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123. 

Oświadczenie rżądowe 

z dnia 8 lutego 1929 roku 

w sprawie wymiany not między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem dotyczących 
zatwierdzenia umowy z dnia 12 sierpnia 1925 r. o stosowaniu ceł wywozowych, oraz protokółu 

końcowego. 

Podaje się mmelszem do wiadomości, że w wykonaniu § 13 umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Wolne m Miastem Gdańskiem o stosowaniu ceł wywozowych, podp:sanej w Gdaósku dnia 12 sierpnia 
1925 r., a zatwierdzonej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 1928 ·r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 81), zost;:ła dokonana w Gdańsku, VI dniu 24 luarca 1928- r. wymi:.ma not między 
Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem, dotyczących zatwierdzenia powyższej umowy, oraz 
protokółu końcowego. 

UMOWA 

między Rzecząpospolitą Polskq, a Wolne m Mia
stem Gdańskiem o zastosowaniu ceł Wywozowych. 

Rzeczpospolita Polska zastąpiona przez Prezesa Lwow
skiej Dyrekcji Ceł Dra Władysława Rasińskiego 
oraz 

W. M~ Gdańsk zastąpione przez Senatora Dra Franka 

zawierają w "'l'konaniu decyzji Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów Z dn. €i listopada 1924 r. i uchwały Rady 
Ligi Narodów z dnia 13 marca 1925 r . następującą umo
wę po wymianie przez nazwanych pełnomocników ich 
pełnomocnictw i uznaniu ich za dobre i należyte: 

§ 1. 

Odnośnie do ceł wywo,-:owych otrzymują wytwory 
gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł i gdańskie
go rolnictwa w wywozie Z obszaru Wolnego Miasta 
Gdańska za granicę celną, bez względu na to, czy wy
wóz ten dokonywa się bezpośrednio czy też przez obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, ulgi według następujących 
postanowień. Przez te postanowienia nie uszczupla się 
jednak zastosowania także do gdańskich wytworów ta
kich ułatwień i ulg, które pozatern przez przepisy cel
ne dla wywozu zostają udzielone. 

§ 2. 

Ulgi polegają na zwolnieniu od ceł wywOzowych, 
lub na takiem obniżeniu tychże ceł, że wszelkie prohibi
cyjne ich działanie zostaje usunięte. 

Z ulg korzystają tylko te gdańskie wytwory, któ
rych pochodzenie gdańskie zcstanie stwierdzone świa
dectwem pochodzenia wystawionem stosownie: do § 7 
niniejszej umowy i które wymienione są w listach kon
tyngentowych ustanowionych v.-c:dług §§ 3-6 tej umo-

Minister Skarbu: G. Czechowicz ' .,' 

ABKOMMEN 

zwischen der Freien Sta dt Danzig und der Re
publik Polen iiber die Anwendung von Ausfuhr

zollen. 

Die Freie Stadt D anzig vertreten durch den Senator 
Dr. Albert Frank und 

Die Republik Polen 
vertreten. durch den Prasidenten der Zolldirektion 111 

Lemberg Dr. Władysław Rasiński, 

schliessen in AusfUhrung der Entscheidung des Hohen 
Kommlssars des Volkerbundes \rom 6 November 1924 
und des Beschlusses des Rnes des Volkerbundes vom 
13 Marz 1925 das nachstehcnde Abkommen, nachdem 
die genannten Bevollmachtigten ihre Vo11machten 
ausgetauscht und aIs gut und richtig befunden haben: 

§ 1. 

Hinsichtlich der Ausfuhrzolle erhalten die Erzeug
nisse der Danziger Industrie, des Danziger Handwerks 
und der Danziger Landwirtschaft bei der Ausfuhr aus 
dem Gebiete der Freien Stadt Danzig in das Zol1a :.1s
land, sei es dass diese unmittelbar, oder durch das Ge
biet der Republik Połen erfolgt, Vergiinstigungen nach 
Massgabe der folgenden Bestimmungen. Durch diese 
Bestimmungen wird jedoch die Anwe"chmg von Erleich
terungen und Vergiinstigungen, die sonst durch die 
Zollvorschriften fUr die Ausfuhr gegeben werden, auch 
auf die Danziger Erzeugnisse nicht beeintrachtigt. 

