunku, nieobecni członkowie są uprawnieni 
przekazać sw9Je glosy członkom obecnym, którzy winni udowodnić to 
przekazanie. Tak samo rzecz się ma z mianowaniami, zapomocą tajnego 
głosowania. · 

Art. 13. 

W przerwach między posiedzeniami Komitet ma prawo porozumie· 
wać się zapomotą kbrespondencji. 

W tym wypadku, aby uchwa!_a była pr awomocm:i, jest konieczne, by 
wszys<;,y' członkowie Komitetu zostali wezwani do wypowied_zenia swego 
poglądu. 

Art. 14. 

Komitet międzynarodowy Miar obsadza prowizorycznie wakanse, 
które się w jego łonie utworzyły; wyborów dokonywa się wtedy przez 
.korespondencję, przyczem każdy członek jest wezwany do wzięcia w nich 
udziału. 

Art. 15. 

Komitet międzynarodowy wypracuj~ szczegółowy regulamin organi· 
zacjl i prac Biura oraz ustali taryfy opiat za nadprogramowe prace, 
przewidziane przez art: 6 Konwencji. 

Opiaty te będą przeznaczone na udoskonalenie materjalu naulrn· 
wego Biur.a. 

f\rt. 16. 

lfom!tet m 'iędł!ynarodo·wy p0r0iuril!ewać się będzie z Rządami W,y1
s0kięh U,.kladaj_"'cych się Stron z,r poś,rednie::twem ich przedstawicieli dy
plamatyć·znych w Paryżu. 

We wszystkich sprawach,. któ'.rych rozwiązanie będzie należało cło 
kompetencji ;,dministracjl fran,cuskiej, l~omitet be:dzie się zwracał do 
Ministerstwa Spraw. Zagranicznych Francji. 

Art. 17. 

Dyrektor Biura i jego zastępcy są mianowani przez Komitet mię~ 
dzynarodowy zapomocą tajnego glosowania. 

Urzędnicy są mianowani przez dyrektora. 
Dyrektor ma w łonie Komitetu głos doradczy. 

Art. 18. 

Dyrektor ma prawo wstępu do miejsca przechowywania prototypów 
międzynarodowych Metra i Kilograma jedynie na podstawie decyzji Ko· 
mitetu i w obecności dwóch jego członków. 
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Le president et le secretaire du Comite et le directeur du Bureau 
doivent appartenir a des pays differents. 

Une fois constitue, le Comite ne peut proceder a de nouvelles 
elections ou nominations que trois mais apres que tous les membres 
en auront ete avertis par le bureau du Comite. 

Art. 11. 

Jusqu'a l'epoque ou les nouveaux prototypes seront termines et 
distribues, le Comite se reunira au moins une fois par an; apres cette 
epoque, ses reunions seront au moins bisannuelles. 

F\rt. 12. 

Les vates du Comite ont lieu a la majorite des voix; en cas de 
partage, la voix du president est preponderante. Les decfsions ne sont 
valables que si le nombre des membres presents egale au moins la moitie 
plus un des mem res qui composent le Comite. 

Sous reserve de ce.tte condition, les membres 'aosents ont le droit 
de deleguer Jeurs votes aux membres presents, qui devront justifier de 
cette delegation. li en est de meme pour les nominations au scrutin secret. 

Art. 13. 

Dans l'intervalle d'une session a l'autre, le Comite a le droit de 
deliberer par correspondance. 

Dans ce cas, pour que Ja decision soit valable, i.I faut que tous les 
membres du Comite aient ete appeles a emettre leur avis. 

Art. 14. 

Le Comite intemational des Poids et Mesures remplit provisoirement 
les ·vacances qui pourraient se produire dans son sein; ces elections se 
font par correspondance, chacun des membres etant appele a y pren
dre part. 

Art. 15. 

Le Comite international elaborera un reglement detaille pour l'orga
nisation et les travaux du Bureau, et il fixera les taxes a payer pour les ' 
travaux extraordinaires prevu·s a l'Article 6 de la Convention. 

Ces taxes seront affectees au perfectionnement du materie! scienti
fique du Bureau. 

Art. 16. 

