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P o zaznc jOli1ieniu s ię z po·.vyższą Konwencj ą u ;,nalls-r.QY ją i UZn8] CTi::y za slusz!1ą Z<:l rÓ7Jno W calości, 

j ak i k" i:de z p&sLmowie{l w niej zawdrtych; oświad czamy, że jest pn;yj (Ja, ratyfikow:mil i potwier dzona, 
oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zr,chGwyvv3.n a. 

Na dowód czego wydaJiśmy Akt r: ~!~i2jszy, or;at rzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

\V Warszawie, dnia 5 marca ]949 r. 

L. S. 

(-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów 
(-) Józef Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagranicznych 
(--) Zygmunt M odzelewski 
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KONWENCJA 

mięch'Y R:le (,2~r . .:; .;pc]itą Polską a Republiką Czechosłowacką w spra\vle 6chl'~ny roślin uprawnych p rzed szkodni
kami i c.horobami, podpisana w Pl'adze du ia 22 styuni.a 1949 r. 

W Imieniu Rzeczypuspolitej P olskiej 

BOLESLA W EI ER U T 

PHEZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu dwudziestym drugim stycznia tysiąc dziewięćset czterdziest ego dziewiątego roku podpLsana zo~bła 
w Pradze Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w spr awie ochrony roślin 
uprawnych przed szkodnikami i chorobami o następuj ącym brzmieniu d0sło"mym: 

między 
wacl!:ą 

KONWENCJA 

Rzecząpospolitą Polską a .Republiką Czechosło
w spr2'wi e ccbl'ony roślIn uprawnych p rze d 

szkodnikami i chorobami. 

Prezydent . Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent 
Republiki Czechosłowackiej , kierowani chęcią zacieśnie
nia współpracy między obu, Państwami w dziedzinie 
rolnictwa a w szczególności chęcią ochronienia roślin 
uprawny~h VI obu Państwach przed szkodnik~uni i cho
robami, postanowili zawrzeć odpo\viednią umowę i w y-

/ znaczyli w tym ' celu swoich pełnomocników, a miano-
wicie : 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
p . Józefa OLSZ,E'i\'SKIEGO, Ambasado!'a Rzeczypospo
litej Polskiej w Pradze 

a' Prezyd~nt Rerubliki Czechosłowackiej 
p , Dr Vladimira CLEMENTISA, łbnistra Spraw Zagra
nicznych, 
którzy po wzajemnym przedłożeniu swoich pełnomoc
n ictw, uznanych za dobre i w należytej formie, zgodzili 
się na nastęI?ujące postanO\vien ia: 

Artykuł L _ 
Obie Umawiające się Strony zobowiązuj ą się: 

1) systematycznie przeprowadzać na swoich obsza
r ach lustrację kultur rolnych w celu otrzymania wia
domości o występowaniu lub niewystępowaniu szkod
n ików i chorób roślin uprawnych, zwracając w szcze
gólności uwagę na wykrycie szkod."lików i chorób, wy
mienionych w art. 2 niniejsżej Konwencji, 

2) przedsiębrać niezbędne kroki w kierunku loka
lizowania i likwidowania ognisk szkodników i chorób, 
określonych w ar:t. 2 nipiejs.z~j KQnw~!).cji, W wyp_ądk~ 

DOHODA 

mezi republik?u Ceskoslovenskou a republilwu 
Polskau o ochrane zemedeIsI,!}ch rostlin pi'ed 

skildci a chorobami. 

President republikg Ceskoslovenske a president 
republikg Polske prodchnuti pi'anim utuziti mezi 
obCllla S1M!:} spłllupraci v oboru semedelstvi a ob
zvlaste ve snaze chraniti zemedelske rostlinn v obou 
statech pi'ed sktldci a chorobami, rozhodli se uza
vi'iti pCislusnou dohodu a jmenovali k tomu cili sve 
plnomocnik!], a to: 

President repu blikg Ceskoslovenske 
pana dra Vladimira CLEMENTISE, ministra zahra
nicnich veci, 

President republik!] Polske 
pana Josef OLSZEWSKEHO, velvgslance republikg 
Polske v Praze, 
kteCi po vzajemnem predlozeni svgch plnych mo ci, (" 
jez bUlg shledang v dobre a nalczite forme, dohodli 
se na techto ustanovenich: 

CI anek l. 