§ 2. 

Die Vergiingstigungen b 2stehen in einer Befreiung 
von Ausfuhrzo11en oder in einer solchen Ermassigung 
dieser Zolle, dass jede prohibitive Wirkung derselben 
beseitigt .wird. 

Die Vergiinstigungen geniessen nur diejenigen Dan
ziger Erzeugnisse, deren. Danziger Herkunft dur ch 
ein gemass § 7 des gegenwartigen Abkommens ausge
ste11tes Ursprungszeugnis nachgewiesen wird, und die 
in den gemass § § 3 -6 dieses Abkommens festgeset~-
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wy i to w ramach podanych tam kontyngentów i sto
sownie do ustalonych tamże stawek ulgowych. 

§ 3. 

Rządy obydwu Stron umawiają ze sobą listy kon
tyngentowe, które zawierać muszą rodzaje towarów, kon
tyngenty oraz rodzaj i rozmiar ulg, każdocześnie na 
przcoąg roku gospodarczego, który liczy się od 1 kwie
tnia do 31 marca, przyczem uwzględnić należy rozmiar 
gdańskiej produkcji poszczególnych rodzajów towarów 
i stosunki co do ich zbytu. 

Postanowienia celno-prawne potrzebne do prze
prowadzenia ulg według niniejszej umowy, omz list 
kontyngentowych w szczególności co do uznawania na 
wszystkich placówkach gdańskich świadectw pochodze
nia wystawionych stosownie do § 7 niniejszej umowy, 
wydaje Rząd Polski. 

§ 4. 

Jeśli w ciągu roku gospodarczego wprowadzone zo
staną nowe cła wywozowe lub istniejące zmienione, albo 
jeś li lista kontyngentowa okaże się nieviystarczająca co 
do towarów, kontyngentów lub ulg, wtedy umówić na
leży uzupełnienia lub zmiany listy według niniejszej 
umowy. Kontyngenty należy w tych wypadkach usta
nawiać odpowiednio do pozostałej części roku gospodar
czego; ta zasada jednak nie obowiązuje co J o takich to
warów, których wywóz według doświadczenia nie odby
wa się zwykle równomiernie w ciągu roku gospodar
czego, w szczególności do t. zw. towarów sezonowych, 
co do których ustanowienie nastąpić winno według każ
doczesnych potrzeb. 

§ 5. 

Najpóźniej dwa miesiące przed upływem roku go
spodarczego mają się zacząć rokowania o ustanowienie 
listy kontyngentowej na nowy rok gospodarczy. 

Jeżeli nowe ustanowienie Z jakichkolwiek powodów 
nie nastąpiło do początku nowego roku gospodarczego, 
wtedy dotychczasowa lista kontyngentowa zatrzymuje tym
czasowo swą ważność Z warunkiem, że aż do ostateczne
go uregulowania rozporządza się kontyngentami tylko 
w ratach miesięcznych. Co do towarów, których wywóz 
nie odbywa się zwykle równomierme w ciągu roku go
sJ?<>darczego, obowiązyje stypulacja z § 4 zdanie ostat
me. 

§ 6. 

o ile ostateczne ustanowienie listy kontyngentowej 
nie nastąpi przed wej ściem w życie nowych lub zmie
nionyc:l -.: eł wywozowych, tudzież o ile § 5 ust. arugi 
nie m::! zastosowania, Rząd Polski aż do ostatecznego 
uregulowania sprawy ustanowi dla gdańskich wytwo
rów tymczasowe ulgi, któreby odpowiadały wymogom 
tej umowy i poda je jaknajrychlej do wiadomości Senatu 
Wolnego Miasta Gdańska. 

ten Kontingent1isten genannt sind und zwar in Rah
men der dar in angegebenen H6chstmengen und na ch 
Massgabe der darin f;::stgelegten Vergiinstigungssat.ze. 

§ 3. 

