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Artykuł 8. 

W razie, gdyby przy Rządzie Polskim stworzoną 
została Rada Naftowa mianowana przez tenże Rząd, 
towarzystwa i przedsiębiorstwa francuskie, korzysta
jące z niniejszej umowy, będą w niej reprezentowane 
proporcjonalnie do ich znaczenia. 

Artykuł 9. 

Niniejsza umowa będzie trwała tak długo, jak 
llmowa polityczna francusko-polska z dnia 19 lu
tego 1921 r. Będzie ona wszakże podlegała rewizji 
po upływie 10 lat, celem uwzględnienia nowych wa
runków przemysłu naftowego. 

Powyższa umowa będzie r,atyfikowana i ratyfi
kacje będą wymienione w Paryżu, w czasie jaknaj
szybszym. 

W dowód czego, pełnomocnicy każdej ze stron, 
posiadając należyte upoważnienie, podpisali niniejszą 
umowę z wyciśnięciem ich pieczęci. 

Sporządzone w Paryżu w podwójnym egzem
pląrzu dnia 6 lutego 1922 r. 

Maurycy Zamojski 
Franciszek Doleżal 

R. Poincare 
Lucien Diol" 

Zaznajomiwszy się z powyższą Umową, uzna
liśmy ją i uznajemy za słuszną , zarówno w całości, 
jak i każde z zawartych w niej postanowień, oświad
czamy, że jest przyjętą, ratyfikowaną, zatwierdzoną, 
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

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

W Warszawie dnia 30 maja 1922 r. 

J. Pilsudski 

Przez Naczelnika Państwa 

Steslowicz 

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicz. 
-/ y:. 

Article 8. 

Au cas OU ił serait cree aupres du Gouverne
ment Polonais un Conseil du naphte nomme par 
ledit Gouvernement, les societes ou entreprises fran
~aises beneficiaires y seront representees proportion
neIlement, a leur importance. 

Article 9. 

La presente Convention aura la meme duree 
que I'accord politique franco-polonais du -19 fevrier 
1921. Toutefois, elle sera sujette a revision apres 
un delai de dix ans pour tenir compte des conditions 
nouvelles de ł'industrie du petrele. 

Le present accord sera ratifie et les ratifications 
en seront echangees a Paris aussitót que faire se 
pourra. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs, 
dOment autorises il cet effet, ont signe le present 
accord et I' ont revetu de leurs cachets. 

Fait a Paris, en doubJe exempiaire Je 6 fevrier 
1922. 

Maurice Zamoyski 
Fran90is Dolezal 

R. Poincare 
Lucien Dior. 

Apres avoir vu et examine ledit Accord, Nous 
ł'avons approue et approvons en toutes et chacune 
des dispositions qui y sont contenues, dec\arons 
qu'i1 est accepte, ratifić et confirme et promettons 
qu 'il sera inviolablement observe. 

En foi de quoi Nous avons donne les presen
tes, revetues du Sceau de fa Republique Polonaise. 

A Varsovie, Je 30 Mai 1922. 

J. Pilsudski 

Par le Chef de ł'Etat 

Steslowicz 

Ministre des Affaires Etrangeres 

833. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 28 września 1923 r. 

W przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy Polsko-Francuskiej, dotyczącej 
ustroju przemysłu naftowego, podpisanej w Paryżu dnia () lutego 1922 roku . . 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 2 sierpnia 1923 roku została dokonana wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych Umowy Polsko-FrCl nclIskiej , dotyczącej ustroju przemysłu naftowego, podpisanej 
W Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku. 

Minister Spraw Zagrani<:lnych: M. Seyda 
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