Obe smluvni strangse zavlizujf: 
1. provadeti na svych uzemich soustavne pro

hlldkg zemedeIskgch kultur za (lcelem zjisteni, ob
jevujf-li se tam, ci neobjevuji, skUdci a chorobg 
zemedelsl<ych rostlin, venuj ice zejmena pozornost 
zj ist'ovani skildcu a chorob uvedenych v clanku 2. 
te to Dohody, 

2. ciniti nutna opatreni za ucelem lokalisovani 
a nieeni ohnisek skildcil a chorob oznacenych 
v clanku 2. tćlo Dohody, objevi-li se v mistech • 

• 

• 
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ich pojawienia się w miejscowośdach, w których przed
tem nie występow:li:y. 

U wag a: W wypadku pojawienia się na o~)sza

rach którejkolwiek z Umawiających się Stron szczegól
n ie groźnych szkodników, Umawiające się Strony zo
bowiązują się ,celem: pełnej likwidacji takich szkodni
ków, okazywać sobie wzajemną pomoc za pośred

n ictwem w ykwalifikowanych specjalistów przez dostar
czenie t rucizn, materiałów, maszyn i innych środków 

zwalczania. 

A r t y kuł 2. 

Obie Umawiające się Strony informować się będą 
wzaj emnie o poj~wieniu się na ich obszarze niebez
piecznych chorób i szkodników roślin uprawnych ze 
wskazaniem r ejonów ich rozpowszechn~enia. 

Wyżej wymienione szkodn1ki i choroby są nastę
pujące: 

S z k o d n i k i: 
l) StonKa ziemniaczana - Leptinotarsa decem

lineata 
2) Mątwik ziemniaczany - Heterodera rosto

chiensis 
J) Ta rcznik ri iszczyciel - Aspidiotus perniciosus 

C h o r o b y: 
1) E a k ziemniaczany Synchytrlum e ndobio-

ticllm 
2) "Pasmo L nu" - Phlyctaena linkola. 
Spis szkodników i chorób roślin u prawnych, co 

do k tórych obie Strony zobowiązuj ą się wzajem n;e 
informDwać, może być w przyszłości zmieniony w d ro
dze w zaj ,,' mnego porozumienia Stron . 

A r t y kuł 3. 

Biorąc pod uwagę znaczn e ni0bezpieczeństwo ze 
strony s~onld ziem n iaczan ej dla wytwórczośCi ziemnia
czanej Rzeczypospolit i~j Polskiej i Republiki Czech 0 -

sło'.',rackiej , Umawiające. się Strony zgodziły się po
cząwszy od roku 1949, bezwarunkowo przeprowadzać 

na swoich obsza rach przeciwko s tonce ziemniaczan ej 
następujące zarządzenia : 

1) vv szerok im zakresie zapoznać z t ym szk odni
kiem całą ludność R zeczypospolitej Polskiej i Republi
ki Czechosłowackiej i organizować bezpośredl1io samą 

ludność do szczegółowych lustracji upraw ziemniacza
n ych w celu wykrycia we właściwym czasie, a następ
nie likwidacji wykrytych ognisk wspomnianego szk9d-
nlka. -

::) w strefie o promieniu do 10 km od świeżo wy
krytych i w likwidacji będących ognisk, jak również 
w - innych szczególnie zagrożonych miejscach , dokąd 
możliv,re jest przenikanie stonki ziemniaczanej, prze
prowadzać lustracje wszystkich upraw ziemniaczanych 
przy pomocy specjalnie wyszkolonych lustratorów pod 
kierunkiem wyln valifikowanego personelu, 

3) w miarę wykrycia ognisk stonki ziemniacza
nej- niezależnie od ich rozmiarów - przeprowadzać 

niezwłoczną ich likwidację przy p omocy radykalnych 
m etod z zastosowaniem środków, opartych na ostat
nich osiągnięciach nauki i praktyki, oraz ustanawiać 

kwarantannę roślin w miejscowości ach i rejonach we-
dług uznania Służby Ochrony Roślin, 

4) w całej pełni wykorzystać doświadczenie, wie
dzę i naukowe osiągnięcia Służby Ochrony Rośl in 
Rzeczypospolite j Polskiej i Republiki Czechosłowackiej 
:we wspólnej walce ze stonką zie~iaczaną. 