Die Kontingent1iste, die die Warengattungen, die 
H6chstmengen und die Art und den Umfang der Ver
gi.ingstigungen enthalten mussen, werden jeweils fUr die 
Dauer eines Wirtschaftsjahres, das vom ersteń April 
bis zum 31 Marz gerechnet wird, zwischen den Regie
run gen beider T eile vereinbart, wobei der U mfang der 
Danziger Produktion der einzelnen Warengattungen 
und ihre Absatzverhaltnisse zu beriicksichtigen sind. 

Die zur Durchfi.ihrung der Vergunstigungen na ch 
Massgabe dieses Abkommens und der Kontingentlisten 
erforderlichen zollrechtlichen Bestimmungen insbeson
dere fUr die Anerkennung der gemass § 7 dieses Ab
kommens ausgestellten Danziger Ursprungszeugnisse 
an allen Stellen, werden von der polnischen Regierung 
erlassen. 

§ 4. 

Werden im Laufe eines Wirtschaftsjahres neue Aus
fuhrz611e eingefUhrt, oder die bestehenden geandert 
oder erweist sich die Kontingentliste hinsichtlicll der 
Waren, H6chstmengen oder Vergiinstigungen aIs nicht 
ausreichend, so sind Erganzungen oder Abanderungen 
der Liste gemass diesem Abkommen zu vereinbaren. 
Die Hochstmengen sind in diesen Fallen entsprechend 
dem restlichen Teil des Wirtschaftsjahres fest zuse
tzen; jedoch gilt letzterer Grundsatz nicht fUr solche 
Waren, bei denen erfahrungsgemass eine gleichmas
sige Ausfuhr innerhalb des Wirtschaftsjahres nicht statt
zufinden pflegt, insbesondere nicht hinsichtlich der 
sogenannten Saisonwaren, bei denen vielmehr die Fest
setzung nach den jeweiligen Bediirfnissen zu erfolgen 
hat. 

§ 5. 

Spatestens zwei Monate vor dem Ablauf des Wirt
schaftsjahres haben die Verhandlunge-n ub er die Fest
setzung der Kontingentliste fUr das neue Wirtschafts-
jahr zu beginnen. . 

Sollte die neue Festsetzung aus irgendwelchen 
Grunden nicht bis zum Beginn des neuen Wirtschafts
jahres erfoigt sein, so behalt die bisherige Kontingent
liste vorlaufig ihre GUltigkeit mit der Massgabe, da ss 
bis zur entgUltigen Regelung ub er die Hochstmengen 
nur in Monatsraten verfUgt wird. Hinsichtlich der Wa
ren, bei denen eine gleichmassige Ausfuhr innerhalb 
des Wirtschafts)ahres nicht stattzufinden pflegt, gilt 
jedoch das im § 4 letzter Satz Vereinbarte. 

§ 6. 

Sofern eine endgi.iltige Festsetzung der Kontin
gent1iste vor dem Inkrafttreten neuer od er geander
ter Ausfuhrzolle nicht erfolgt ist , wird, sowelt nicht § 5 
Absatz 2 Anwendung findet, die polnische Regierung 
bis zur endgUltigen Regelung vorlaufige Verguns
tigungen fUr die Danziger Erzeugnisse festsetzen, die 
den Erfordernissen dieses Abkommens entsprechen, u;:ld 
diese alsbald dem Senate der Freien Stadt Danzig m lt
teilen. 
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§ 7. 

Wystawiania przewidzianych w § 2 ust. drugi ni
niejszej umowy świadectw pochodzenia według przy
ległego formularza oraz rozdziału kontyngentów doko
nywają urz~dowe \nstytucje, które Senat Wolnego Miasta 
wyznaczy i poda do wiadomości Polskiego Rządu. 

C-elqo-prąwpą kontrolę wywozu według ogólnie 
qboWi~vjący~h ~ad uskutecznia zarząd celny. 

§ 8. 

o ih~ dla przywozu pod warunkiem powrotąego 
wywozu lub dla wyWOZ4 pod warunkiem powrotnego 
przywozu zawart~ układy lub obowiązujące pozatem 
postanowienia zawierają przepisy, w szczególności co 
do zwolnienia od ceł przywozowych, to mają one ana
logiczne zastosowanie ta~ie co do ceł wywozowych. 
W tych wypadkach nie ma miejsca policzenie na poczet 
ewentualnych kontyngentów. 

