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PoroZumienie, o listach i pudelkach 'l podaną wartością " 

z protokołem koncowym, regulaminem wykonawczym i za
łącmikami, 

Porozum~nie o paczkach pocztowych z prot9koł1!m kOli· 
cowym, H~gllldminem wykonawczym i załącznikami, 

Porozumjenie o przekazach pocztowych i o pocztowych 
bon.ach podróżnych z regulaminem wykonawczym ' i załącz

nikami, 
Porozumienie o przesyłkach za 'pobraniem z regulami

nem wyk:onawcąm i ' załącznikami, 
. Porozumienie o prenumeracie dzienników czasopism 

z regulaminem wykon.,wczym i zajączni\r;,ami. 

Po za.zna10luienhlsię z powyższymi Umowanii Rada Pań· 
stwa uznała i uznaje je za słuszne zarówno w całości, jak 

. i każde z pos tanowień w nich zawartych; oświadcza, iewy
mienione Umowy są prz,yjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 
&I'dzprzyrzeka, żę będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzo
ny p ieczęcią Polskiej . Rzecz.ypospobtejLudowej, 

Dano w W ilrszawie, dnia ł3 kwietnia 1955 roku, 

Przewodniczący Rady Państwa, : 

l' Arrangement concernant les lettres et les boitesavee 
valeur declaree, protocołe fina!, 'reglement 'd 'executionet" 
'annexes, 

l'Arrangement concemant les co1is postaux, pro !b.c()l e 
til141 reglemenł d'ex.ecution et annexes, 

l' Arral1gement COnCeIl1ant les mandats de poste et le.s 
bons postaux de voyage, reglement d 'execulion etannexes, 

l'Arrangement concernant les envois contre rembourse-
ment, reg1l.e.ment d'execution et ' annexes, . 

l'Arrangement concernant les abonnements aux jOllIllaux 
et enits peliodiques, l'egl~meD.t d"exetution et a,nnexes, 
ont ete signes a BruxeUes, le ' II juHłet 1952, 

A:pres . avoil" . vu et .examme ł.esdits Aeca rrl s , leConseil 
d 'Etat 4es il ' approuves etal'prouve en toutes et chacunedes 
dispo.sitlOlls . qui y sout cOlltenues; .dec1a.re 'ąue les .Accords 
sllsmentionnes sont ac.c€ptes, raUh.es .etco;n-tii:m.es ,et. p.romet 
qu 'iL<J seront inviołabłement obsenes., 

En Foi de Quoi lesPresentes ·Lettr:es ant ete di!Hvrees, 
, revetues du Sceau de ,la RepubUque PO,pulalre de porogne\ 

Donne ił Varsovie, le 18 '.avrii 1955, 

President du COflseil d 'Etat: 
L. S, A. Zawadzki L. , S, A. Zawadzki' 

}'·łinister Spraw l.agl'anicznych: 
w z, }\.1, Naszlw'Wski 

Ministf1~ d.es AffairesEtran.ger€s: 
w Ze M. Naszkowski 

(Teksty umów zawiera załącznik do niniejszego numeru), 
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kONWENCJA 

'o ocbronle .dóbrludtul"ia1nycb w ·r.azie konfliktu 'zbrojnego, wraz z Reguuuuinemwy.koIlClwcz}'mdo tej Konwencji oraz 
Protokół o ocbl'Ouie. dóbr kulturalnych w fłu;ie k01ł1Uktu zbrojDego. podpi$iłJte w Hadze dnia 1. maja ,1954 r, 

' Pf'lek.ład 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PA.NSTWA 

POLSKIEJ RZEcrYl'OSPOLUF-J LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

Konwencja o 'oduo.IłLe -dóbr kulturalnych. w razie· kan
·fliktu zhrojl1.ego wraz z Regu~'i\minem 'wykonawczym do lej 
Konwencji orilZ Protokół o och.ronie dóbr kuHuralnych w ra
zie konfliktu zbrojnego podpisane zostały ' w Hadze dnia 
14 maja 1954 r. 

Po z.aznajomieniu się z powyższymi układami, Rada Pan
stwa uznała je i uznaje za słuszne zarówno w całości, jak 
i każde z postanowień w nich zawartych; oświadcza, że wy
mienione ukła<:ly są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone 
orClZ przyrzeka, że bf;dą niezmiennie zachowywane . 

.Na dowód czego~ wrdany został Akt niniejszy, opatrzo
ny pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . 

Dano w Warszawie, dnia 16 lipca 1956 r. 

Przewodniczący . Rady Pazistw a: A Za.wadzld 
Ministe r Spraw Zagranicznych: w z. ,I, \A/iniewicz 

Au Nomd.e la . Republlque PopuJaii'e de Pologne 

LE CONSEIL D 'ETAT 

DUŁA RcPUBLlQUE POPU1.MRE 'DE POLOGNE 

a tous ceux qui cesPresentes Lettres \ferroRi 
fait savoir ceql.l.i suit: 

La Corivention de la Haye p.ourlapmtection des bienl!i 
culturelsen cas deconflit arme et Reglement d'execution de 
ladite Convention ainsi que le Prot.ocole pour la protection 
des biens culturels en Cil.S de coriflit anne, ont ete siqnesala 
Haye, Je 14 Biai 1954, 

Apres il.voir vu et examine lesdits Accords Je Conseil 
d'Etat. Jes a' approuves et approuve en toute.s et chacun~ d'es 
dispositions qui y sonI. contenues; dec\are que Jes Accords 
susmentionnes sont acceples., ratiHćs et confirmes et. promet 
qu 'ib seront inviolablement observes, 

En Foi de .auoi les Presentes Lettres ont 'ete delivH!es, 
revetues du Sceau de la Republique Populalre de Pologne. 

Donne a Varsqvie, ! l f1 c 16 juil,lęL..)~5t)" , 

President da Conseił d'Etat: A Zawa.dzki 
Ministre des Affaires Etrdngf!res: w z. J. Win-icVli.cz 

(Teksty Konwencji, Regulami nu i Protokołu zamieszczone są w 'zalqczniku do niniejszego numeni ), 

' •• 1'1 .,' 

; .. 