• 

- ------------------- ---..------

v nichz se dfive nev!Jsk!J tova!a. 

p o z n a m k a: -V pi'ipade, ze b!:] se na uzemi 
ktf' r ekoliv ze smluvnich stran v!:]sklltli zvlast' nebez
peeni Ski'ldci, zavazuji se smluvni strang poskyto
vati si za ueelem uplneho vyhubeni techto s-kudcu 
v zajemnou pomoc kvalifJkovanymi odbornikg, dodBV
karni jedli, materiału, strojli a jiniJch prosti"edkli 
k jejich potfrani. 

C l a n e k 2. 

Obe smluvni strany se budou vzajemne infor
movati o vyslq:itu na jej ich uzemi nebezpecnych 
chorob a skudcu zemedelskgch rostlin s udanim ob
lastf, v nichi se rOZSlrll] 1. 

Skudci a choroby, o n icM je vyse ree, jsou 
~~: , 

Skudci: 
l. Mandelin ka bramborova Leptinotarsa de-

cemlineata 
2. H[id'<itko bramborove - Heterodera rosto

ch iensis 
3. Cervec San Jose - Asp id iotus p erniciosus 

Chorobp: 
1. Hakovina brambor - Synchitr ium endobio

t -cum 
2. Septcr iosa lnu - Phlvc tacna linicoIa Spec. 
Scznam sklidcll a chorob zcm edeIslq,/ch rostHn, 

o ni chz se obe struny zavazuji vz<i jemne se infor
movnti, m f!ze b!Jti v buaoucnost i zmenen cestou 
vzajemne dohod;y sfran . 

C l a n e k 3. 

V uvm:eni velke2lo nebezpcCl mandelink1J ,bram
borove pro pestovan i brambor r epublik!} Cesko
slovenske i republikg Polske, d ohodllJ se smluvnl 
strang, ze budou proti mandelince bramborove na 
sv!]ch u zemich, poCinaj ic rokem 1949, provadeti 
bezpodmineene tato opatfeni: 

1. Seznami v sirokem rozsahu s tfmto skr.dcem 
veskere obyvatelstvo r epublik!:J Ceskoslovenske 
a r epublik!) Polske a zorganisujf primo obyvatelstvb 
s amo k provadenf podrobnych prohlidek bramboris t' 
za ucelem vcasneho zjisteni a pak znieeni zjiStengch 
ohnisek zmineneho skt"idce. 

2. V obvodu o polomeru do 10 kilometru od 
nove objevcnych a nieenych ohnisek, jakoiri v jinych 
zvlaste ohrozenych mistech, do nich! bg mohła 
mandelinka bramborova pronikati, budou provadeti 
prohlidk!:] veskef!Jch bramborovych porostu zvlaste 
skoIenymi prohliZeei za vedeni kvalifikovanych 
osobo 

3. Podle toho, jal, budou zjiSli~na ohniska man
delinkg b ramborove, budou - neodvisle od jej ich 
rozsahu - provade ti bezodkladne jejich nieeni ra
dikalnimi methodaIQi s pouiitim prostfedkli, opie 
r ajicich se oposIedni poznatk!:] vedg a prakse a bUe 
dou ciniti ochranna opatreni pro rostling v mistech 
a v obvodech podle uznani sluib!:J pro ochranu rostlin. 

4 . . V plnć mire vguziji zkusenosti, vedy a ve
deckych poznatkli sIuzby pro ochranu rostlin re
publiky Ceskoslovenskć a r e publikg Polskć ve spo
lecuem boji proli mandelince bramborove • 
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A r t y kuł _4. 

