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KONWENCJA O WYSTAWACH MII;DZYNARODOWYCH 

podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. 

i 

'PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY TI; KONWENCJĘ 
podpisany w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. 

Przekład. 

. W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ. LUDOWEJ 

podaje do powszeclmej wiadomości: 

Au Nom de la Republique Popu)aire de Po)ogne 

LE CONSEIL D'ETAT 
DE LA Rt:PUBLIQUE POPULAIRE- 'DE POLOONE 

ił tous ceux qui ces Presentes Lettres verront 
fait savoir ce qui ' suit: 

Konwencja z dnia 22 listopada 1928 roku o wystawach La Convention du 22 Novemhre 1928 concernant les 
międżynarodowych i Protokół z dnia 10 maja 1948 roku zmie- Expositions InternationaJes et Je Protocole clu 10 Mai 1948 
niający tę Konwencję zostały podpisane w Paryżu" " porlant mQdification de cette Convention ont ele signes 

ił Paris, 
Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją i Protokołem 

Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne zarówno w ca
łości, jak i jcażde z .postanow'ień w nich zawartych; oświad
cza, że, wymienione Konwencja i Protokół są przyjęte . raty
fikowane i potwierdzone, OTaz przyrzeka, że b~dą niezmien-
nie zachowywane. . . 

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

Dano w Warszawie, dnia 1 kwietnia 1960 r , 

L. S, Przewodniczący Rady Państwa: 

1\linister Spraw Zagranicz.nych: 
w z. J. Wlnicwicz 

A. Zawadzki 

Apres avoir vu et examine lesdits Convention ' et Pro
to eol e le Conseil d'Etat les a approuves et approuve en 
toutes et chacune . des. dispositions qui y sont contenues; 
dec Jare que cette Convention el ce Protocole sont acceptes, 
ratifi es et confirmes et promet qu'ils seront inviolabłcment 
observes. 

EnFoi de Quoi les Presentes Lettres ont ete dólivrees, .· 
revetues du Sceau de la Republique Populaire de Pologne. 

Donne ił Varsovie, le -1 Avril 1960. 

L. S. 

Ministre des Affa i res t:trangeres: 
w z. J. Winiewicz 

President du Cori.seil. d'Et<:t: 
A. Zawadzki 

(TeKst Konwencji Protokołu zamieszczony jest w załącznik u do niniejszego numer:!). 
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OŚWIADCZENIE RZĄDO}Ą'E • 

z dnia 3 grudnia 1960 r. 

w sprawie prZystąpienia Polski do ' Konwencji o, wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia ' 22 Hs topada 
1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 I!laja 1943 r., . zmieniającego powyższą Konwe.ńcję. 

Podaje się niniejszY/TI do wiadomości, że zgodnie z art. 35 
Konw encji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Pa
ryżu dnia 22 listopada 1928 r., i art. 3 Protokołu zmieniającego 

. powyższą Konwencję, podpisanego w , Paryż'l dnia 10mąja 
1948 r .,' został złożony Rządowi Francuskieniu dnia 4 kwietnia 
1960 r. polski dokument przystąpienia do powyższych aktów 
międzynarodowych. 

Jednocześnie podaje się do wiadomośc i, że n1\stępują.ce 

krAj e złozyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpie
n ia do wymienionych aktów: 

Do Konwencji 

Tunis dnia t4 grąQnia 1930 r, 

Francja dnia 17 grudnja 1930 r. 
Szwecja dnia 17 qrudnia 1930 r. 
Szwpj caria dnia 17 grudnia 1930 r. 

Maroko 
Włochy 

Belgia 
Portugalia 
Dania. 
GrecjA' 
Norweqia 
Finlandia 
Liban . 
Austria 
Haiti 
Wielka Brytania 

. . 

z następującymi terytoria
.mi, za których stosunki 
mil~dzynarodowe , Rząd 

Wielkiej Brytanii jest od
powiedzialny: 

dnia 14 stycznia 
dnia 19 stycznia 
dnia t5 kwietnia 
dnia 11 stycznia 
dnia 26 marca 
dnia 21 stycznia 
dnia 24 grudnia 
dnia 3 lipca 
dnia 
dnia 
dnia 
dnia 

15 
15 
17 
2 

września 

grudnia 
czerwca 
września 

1931 r. 
1931 r. 
1931 r. 
1932 r, 
1932 r:. 
1933' r: 
1936 r. 
1937 r. 
1947 r. 
1941 r. 
1949 ·L 

t949 r. 
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