Toutes les communications du Comite international avec les Gou
vemernents des Hautes Parties contractantes auront lieu par J'in\ermediaire 
de leurs representants diplomatiques a Paris. 

Pour toutes les affaires dont la solution appartiendra a une 
administration frani;aise, le Comite aura recours au Ministere des F\ffaires 
ćtrangeres de France. 

F\rt. 17. 

Le directeur du Bureau ainsi que les adjoints sont nomrnes au 
scrutin secret par le Comite international. 

Les employć:s sont nommes par le directem. 
Le directeur a voix delibćrative au sein du Comite. 

/''11·t. 18. 

Le directeur du Bureau n'aura acces au lieu de depot des proto
types internationaux du Metie et du Kilogramme yu'en vertu d'une re· 
solution du Comite et en presence de deux de ses membres. 
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Miejsce przechowywania prototypów będzie s ię otwie rało trzema 
kluczami, z których jeden będzie w posiadaniu dyrektora f\rchiwów Francji, 
drugi-przewodniczącego Komitetu, a trzed - dyrektora Biura. Do zwy
kłych prac porównawczych Biurn używane będą jedynie wzorce z lia
tegorji prototypów pJństwowyeh. 

Art. 19. 

Dyrektor Biura wm1en na każde posiedzenie Komitetu pr1..edlożyć: 
1) Raport fin ansowy z rachunków poprzednich okresów obrachun· 

kowych, z którego po sprawdzeniu b{ldzie kwitowany, 
2) Ra port o stanie inwentarza, 
3) Raport ogólny o pracach, dokonanych od czasu poprzedniego 

posiedzen ia. 
Biuro Ko.mltetu międzyna rod owego prześle wszystkim R ządom Wy

so)<ic h Układających się Stron roczny rapo rt ze sta nu administ racyjnego 
i ·finansowego Urzędu, z awie rający preliminarz wydatków o.kresu przy
sz łego oraz wykaz udziałów sk ł ad ko wych u kł a d ających się Państw. 

Przewodni c zą cy Kom itetu zda Konferencji ogólnej sprawozdanie 
z prac, wykonanych od czasu jej ostatni~go p0siedzenia. 

Raporty i pu bl ikacje Komi tetu i Biura b{l dą redagowane w j ęzy ku 
francuskim i kom unikowane Rządom Wysokich Uk ładaj ącyc h s ię Stron. 

Art. 20. 

·Skalę składek, o której jest mowa w art. 9 lfomvencjl, usłała sit:; 
odnoś nie do pozycji sta ł ej na podsta wie upo s ażeni a w wyso kości 
100.0JO franków, wskazanego w art. 6 niniejszego Regulaminu, oraz na 
podstawie stanu ludności; sk ł a dk a normalna każdego Państwa nie może 
być mniejsza 1i i ż 500. fran ków, e ni też nie może przekra.czać sumy 
15.000 frankó_w bez wzg l!;\dU na stan liczebny, lu dności. 

Dla ustalenia tej skali określa się przedewszystkiem, które z Państw 
odpowiadają warunkom, przewidzianym dla minimum lub dla maximum, 
poczem pozostałą sumę składkową dzieli się n1iędzy inne Państwa w sto
sunku do liczebnego stanu ludności. 

W ten sposób obliczone składki obowiązują na okres czasu, zawarty 
pomiędzy dwiema następującemi po sobie Konferencjami ogólnemi, 
i mogą być zmieniane w międzyczasie tylko w następujących wypadkach: 

a) jeżeli jedno z Państw, należących do Konwencji w ciągu trzech 
po sobie następujących lat nie dokonało wpłaty i 

b) jeżeli odwrotnie, Państwo, które poprzednio zalega/o w ciągu 
zgórą trzech lat, wpłaciło swe zaległe składki; w tym ostatnim 
wypadku należy zwrócić innym Państwom uskutecznione przez 
nie zaliczki. 

Sk ł adką u zupełnia j ąca jest obliczona na te;że podstawie rnludni.enia 
I rów na s i ę tej, j aką Państwa, które wcześniej p rzystąp iły do Konwencji , 
płacą w podobnych warunka ch. . 

