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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 
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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 
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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. 