§ 12 Podatku II (Cło) do . Warszawskiej Umowy 
z 24 października 1921 ma analogiczne zastosowapie 
ta~że ~o ~el wywo~owych. 

§ 9. 

Cp po wy~łuchania Senatu Wolnego Miasta i gdań
ski~h Mł interesowanych przed wprowadzeniem nowych 
14b Ztni~ną istniejących ceł wywozowych mają analo
~iczne ząstosowanie postanowienia a,rt. 197 ust. 4 Umo
WY Warsza,wskiej Z 24 października 1921 Z zastrzeie
ni~p! ewent4a,lneso późniejszego odrąi~~nego ~regulo-
wama. . 

§ 10. 

o il~ W c~a,się ~p 5 marca, 1925 do zastosQwania 
piQrw!!zej listy kontyngentowej ustanowionej na zasa
dzie niniejszej umowy, przy wywozie gdańskich wy-

. tworów, które W tej li ście będą wymienione, do wywo
zowe WmC2;asowo zostało odroczone dla tych wytwo
rÓW P'rZHnaną będzie ~t1ga cła wywozowego na bieżą
cy rok gospodarczy przyzł1ać się mająca, bez policze
nia wywiezionych j~ż ilości rowarów pa poczet t t jie li
sty ~optyngentowej. Co do NYP1ienionych w polskie m 
n)zpgr;:;il:dz;eni~ mipisterjahwm z 5 marca 1925 roku 
gpański\:p wytworów, które w międzyczasie stały się 
wolnemi od da, WYWOZO\Vę:gQ i d!<ttcgo nie mogą być 
już przyj~te do pierwszej listy kontyngentowej, za
stosuje się obecnie ostat~r.znle te stawki ulgowe, które 
były przyznane drogą odroczenia. 

§ 11. 

Co do rozdziału dochodów z ceł wywozowych mię
dzy Wolnem Miastem Gdallskiem a Rucz,:;pGspolitą 
Polską mają aż do odrpiennego uqwwnego uregulowa
nia odpowiednie zastosowanie postanowienia o roz
dziale ceł przywozowych. 

§ 7. 

Die Ausstellung der im § 2 Abs. 2 dieses Abkom
mens vorgesehen Ursprungsz;eugnisse nach dem bei
liegenden Formular und die Verteilung der Hochst
mengen erfolgt dur ch die vom Seqat der Freien Stadt zu 
bestimmenden und der Polnischen R~gierung mit
zuteilenden amt1ichen Stellen. 

Die zol1rechtliche Kontrolle der Ausfuhr nach 
~ęn a11gemein geltendf!n Gp.mQsatzen erfolgt durch 
qie Zollverwaltung. 

§ 8. 

Soweit fUr die Einfu~r unter der Bedingun~ dęr 
Wiederausfuhr oder fur die Ausfuhr unter der Bedin
gung der W iedereinfuąr d urch elie geschlossenen Ver
trage oder die sonst gel tenden Bestimmungen, Vors~hrif
ten, insbeSonde're uber die Freilassung von Einfuhr
zollen gegeben sind, finden diese hinsichtlich der Aus
fuhrzolle analoge Anwendung. In diesen Fallen findet 
eine Anrechnung auf etwaige Kontingente ni!=ht statt. 

Der § 12 der Aniagę II (Zol1) zum Wa,rsc;hauer Ab
kommen \.rom 24 Oktober 1921 findet hip:;iichtlich der 
Ausfuhrzolle ąnalo~e Ąnw~r\qj.lqg. " 

§ 9. 

Binsichtlich eter Anh9nmg dg~ Serw~ der fręi~n 
Sta,dt und der pap2.łger Iątere~~gnten~ręi::ie VQr q~r 
Neueinfiihrupg oder Aqderupg von Ąl1:?ftlhrz~i11en fip
den vorbehalt1ich einer etwaigęp !?paterep ąpqg~'W~i
tigen Regelung die Bestimmungen des Ąrt. 1!)7 Abs, 4 
des Warschauer Abkommens vom 24 Oktober 1921 ana
loge Anweńdung. 

§ 10. 