Jeże l i Pańs two, przys tępu jąc do Konwencji, zechce rozciągnąc _ko· 
rzystanle z niej na jedn ą lub więcej ze swych Kolonij nleaut.onom1cz
ny~h, Iiczba lud ności tych Kolonij będzie przy obliczaniu s)rnli składek 
doćlana do Iud n oś ci danego Państwa. 

Jeżeli Kolonia, uznana za autonomiczną, zechce przystąpić do Kon
wencji, to będzie· uważana przy p1·zyst<::powaniu, stosownie do decyzji 
Metropolji, bądź jako przynależna do niej, bądź jako Par\stwo ukła
dające się. 

Art. 21. 

Kosiła sporządzenia prototypów międzynarodowych, jako też j wzor
ców i kopij, przeznaczonych do towarzyszenia im, Wysokie Układające 
się Strony będą ponosiły według skali, ustalonej w poprzednim artykule. 
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Le lieu de depót des prototypes ne pourra s'ouvrir qu'au moyen 
de trois clefs, dont une sera en la possession du directeur des f\rchives 
de France, la seconde dans celle du president du Comite, et la troisieme 
dans celle du directeur du Bureau. 

Les etalons de la categorie des prototypes nationaux serviront seuls 
aux trnvaux ordina i_res de comparaisons du Bureau. 

f\rt. 19. 

Le direc teur du Bureau adressera, a chaque session, au Comite: 
·1-0 Un Rapport financier sur les comptes des exerc ices precedents, 

dont il lui se~a, apres veri ficati on, donne decharge; 
2-~ Un Rapport sm !'etat du materie!; . 
3-o Un Rapport generał sur les travaux accomplis ·depuis la session 

precedente. 
Le bureau du Comite international adressera, de son. .cóte, a tous 

les Gouvernements des Hautes Part ies contractantes, un Rap port annu el 
sur !a sltuation administrative et fl nanciere du Service et contenant la 
prevision (des depenses sJe l'exercice su !vant, ainsi que le Tableau des 
rarts cbntributives des Eta ts co ntractants. Le presi.dent du Comite 
rend ra compte, a la Conferenc;e generale, des ,travaux accomplis depuis 
l'epoque de sa derniere reunion. 

Les Rapports et les publications du Comite et du Bureau seront 
rediges en langue fran<;aise et communiques aux Gouvernements des 
Hautes Parties contractantes. 

f\rt. 20. 

L'echelle des c0ntributlons, dent i! est question a. l'ł\rticle 9 de la 
Convention, est etablle, peur la partie fixe, sur la base de la dotation 
de 100.000 fr., lndlquee par ,l'f\1ticle 6 du present Regfe,pent, et sur celle 
de la popu!atJon; la contributlen normale de cl~aAue Etat ne peut pas 
etre lnferieure a 500 fr., ni suplrieure a 15.0.00 fr., qu,el que s01t !~ 
chiffre 9e l ą pqpulation. . 

Pour eta ą!ir cette echelle, on ,deterrnine d''abor.d que!s sont les Etats 
qui se trouvent dans !es conditions voulues p_our ce minimum et ~e 
maximuJn; et l 'on r(:partit le reste de la somme contributive entre fes 
al1 tres Etats, en raison d irecte du chiffre de lepr popplation. 

Les parts rnntributives ainsi calcu!ees sont valables pour toute la 
peri odę d~ temps COmP,rise entre deux Conferences generales consecuti• 
v.es, et ne peuvent etre modHiees, dans !'jnterva lle, que qans ·1es cas 
su.ivants: 

a) Si l'un des Eta ts adherents a laisse pa~ser trois annes successives 
sans faire ses versements; 

b) Si, au contraire, un Etąt anteri eurement retarda taire de plus de 
trois ans ayant verse ses contributions arrferees, il y a lieu de 
r estłtue r aux autres Gouvernem ents les avanees faites par eux. 

La co,ntribu\ion cor:np!em'entaire est calcu!ee .sur la m eme base 
de la popu lation, et est egale a celle que les Etats anciennement 
entres dans Ja Conventlon payent dans les memes conditions. 