Obie Umawiające się S t rony zgadzają się z tym, 
źe przesyłki pochodzenia rośl innego, j ak : nasiona, 
sadzonki, cebulki, szczepy, łodygi, bulwy, jak również 
w szelkie przesyłki, przeznaczone na spożycie, paszę 

i cele przemysiowe, jak ziarno, bób, owoce - w. wy
padku ich wywożenia z jednego Państwa do drugiego -
winny być zaopat rzone w świadectwo, wydane przez 
-Służbę Ochrony Roślin Państwa eksportującego, stwier
dzające, że wspomniane przesyłki n ie są zarażone przez 
szkodniki i choroby, wymienione wart. 2 niniejszej 
Konwencji. 

A r t y kuł 5. 

Obie Umawiające się Strony wydają na swoich 
obszarach przepisy, w myśl których przewóz z jakiego
kolwiek trzeciego państwa materiałów roślinnych jak: 
nasion, sadzonek, cebulek, szczepó,.v, korzeni, łodyg itp. 
będzie dokonywany wyłącznie na podstawie świadectwa 
Służby Ochrony Roślin. 

Miejsca i sposoby wykorzystania tych materiałów 
roślinnych będą ustalane przez Służbę Ochrony Roślin. 

A r t y kuł 6. 

Obie Umawiaj ące się Strony zobowiązują się usta
nowić na swoich obszarach ściśle określone punkty gra
niczne, przez które można dokonywać wwozu przesyłek 
pochodzenia roślinnego z państw trzecich, zapewmc 
ścisłą kontrolę takich przesyłek co do stopnia zarażenia 
szkodnikami i chorobami roślinnymi, wyposażyć te 
punkty w miarę potrzeby w kOmory dezynfekcyjne lub 
inne urządzenia dla uwolnienia od zarazy wwożonych 
przesyłek roślinnych i w środki niezbędne dla przepro
wadzania odnośnych analiz. 

A r t y kuł 7. 

Obie Umawiające się Strony zgadzają się wza
jemnie informować: 

1) o wszystkich odnoszących się do ochrony roślin 
ustawach i rozporządzeniach, regulujących wwóz prze
syłek pochodzenia roślinnego, w miarę wydawania tych 
ustaw, 

2) o nomenklaturze , przesyłek, podlegających kon
troli ochrony roślin przy wwozie do każdej z obu Uma
wiających się Stron corocznie do 15 stycznia, 

3) o wynikach przeprowadzonych badań na szkod
niki i choroby, wymienione wart. 2 niniejszej Kon
wencji, o przedsięwzięciach podjętych przeciw tym 
szkodnikom i chorobom, jak również o osiągniętych 
wynikach odnośnie likwidacji ognisk zarażenia tymi 
szkodnikami i chorobami corocznie do 15 stycznia roku 
następnego. 

U wag a. Informacje odnośnie stonki ziemniaczanej 
w _ razie wykrycia jej ognisk podawane będą bezzwłocz
nie telegraficznie. 

A r t y kuł 8. 

Obie Umawiające się Strony zgodziły się, celem 
rozpatrzenia kwestii dotyczących praktycznego zasto
sowania Konwencji, jak również w celach wzajemnego 
informowania się i dzielenia się doświadczeniami 
w dziedzinie ochrony roślin - zwoływać corocznie 
polsko - czechosłowackie konferencje dla zagadnień 
zwalczania szkodników i chorób roślin uprawnyćh. 

Konferencje powinny być zwoływane po kolei 
w Polsce i Czechosłowacji, terminy i miejsca ich zwo
łania ustala si~ na mocy porozumienia Stron. 

C I a n e k 4. 
Obe smluvni strany jsou sllOdny v tom, ze za

siJky rostIinneho pi'tvodu jako: semena, sazenice, ci
bule, lodyhg, roubU, hlizy, jakoz i veskere zasilky 
urcene k v!lzi ve, krmeni a k prum!:Jslovym ucelum, 
jako ani, boby, ovoce - v pi'ipade jejich vyvozu 

. z jednoho statu do druheho - musi byli opati'eng 
osvedcenim, vydanym sIuzbou pro ochranu rostlln 
vyvozniho statu, potvrzujicim, ze zminene zasilky 
nejsou napadeny ski'tdci a chorobami, uvedenymi 
v clanku 2. te to Dohody. 

C l a n e k 5. 