Insofern in dar Zeit vom 5 Maq 1925 \:lis zur Ątt
wendung der ersten auf Grund diese~ Ąbkamtneas 
festgesetzten Kontingent1iste bei der Ausfuhr von Dan
ziger Erzeugnissen die in diesel' Liste genannt seip wer
qen, der Ausfuhrzoll vorlaufig gest4ndet wUfd~, wind 
hinsichtlich dieser Erzeugnisse die fUr da,s la~f!'!Ude 
Wirtschaftsjahr zu gewahrende Vergiinstig~ng des Aus
fuhrzoll~s ohne Anr~chnung d~r bereits <lu!.l~ęfiihllh;p. 
Warenrriengen auf dutser Kontmgemh§te gewitft WjU'-' 

den. Hinsichtlich der in der polai~ch~n Miaisteviąl
Verordnung vQm 5 Marz 1925 g~nannten Uanrz:iger 
Erzeugnisse, welche mittlerweile ausfuhrzollL:ei gewOl'dl.łn 
sind und daher in die ers te Kontingentliste nicht 
mehr aufger:c::umen werden konnen, werden die im 
W ege der Stundung gewahrten Vergunstigungssatze 
endgiiltig angewendet. 

. § 11. 

Auf die Verteilung der Einnąhmen aus dep A~- ' 
fuhrzollen zwischen der' Fj:eien Stadt Danzig und der 
Republik Polen finci en bis zur anderweiti~ęn vertrai;
massigen Regelung die Bestimmungen uber die Vertei
lung der Einfuhrzólle entsprechende Anwendung. 
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§ 12. 

~q ąą cz~u frwania v:ażnpści tej Ut~Qwy llł~ją 
zastosowanie przepisy 'art. 241 Um~wy \y~rs~a"Y~~+~~ 
Z ?4; pai4zierpi~ą 12?1 r. '-' 

~ 13. 
\ 

.. Nilłi~igfl~ ~mRw~ ~srQ~h; i Yf *y~ie z. upłrw~!p d~te
SI~~~4 - ~ tm dril pq. ~nl1a~le nOF s~lHq~Jących, ze lł~P: 
wci - została zatwierdzona przez obustronne Włąsclyve 
czy~pi~i. , 

-"o/~quapa trcq. n~t nastąpi jaknajrrchlej. 

~~ ~qw~d Fego wymi~p.i~ni ną ~st~pir pęłnomocni-
cy p1n~ęJ~zą ' 4~q~rę, s'p'0~ządzoą1 Vf ~:h~och,egzerppr~
r~~u ~ P?ls~i~ f' p.le1f1iec~im. ię~y~, z ktorych. k~z
d); J.~~t ~~an)ctąJ.nYfI1' p~4pI~ah l ' zaopatr~h pl~Crę-
c~Wf' 

Wyg~tpyvaJilq Y'f 9-dąńslt~ dą~.a dwuna~t~go siefP~ 
nf~ r'ł~}f tr~11c d~i~Vf~ęćset d,,?~dzl~st~g? pl~tego~ 

Za Rzeczpospolitą Polską 

(=~ -er. W?~~ysł~U1 {?asi~~~ 
m: p. 

PROTOKq~ 'fq ~~ąwy 
1 ., • ,. , 

do umowy m,i~2;y, Bh~~~ąn9~p.9.l!~" P.plską i Wol
nem Miastem Gdańskiem o żastosowaniu ceł wy

, wozowych z dnia 12 sierpnia 1925 roku. 

Przy podpisaniu zawarte; w dniu dzisiejszym mię
dzy Rzecząpospolitą Polską Gl W olnem Mia~tem Gdań
skiem umowy o zastosowaniu ceł wywozowych sporzą
dzono następujący protokół, końcowy: 

-I) Podpisani pełnomocnicy złożyli następujące 
zgodne - oświadczenia, które tworzą integralną część 
składo~ą ul?owy: 

1. Jeśli umowa, jak ona przewidzianą jest w §§ ~5 
układu, co do listy kontyngentowej t. zn. co do rodzaju 
towarów, które ma obejmować, co do kontyngentów lub 
rodzaju i rozmiaru ulg nie przyjdzie do skutku w ciągu 
jednego miesiąca od rozpoczęci:rrokowań, obydwie stro
ny zamierzają umówić się o to, aby sporna kwest ja , od"" 
daną została do ostatecznego rozstrzygnięcia Wysokie
mu Komisarzowi Ligi Narodów w Gdańsku lub miano
wanemu przezeń rozjemcy neutralnemu. 