SI un Etat ayant adhere a fa Conve ntion declare en vouloir etendre 
le benefice ii une' au plusieurs de.ses Colo nies non au tonomes, ,le chiffre 
de la population desdltes Coloriies. sera ajoute a. cel u i de l'Etat pour 
le cale.ul de l'echelle des contrlbutions. 

lo·rsqu'une Colonie, reconnue autonome, desirera adherer a Ja Con· 
\:ention, elle sera consideree, en ce q ui c0nceme son entree dans cette 
Convention, suivant la decision de lę -Metropol e, soit comme une depen· 
dan ce de celle-ci, soit cornme un Etat contractant. 

f\rt. 21. 
Les frais de confection des prototypes internationaux, ainsi que des 

etalons et temoins destines a les accompagner, seront supportes par les 
Hautes Parties contractantes d'apres l'echelle etablie a l'article precedent. 
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Koszta porównania i sprawdzania wzorców, na skutek prośby Państw 
nie należących do Konwencji, będą regulowane przez Komitet stosowni~ 
do taryfy opłat w myśl art. 15 Regulaminu. 

Art. 22. 

Niniejszy Regulamin ma moc obowiązującą równą Konwencji, klórnj 
jest załącznikiem. 

Międzynarodowa Konwencja wprowadzająca zmiany do: 

1) Konw~ncji, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., w przed
miocie zapewnienia międzynarodowego ujednostajnienia i udoskonalenia 
Systemu metrycznego, 

2) Regulami n.u, do l ąe::,zonego do tej Konwencji. 

Zawarta pomiędzy: 

Niemcami, .Republik-A f\rgentyńską, F\ustrją, ( Belgją, Brazy l ją , Bułgarją, 
Kanadą, 'Chili, D anją, lń iszpanją, Stanam i ZJ~dnoczoriemi Ameryki, Fin
landją, Francją, Wielką Brytanją , Węgrami, Wiochami, J aponją, Meksy
kiem, No~wegfą. Peru, Portugalją, Rum1mJą, Państwem Serbów, Kroatów 
i Słoweńców, Sjamem, Szwecją, Stwajcarją I Urugwajem. 

Niżej podpisani pełnomocnicy R ządów Krajów wyżej wymie nionych, 
zeb'rawszy się na lfonferencji w 1:;,.~iryżiJ, zgodzi li si{; na to, co następuje: 

Art. 1. 

Artykuły 7 i 8 Konwencji z dnia 20 maja 1875 r. są zastąpione przez 
następujące postanowienia: 
' Art. 7. Po przeprowadzeniu ·przez Komitet prac nad skoordynowa-

niem pomiarów, dotyczących jedno.stek ęlektrycznych I po pow.żlę_ciu 
przez Konferencję gen~ra ln ą Jedn.ogłośn ej uchi.vały w tym przedmio·cle, 
Biuro będzie obowią za ne ustanowić 1· przechowywać w.zorce Jednostek 
elektrycznych i ich kopje zastępcze, jak również poró.\vnywa ć' z temi wzbr· 
cc1mi pa11stwowe wzorce lub inne wzorce o wysokiej dokładności. 

Biuro obowiązane jest, oprócz tego, do dokonywanfa· odn ośnych 
określeń stałych fizycznych, których dokładniejsza znajorno·ść przyczynie 
się może do podniesienia dokładności i do zapewnienia większego ujed· 
nostajnienia w dziedzinach, do których należą jednostki wyżej wymie·· 
nione (art. 6 i 1-szy ust. art. 7-go). • 

Obowiązane jest ono wreszcie do podjęcia pra c celem skoordyno· 
wania określeń analogicznych, dokonany1.::h w Innych instytu tach. 

f\rt. 8. Prętotypy ·i wżorce' mi ędzyn arodo we, Jak również ich kopje 
zastępcze, zostan ą z łożone w Biurze; dostęp do loka lu, w l<torym są one 
złożone, zastrteióhy Jest Jedynie międ:zynarod0wemu Komil;e_towl. 

f\rt. 2. 

Artykuły: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, rn i 20-ty Regulaminu, dołą
czonego do lfonwencji z dnia 20 maja 1875 1·., są zastąpione przez na
stępujące postanowienia: 

f\r,t. 6. Up.osażenie roczne Biu ra mi~dzynarodbwego s kł ada sii;: 
z dwód1 pozycyj: stałej i uzuP.elniającej. 