Obe smluvnf strany vydaji na svych uzemich 
predpisg, podle nicM se dovoz rostlinneIlO materiału, 
jako: semen, sazenic, cibulf, roubu, korenu, lodyh 
a pod. z ktcrehokoliv tre tiho statu bude provadet 
vylucne na zaklade osvedcenf sluzbg pro ochranu 
rostlin. 

Mista a zpusoby pouzitf tohoto rostlinneho 
materiaIu budQU stalloveng sluzbou pro ochranu 
rostlin. • 

CI anek 6. 
Obe smluvni strang se zavazuJJ, ze na svych 

uzemi~h pfesne urei pohranicni stanice, pfes ktere 
muze bilti provaden dovoz zasilek rostIinneho pu
vodu z ti'etich statlI, ze zajisti presllou kontrolu ta
kovych zasiłek co do stupne nakazg Skl1dci a rost
linnymi chorobami, ze vgbavi tyto stanice podłe po
trebg desinfekcnim neb jinym zarizenim k zbaveni 
dovazenych rostlinnych zasiłek nakazy a tak e ne
zbytnymi prostredkg k provedeni pfislusniJch 
analgs. 

C l a n e k 7. 

Obe smluvni strany se dohodłg, ze se budou 
navzajem informovati: 

1. o vsech zakonech a naflzenich tykajfcich se 
ochrany rostlin, upravujicich dovoz zasilek rostlin
neho puvodu, jakmile budou vydany, 

2. o nazvoslovich zasiłek podlehajicfch kontrole 
ochrany rostlin pri dovozu do kazde z obou smluv
nich stran kazdorocne do 15. ledna, 

3. o vysledcich provedeneho setreni o vyskgtu 
skudcu a chorob, uvedenych v Clanku 2. teto Do
hody, o ucinenych opatrenich proti temto skiidci'Im 
a chorobam, jakoz i o dosazengch vgsledcfch v ni
ceni ohnisek nakaz!) temi Sk{ldci a chorobami kaz
dorocne do 15. ledna nasledujiciho roku. 

p o z n ci m 1; a: Informace o mandelince bram
borove v pflpade objeveni jejfch ohnisek budou po
davany neprodlene telegraficky . 

• , C l a n e k 8. 

Obe smluvni strany se dohodly, ze za ueelem 
projednani otazek tykajicich se praktickeho pouziti 
DohodU, jakoz i za ucelem vzajemneho informovani 
se a sdileni si zlmsenosti v oboru ochrang rost1in 
budou kazdorocne svolavat ce81wslovensko-polske 
konference o otazkach potin'ml sk:ldcu achorob 
zemedeIskych l'ostlin. 

Konference budou svolavang stridave v Cesko
sIovensku a Polsku; datum a misto jejich svolcini ie 
stanovi dohodou stran. 
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A r t y kuł 9. 

Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji i wchodzi 
w życ1e w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnyc:l. 
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w War
szawie. 

T-(onwencja niniejsza została zawarta na przeciąg 

pięClU lat. Jeżeli nie zostanie wypowiedziana na rok 
_przed upływem tego pięciolecia, będzie uważana za 
automatycznie przedłużoną na dalsze okresy pięciol etnie, 
z zastrzeżeniem wypowiedzenia w takich samych w a-
runkach. , -

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempla
rza (:(l, każdy w języku polskim i czeskim, przy czym 
Dba t eksty są autentyczne. 

Na dowód tego wymienieni pełnomocnicy obu 
Umawiających się Stron podpisali- niniejszą umowę 

i przyłożyli na niej sVJoje pieczęcie. 

Sporządzono w Pradze, dnia 22 stycznia 1949 r. 

(-) J. OLSZEWSKI m . p. 
(-) Dr VL. CLEIVIENTIS m. p. 
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Ć l ci n e 11: 9. 

Tato DoIlOda podleM ratiflLaci a nabyva plat
nosti dnem v!:imeng ratifikacnich lisI in. Ratifikacni 
Ustiny buclou vymeneny ve Vars;we. 

Tato Dohoo.a b~la uznvrena na dobu peti let. 
Nebude-li vi:Jpovedena rok pfed UplYllutirn tohoto 
petileti, bude povazovana za automatickl:} prodlouze
nou na dalSi p et ile ti s vyhradóu vypovedi za techie 
podminek. 