Przez to nie narusza się prawa obydwóch Stro~ do 
spowoaóiąpia 'fp'ż$tizygnięcii 'na"zasadzie"' art. 39 !fon': 
wencji 'p~ryskiej 'w" innych spravvach spornych, któreby 
Z tej umowy ewentualnie wyniknąć miały. I 

2. Obrachunek co do pr~ewidzianych· w § 10 J mo
wy ulgdziałaJącyoh ~ mOGą wsteczną nastąpi2;<i prte-

Pfr~ę~ A~~q~~lł t!"it~ zehp. (lm Tą~~ qflGH 9ę~ 
Atl~ta~cl1 r(m ':rfotęp. i~ ~t::ąft, ' ~ą W.~IŚh~n f~~tg~~t~!If 
wird; oass ctas Abkommen von den belderselbg~ń" zti-
stąąsiige~ ~~~H~p', gęn~h~t~t VY(łfgen ~t. ) 
. '.De!" ~lli.'tą~Fh dt~ser - ~oten ' wfr4~qł:?1Pe ,al~ ffi~: 
gllch e!"f~lgen. . 

Ur~up.dFch de~sęn ąaben dł~ a1A Ap,fapg ręn~~m:
~e~ BęvqPW~~~tigtęn Ras ' vor1ieg~n.~~ Ap*ó~~~p', ~~ 
m det1t~~h~r }1n~ · p'ą!~lsch~r Spr~cn~, al~. 'bę~4~ tn~sS,-: 
gepeną s~rp, ffi )~ z:wel E~erppla,rep. ~ef~rpgr l~~, Ur!~r: 
ze~chnet tlnq ~lt Sl,egel~ v~fsehe~.' , 

. ' Gegeben zu panzi~! ąen zw~lft~n .Aug~t ,i~ J~~~ 
ewtą~e1'ld~r4n~undertfiinfundzwąpzlg. . 

Fiir die Freie ,Stadt Danzig: 

t _) pr. JUSt ĄlbątFr~n?c 

m. p. 

SCHLUSSPROTOKOLL 
'~ .. :~~ !"r ~Lł}of' .", " .t,!. . 

zu dem AbkQ!!Hn~p ;w.\~~bęp . ~ęr Eteien, Stadt 
Danzig und der Republ~k 'Poten uber aie Anwen- . 

dung von Ausfuhrzollen \Tom 12 August 1925. 

Bei, der UnterłhnUng des am heutig'en Tage 
zwischen der Freien Stadt Danzig und der Republik 
Polen abgeschlossenen Abkommens iiber die Anwen
dimg von Ausfuhrz611en ist nachstehendes Schlusspro
tokoll gefertigt , worden: 

I) Die unterzeichneten Bevollmachtigten haben 
folgende iibereinstimmende Erklarungen abgegeben, 
we1che einen integrierenden Bestandteil des Abkom'mens 
bilden : 

1. Kommt eine Vereinbarung, wie sie in den 
§§ 3-5 des Abkommens vorgesehen ist, iiber die Kon~ 
tingentliste d. h. iiber die aufzunehmenden Warengattun
gen, die H6chstmengen oder die Art und den Umfang 
der Vergiinstigungen innerhalb eines Monates nach Be~ 
gin n der Verhandlungen nicht zustande, so nehmen 
beide Teile in Aussicht zu vereinbaren, dass die Streit
frage dem Hohen Kommissar des V6lkerbundesin Dan
zig oder einemvon ihm ernannten neutralen Schieds
tjc;ht~t: zm: e.ndiililtigl;n Ent~c;be.idung iihe.tttage.o witd. 

