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UKŁAD O TRANZYCIE MIĘDZYNARODOWYCH SŁUZB POWIETRZNYCH, PODPISANY W CHICAGO -
DNIA 7 GRUDNIA 1\)44 R. 

Przekład. 

W imieniu Polskie j Rzeczypospolitej Ludowe j 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLlTEJ Lt.TDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomoŚci: 

W dniu 7 grudnia 1944 roku podpisany został w Chicago 
Uklarl o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych. 

Po zaznajomieniu się z powyższym Układem Rada Pań
fitwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości , j " k 
i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wy
żej wymien iony Układ jest przyjf;ty, ratyfikowany i potwier
dzony, oraz przy rzeka, że będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony 
pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . 

Dano w Warszawie, dnia 20 listopada 1958 roku. 

L: S. Przewodniczący Rady Państwa : 

M inister Spraw Zagranicznych: 
w z, J. V'/iniewicz 

A. Zawadlki 

Au Nom ~e la Repubłique Populaire de Pologne 

LE CONSEIL D'ET AT 
DE LA Rt:PUBLIQUE POPULAlRE DE POLOCNE 

ił tous ceux qui ces Presentes Lenres verront 
fait savoir ce qu i sui t: 

tfn Accord relatif au Transit des services aeriens inter
nationaux a ete signe a Chicago le 7 decembre 1944. 

Apres avoir vu et examine ledit Accord le Conseil 
d'Etat 1'a approuve et approuve en toutes e't chacune des 
dispositions qui y .so·nt contenues; declare que l"Accord 
susmentionne ' est acceple, raUfie et confirme et promet qu' il 
sera inviolciblement observe. 

En Foi de Quoi les Presentes Letlres ont ele delivrees 
reve~ues du Sceau de la Republique Populaire de Pologne, 

Donne li Varsovie, le 20 novembre 1958. 

L. S, 

Minislre des Affaires Elrangeres: 
w z. J . Winiewicz 

President 'du Conseil d 'Eta t : 
A. Zawadlki 

(Tekst Układu zamieszczony jest VI załączniku do n iniejszego numeru), 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 marca 1959 r. 

w sprawie ratyfi kac ji p rzez Pol skę Konwencji o międzynaro dowym lotni c twie cywilnym oraz Układu o tranzycie 
międzynarodowych służb powielrznych, podpisanych w Chica go. dnia 7 grudnia 1944 r. 

Poda je się niniejszym do wiadomości, że dnia 20 l.istopada 
'1958 r. została ratyfikowana przez Polską Rzeczpospolitą Lu
dową Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
oraz Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrzny ch, 
podpisane w Chicago dnia 7 g rudnia 1944 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące 
państwa stały si ę stronami wyżej wymienionych aktów mię
dzynarodowych : 

Konwencji Układ u 

Turcja dnia 20 grudnia 1945 r. onia 6 czerwca 1945 r. 
Nikaragua dnia 28 grudnia 1945 r. dn ia 28 grndnia i945 r. 

Paragwaj dnia 21 stycznia 1946 I . dnia 27 lipca 1945 r. 
Republika Dominikańska dn ia 25 stycznia 1946 r. 
Kanada dnia 13 lutego 1946 r. dnia 10 lutego 194.5 r. 

Peru dnia 8 kwietni a 1946 r. 
A rgentyna dnia 4 czerwca 194G I . dnia 4 czerwca: 1946 r. 
Meksyk dnia 25 czerwca 1946 r. dnia 25 czerwca 1946 f •. 

Brazylia dnia 8 lipca 1946 r. 
Stany Zjedno czone Ameryki dnia 9 sierpni a 1946 r. dnia 8 lutego 1945 r. 

I rlandia dnia 31 października 1940 r. dnia 15 listopada 1957 r. 
Szwecja dnia 7 listopada 1940 r. dnia 19 listopad:! 1945 r. 
Szwajcaria dnia 6 lutego _ 1941 I •. dnia 6 lipca 1945 r. 
Liberia dnia 11 lutego 1947 r. dnia 19 marca lQ45 r. 
Portugalia dnia 27 lutego 1947 r. 
Dania dnia 28 lutego 1941 r. d nia 1 grudni a 194tl r. 
Australia dnia 1 marca 1947 r. dnia 28 sierpnia 1945 r. 
Czechoslowacjii dnia 1 mC.rca 1947 r. dnia 18 kwietnia 1945 r. 
Etiopia dni a l marca 1947 r. dnia 22 marca 1945 r. 

Indie dnia 1 marca 1947 r. dnia 2 maja 1945 r. 
Filipiny dnia l marca 1947 f . dnia 22 marca 1946 f. 