Vvhotoveno ve dvou stejnopisech, kaid!) v ces
kern a polskem jClz)jce, pri cemz obt':! zneni jsou au
tenticka. 

Na d i':kaz toho jmenovani plnomocllici obou 
8mb vnićh stran pcdepsali tuto Dohodu a opattili ji 
svymi pecetzm i. ~ 

SepS<:l.li.O v Praze dne 22. led na 1949. 

(-) Dr VL. CLEJ\1ENTIS v. r. 
(-) J. OLSZEWS[\! v. r. 

P o 'zaznajomieniu się z PO\vyższą Konwenctąuznaliśmy ją i u znajemy za ShlSZilą zarówno w całości, jak 
każde z postanowiell w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz 

pn:yrzekam:y", że będ~Le niezmiennie zachovvywana. 
N'1 dowód czego wydaliśmy Akt n iniejszy, opatr zo ny pieczęcią R?cczypospol.itej. 
VI VJarszawie, dnia 25 CZer"NCa 1949 r. 

. (-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Mi nistrów 
L. S. (-) jó zef Cyrankiewicz 

Minist,~r Spraw Zagranicznych: 

w z. (-l St'Jnisław Leszczycki 

~36 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 25 sierpnia 1949 r. 

VI §p :r ~rI;lT ie w ymi:my colw_m~n>.·ów ratyfiłtacyjnych E':nnwen;:ji ' mi!:;dzy RzecząpGspv!itą PGlską a RepuMiką 
C:zecl.w3łowad;:ą o up;:zywilejo .. \'anym tran:zyd~ kolejowy m z Czechosh,.vacji do Czechosłowacj i przez Głucho

łazy, p::;dpis311ej wraz z P l'oto'kdf:m POUpiS cł nia w War3z1Hvie dnb. 12 listopada 1948 r. 

P oda je się ni!1iejszynl do vI iadomości, że zgodnie 
z art. 32 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Pol
ską a RepubEkł CZ2chc::;:o-,vacką o uprzywilejowanym 
tra\!zycie kolejowym z CZCcIlOsłowacji do Czechosłowa

cj l przez Głuchołazy, p odplsan2j wraz z Protokołem 

P odpisania w V/ars:'::'::!",'!le dnia 12 lis topada 1948 r. 
nastąpiła w Pradze dnia 7 lipca 1!H9 r. wymiana do
k Un1entó,x,' ra tyfikacyjny ch powyższej K onwencji. 

Minister Spn:w Zag raniczny ch: ".,' z. St. Lcszczycki 

137 
OSWUiDCZENlE HZt"lD01JVE 

z dnia 13 września 1949 r. 

\V ~'rn·2~ilEe "t~lYF1!a~y d :y, k~i.'lJ~lcnt0"v ratyfikacyjnych I{onw211cji C1iędzy Rz.~cz:n:;G~pnlitą PD.15~:: f! a ~epuhIHf.ą Cze
chos ij}' Vv3,!.: ~rą -.... v ~i'i.'3\J~]le c'.2h:r{;::lY l"Uś!in up.ra1\7.: ,Ych prze d szkadnikar.1 t i c~j Or€JblU11i, rH3t1pI3anej w Pradze unia 

22 st~'~mi3 1919 !". 

Poda ~ e s ;ę n!n:"jszYl11 GO w:adomości , że zgod n i.? 
z art. D I(an';vev.'!(:ji mię(L~y Hzecząpospolitą Polską a Re
publiką CZ2ch osJ:OVl2Cką w spra\vie ochrony roślin 
u p ravvnych pI'zed szk.odi!i.l~arni i chorobami, podpisanej 
VI P radze chla 22 styczn~3. 19'19 r ., ·nastąpiła w vVarsza-

w"ie dn ia 1 wrzesn ~a 1049 r. wymiHr!a do!uln'lentów r aty
fikacyj nych powyiszej Konwencji. 

Minister Sp raw Zagranicznyr:h: VI z. St. Leszc7.ycki 

---TI~; polecelll a Min!s.tra Sprawiediiwości w Drukarni r"iIin. ~prawied l w Wnrszawie , ul. Nowowiejsl~a 6 

;;50UO 866 l.elld 4S d. 