Pozy.cja stała wynosi W· zasadzie 250,000 franków, lecz może być 
p0dnleśiona do 30"0,000 franków na podsta wie jednogło ś nej uchwały Ko· 
mltetu. Obciąż a ona wszystllie Państwa i Kolonje autonomiczne, które 
przyst-ąpily do lfonwencji Metrycznej przed szóstą ogólną Konferencją. 

U.zupeln iają~a częśct jest utworzona ze sl<ladek P i:! ństw i Kolonij 
auton~rnicznych, które prz.y st ąplly do Konwe ncji po odbyciu s i ę powyż· 
szej Kenfereneji ogó ln'ej. 
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Les Jfrais de comparaison et de verification des etalons demandes 
par des Etats qui ne participeraient pas a la presente Convention seront 
regles par Je Cornite conformernent aux taxes fixees en vertu de J'Article 
15 du Reglement. 

Art. 22. 

Le present Reglement aura meme force et valeur que la Convention 
ri laquelle il est annexe. 

Convention Internationale portant modification: 

1) de la Convention signee a Paris le 20 mai 1875 pour assurer 
J'unification internationale et le perfectionnement du Systeme metrique; 

2) du Reglement annexe a cette Convention. 

Conclue entre: 

l'f\llemagne. la Republique f\rgentine, l'Autriche, la Belgiquę, le Bresil, 
la Bulgarie, le Canada, le Chili, le Danemark, l'Espagne, les Etats · Unis 
d'f\merique, la Finlande, la Franece, la Grande - Bretagne, la Hongrie, 
l'ltalie, le , Japon, le Mexique, la Norvege, le Pero u, le Portugal, la Rou· 
manie, l'Etat Serbe · Croate - Slovene, le· Siam, la Suede, la Suisse et 
l'Uruguay. 

Les soussignes, plenipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-des
sus enurneres, s'etant reunis en conference a Paris, sont convenus de 
ce qui suit: 

Art. 1. 

Les articles 7 et 8 de la Convention du 20 mai 1875 sont remplaces 
par Jes dispositions suivantes: 

f,\"t. 7. f\p res que le C::omite aura proc,:ede au travail de rnordina· 
tion des mesures relatives aux unites electriques, et lorsque la Conference 
generale en aura decide par un vote unanime, le Bureau sera charge 
de l'etablissement et de la conservation des etalons des unites electriques 
et de leurs temoins, ainsi que de la comparaison, avec ces etalons, des 
etalons nationaux ou d'aLitres el·a lons de precision. 

Le Bureau est charge, en outr.e, des delerminations rela!ives aux 
constantes physiques don t une connaissance plus execte peut servlr 
a accroitre Ja precision et a assurer mi.~t1x l' uniformite cla ps les domaines 
auxquels appartienrient les un i tćs ci-dessus mentionnees (art. 6 et p remier 
allnea de l'art. 7). 

li est charge, enfin, du travail de coordination des determinations 
analogues effectuees dans d'autres inslituts. 

Art. 8. Les prototypes et etalons internationaux, ainsi qu e Jeurs 
temoins, derneureront deposes dans le Bureau; l'acces du depót sera 
uniquernent reserve au Comite international. 

Art. 2. 

Les articles 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 et 20 du Reglement annexe 
a la Convention du 20 mai 1875 sont remplaces par les dispositions 
suivantes: 

Art. 6. La dotation annuelle du Bureau international est composee 
de deux parties, l'une fixe, l'autre complementaire. 

La partie fixe est, en principe, de 250.000 fr., mais peut etre portee 
a 300.000, fr. par decision una11ime du Comite. EIie est a Ja charge de 
tous les Etats et des Colonies autonomes ,qui ant adhere a la Convention 
du Metre avant la Sixieme Conference genernle. , 

La partie complementaire est formee des contributions des Etats 
et des Colonies autonomes qui sont entres dans la Convention aprc~s 
ladite Conference generale. 
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Komitet jest obowiązany na wniosek dyrektora sporządzać budżet 
roczny, nie przekraczając sumy, ustalonej zgodnie z postanowieniami, 
zawartemi w dwóch powyższych ustE:pach. Budżet ten co rok jest po
dawany do wiadomości Rządów Wysokich Układających się Stron 
w specjalnym Raporcie finansowym. 