Hierdurch wird das l<echt beider 'r eileandere 

rb~5~!~rie~~~~~~rf::~: a~t d~~\~!if l: A1~~se; 
der Pariser Konvention Z4r Entscheidurrg Z~ bringen, 
nićht beriihrt. --

2. Dle Abrechnung der im § 10 des Abkommens 
vorgesenehen riickwirk~nden 'Vel'giihsfighrigen erfolgt 

'._ .. - •• ~ 'li' ...... 'l · I ~ ... ~ .......... ~ ... 

I , 
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dłożeniem potrzebnego przez zarząd celny sprawdzone
go materjału w tym dniu, w którym uskutecznioną 
zostanie wymiana not przewidziana w § 13 umowy. 

II) Pełnomocnik Wolnego Miast;! Gdańska składa 
następnie nast-ępujące oświadczenie: 

Według rozstrzygnięcia Rady Ligi Narodów Z 13 
marca 1925 r. Wolne Miasto Gdańsk ma prawo do tego, 
aby było wysłuchane przed wprowadzeniem nowych ceł 
wywozowych lub zmianą istniejących ceł wywozowych. 

Ponieważ Rząd Polski wskutek odmiennej inter
pretacji rozstrzygnięcia Rady Ligi Narodów zaprzecza 
dotychczas tego prawa Wolnemu Miastu i dlatego § 9 
umowy w swej obecnej formie nie odpowiada w całej 

. pełni temu prawu Gdańska, Wolne Miasto zastrzega so
bie spowodowanie odmiennego uregulowania sprawy, 
aniżeli ono w § 9 jest zamierzone i, o ile to nie zabez
pieczy wspomnianego prawa Gdańska w pełnej mie
rze, spowodowa1?-ie rozstrzygnięcia. tej sp?rnej .międF 
obiema Stronaml sprawy, w toku 111stanC)1 Llgl Naro
dów stosownie do art. 39 Paryskiej Konwencji Z 9 
listopada 1920 roku. 

W dowód tego wymienieni na wstępie pełnomocni
cy niniejszy protokół końcowy sporządzony w dwóch 
egzemplarzach w polskim i niemieckim języku, z któ
r~ch każdy jest miarodajnym, podpisali i zaopatrzyli 
pleczęC1aml. 

Wygotowano w Gdańsku dnia dwunastego sierp
nia roku tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego. 

za Rzeczpospolitą Polską: 

(-) Dr. Władysław Rasiński 

m. p. 

unter Vorlegung des erforderlichen von der Zollverwal
tung iiberpriiften Materials an dem T age, an dem der 
im § 13 de~ Abkommens vorgesehene Notenaustausch 
vorgenommen wird. 

II) Der Bevollmachtigte der Freien Stadt Danzig 
gibt ferner folgende Erklarung ab: 

Nach der Entscheidung des Rates des Volkerbun · 
des vom 13 Marz 1925 hat die Freie Staót Danzig ein 
'Recht darauf, vor Einfiihrung neuer Allsfuhrzolle oder 
der Abanderung bestehender Ausfuhrzolle gehor t zu 
werden . 

Da die pc ll11sche Regierung infolge e111el abwei
chenden Interpretation der Entscheidung des Rates des 
Volkerbllndes de r Fl'eien Stad! dieses Recht bisher be
streitet und daher § 9 des Abkommens in seiner ge
genwartigen Form diesem Rechte Danzigs nicht voll 
entspricht, behalt ich die Freie Stadt vor, eine ander
weitige Regelung, wie sie im § 9 in Aussicht genommen 
ist herbeizufiihren und, soforn diese das genannte Recht 
Danzigs nicht in vollem U mfange sicherstellt, diese 
zwis che n beiden Teilen strittige Frage wr Entscheidung 
durch die volkerbundlichen Instanzen gemass Art. 39 
der Pariser Konvention vom 9 November 1920 zu brin~ 
gen. 

Urkundlich dessen haben die am Anfang genann
ten Bevollmachtigten das vorliegende Schlussprotokoll, 
das in deutscher und polnischer Sprache, die beide 
massgebend sind, in je zwei Exemplaren gefertigt ist, 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Gegeben zu Danzig den zwolften August im Jahre 
eintausendneunhundertfiinfundzwanzig. 

fUr die Freie Stadt Danzig: 

(-) Dr. Jus. Albert Frank 

m. p. 
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