W razie, gdyby Komitet uważał za stęsowne bądż p_owiększyć po
nad 300;000 fr. pozycję stałą rocznego uposażenia, bądź zmienić spo· 
sób oblkzanla składek, określony przez artykuł 20 niniejszego Reguła· 
minu, powinien on zawiadomić o tern Rządy w ten sposób, by miały 
dosyć czasu na udzielenie swoim delegatom niezbędnych lnslrukcyj na 
następną ogólną Konferencję, ażeby ta miała możność obradować 
w sposób .prawomocny. Decyzja będzie ważna tylko wtedy, jeżeli żadne 
z układających się Państw nie wyraziło lub nie wyrazi na Konferencji 
przeciwnej opinji. 

Jeżeli jedno z Państw nie uiści swojej skladl<i w przeciągu lat trzech, 
zostaje ona podzielona pomi~dzy inpe Państwa, jako zaliczka na ich 
własne składki. Sumy dodatk9we, wpla·cone w ten sp0sób przez Państwa 
dla uzupełnienia uposażenia Biura, są uważane jako zaliczl(a dla opóźnia
jąc~go się Państwa i są zwracane, Jeżeli to P.aństwo spłaci zalegające 
składki. 

Korzyści i prerogatywy, które daje należenie do Konwencji Metrycz· 
nej, są zawieszone w stosunku do Państw, dłużnych od trzech lat. 

Po upływie nowego okresu trzyletniego Państwo zalegające zostaje 
wyłączone z Konwencji, a podział składek jest ustanowiony zgodnie 
z art. 20 niniejszego Regulaminu. 

Art. 8. Komitet międzynarodowy, wymieniony w art. 3 Konwencji, 
będzie się składał z osiemnastu członków, należących każdy do innego 
Państwa. 

Przy wznbwieniu polowy składu osobistego Komitetu mi~dzynarndo
wego najple·rw ustąpią cl czlonkowJe, którzy· w razie wakan·su zostaJi wy
brani prowizorycznie w przerwie między dwiema sesjami Konferenc::ji; inni 
zostaną wyznaczeni przez wylosowanie. Członkowie ustępujący są 0bie
rałni ponownie; 

f\rt. 9. Komitet międzynarodowy zawiązuje się, wybierając z pośród 
siebie przez tajne glosowanie swego przewodniczącego i sekretarza. Mia
nowania te są podawane do wiadomości Rządom Wysokich Układają
cych się Stron. 

Przewodniczący i sekretarz Komitetu, jak również dyrektor Biura, 
muszą należeć do różnych krajów. 

Po ukonstytuowaniu się Komitet może przystępować do nowych 
wyborów lub też mianowań dopiero po upływie trzech miesięcy od dnia 
zawiadomienia wszystkich członków o wakansie, który spowodował glo
sowanie. 

f\rt. 10. Komitet międzynarodowy kieruje wszystkiemi pracami me
trologlcznemi, które Wysokie Układające się Strony postanowią wykonać 
wspólnie. Ma pozatem polecony sobie nadzór nad przechowywaniem 
prototypów I wzorców międzynarodowych. Może wreszcie ustanowić 
wspólazhdanle specjalistów w zagadnieniach metrol·ogji i koordynować 
wyniki Ich prac. 

Art. 11. Komitet będzie się zbierał co najmniej raz na dwa lata. 
Art. 12. Głosowania w łonie Komitetu odbywają się większością 

głosów; w razie podziah1 głosów, głos przewodniczącego ma znaczenie 
decydujące. Uchwały są ważne, o ile liczba członków obecnych wynosi 
co najmniej połowę członRów wybranych, którzy tworzą skład Komitetu. 

Z zachowaniem tego warunku, .nieobecni członkowie są uprawnieni 
przekazać swoje glosy członkom obecnym, którzy winni udowodnić to 
przekazanie. Tak samo rzecz się ma z mianowaniami zapomocą tajnego 
glosowania. Dyrektor Biura m.a głos doradczy w łonie Komitetu. 




