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OSWIADCZE~łE RZĄDOWE 

.!.l dnIa 19 maja 1965 i . 

-dotyczące ra:tyfi'kacji przez Polskę Protokołu w sprawie prze-dłużenia mocy obowIązującej Mi.ędzyriarodowego 
Porozumienia Cukrowniczego,sporządionego w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r. 

Podaje się nini<e jszym do , wiadomosci, że zgodnie zarL 5 
ust..2 Pmtokołu w śprawie przedłużenia mocy obowiązującej 
Międzynarodowe9() Porozl!Imi<ema OUik1'{)wni'C7.e~Jfo., spo1''lądzo
nego w L{)ndyni~ dnia 'l 'S'>i'erpni~l 1963 L, zło!Ż':OTry z'osta!ł Rzą~ 
dowi Z,j e'dn:otzoneg>Q l\~9Je~tw<Q WielkieJ Brytanii i p.ółnoc
ne"j Irlandii dnia '9 ,,,udnial'9&4' r. poJski dQkUJm.€f<ltr.atytt~
cyjny po~ższej konwencji. 

JednoczeŚnie poda~ .si~ Ó{) wiadomasd, że nastę,pujące 
paiist\\ra ,złożyły:.d6kumenty ·· raty fikacyjne lub dokumenty 
JH1~ystąpienia do wymienionego Piot,Okołu, który ws-żed1 W 

życie dnia 1 stycznia 1994 L: 

:. , ; I. 

Panama . ;, • ....• . \ . 
Kostaryka , ... ,. ' ' '1 . -. 

Gwa·te-mala . ". ~ , . ,.~ " 0 • 

.Jr la'Rdia . • '. 

•.. . . ..... ... ' 
\c ..... 

.. -.: . 
- Ekwador 

H61and·ia 
. . . .: . .. . . . . ~ ~ . . 

-<lnia ,li . Pa.oovteflil~ka t'lł6J ' i; 
dnia 31 pażdZiernik a 1~'63 'L 

dnia· 20 grudnia ' 1963 t . 
rl-ai-a 30 grudnia 1 ~63 r. 
dnia ~1: ~dnial~6J T. 

IdnJ.a J[ ' grJliini'd 1963 r. 

Związek Socja listycznych 
Republik Radz.ieddoh . 

Stany Zj-ednoczmre Am·eryki 
Republika Dominłkańska 
Nigeria ; • ~ 

. .(nd;Qn<e.z~ ••••.. 

'. 

Górn~/ W {)lta. • . . . 
Bel-gia (Unia Gos-podarczaBel-

dnia 16 styczni-a 
. dnia '1.7 lutego 
Gnia 13 marca .1 

dnia ł9 ma.pCiił 

rlnia 27 maj.;ł 

-dnia 15 czerwca 

gijsko-Lukselnuursk,al • .. • dnia 30 t::!lerwca 
dn,aa 10 WTlleśnia Kuba . • ' •••••• 

Meksyk .• • ••• 
Republika M.alq.ask-a • 
Brazylia 
FH;piny • 
Peru .. 
Kolumbia 
Salwador 

dnia 10 wrz-esnia 
• dnia 22 paźd:zremika 

dnia 2g pat-dzj~>riJ'lika 

' dnia 5 Hstopada
dnia 1-4 listopada 

' Gnia 31 gnKlnia 
dnia 14 stycznia 

Minister Spraw ~r.alłkm.y<ch: w z. J . Wi.niew,j.c;z 

1964 r. 
1'964 r. 
1964 r. 
1'964 r. 
1964 f. 

1964 f. 

1%4 r. 
1964 r. 
1964 , r. 
1'964 r. 
1964 r. 
1~64~:' 
1964 r. 
1964 r. 
1965r 

1'67 

KONWE'N'CJA, U-ZUIJ..EtNJAJĄC:A KONWENCJĘ WARSZAWSKĄ, O UJEDNOSTAJNIENIU Nł·EKTÓRYCłłPRA WIDEŁ 
DOTYCZĄCyC~ ~M.ZV-N.'AlWJ.)OWJZGO · PUEWOZłJ .L01:.NlCZł!GO WVK~ł'WANEGO " ł'~łEZ OS()JłlV INNĄ' NIŻ-
.,' PRZEwOtNłK UMOWNY. ' 

sporz-ądzena · w · Guadalajar,a· dł1ia 18 '; w.-zeŚltiiil-·1~' ł": 

Przeklad. 

W" łmienju-.p~-ret' 'iłz~'CxypOśp'()'ltt~j -L Ud11we-j' " 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ 'RZECZYPOSPOUTEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechne j- wiadomości: 

W dniu 18 września 1961 roku sporządzona, została w Gua
dal.a~-aril Konw-encga, uzupeł:n'iują,c;a Konwencję W.ars,zawską , 

' o łljooil1<osta.jni.ęniu niektórydil pr,aw.idel d<t9 tyczącydh m'ię.tl~y

. nnrodo~ego przewozu lotnicze90 wykonywanego prz-e!l OS0-

bę inną niżprzewo :l.nik umowny . 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Pań
stw·a uzna'la ją i' 'u.znaje za stuszną zarówno w całoscl, Jak 
i kai:tle z postanowień w ni'e j zawartychi. oświadcza, że w y
m'ieili'on.a KOl'lwen:ga jeśt . przY-j'ęta, ratyfikowana i potwier
dzona, oraz p:rzyrz-eka; że 'będzie niezmiemlie 'Zachowywana. 

Na ·dow@G. CIl€gO wydany wstał Ak t n,iatejszy, opatrzo
ny pieciędą Polsk-iej ~ze:c.zYP()s:Ji).Qlitej LudoweJ. 

Dal10 w Wars'l-awie, -d nia 19 pai:dziern..ik-a i964 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: 
E. Ochab 

L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: 
W z. M. Noszkowski 

AuN'Olil de 'la . R..e-p\tb1«tue' VóptiIClire . d~'Pol~gne 

LE CONSEIL D'ETAT 
DE LA 'Rf:PUBLIQUE POPULAlRE DE POLOGNE 

ił tous ceux qui ces PresenŁ,es 'Lettres venont 
f'ĆIit sav0ir -<:e ąui ,suit: 

Une Convention, complementaire a la Convention de 
Varso v i-e , p<Hłr l'urUifkaiti'lln de <:e-rtaiu es regie;; re~ative'S- au 
tr-ansp@rt il.€ri>eR .iFlt<eru-atij"o.:.n~ł ·e·f<f-ec'tue p ar ut:\e pers'onne auIre ' 
qhl.€ 'ł-e 'transport<euf cORti'-a'Cll'lel a ~t-e faitea Guadalajar.a, 
le 18 septembre 1961. 

Apr,~ s avoir vu et examine ladite Couventi{)!l l'e Consell 
d'Etat raapprouvee ęt approuve en toutes et chaClm·e des 

. dispositions qui y SQnt contenueSi declare que Ja 'Co·Rv<eaUon 
,$U5m-enti.orinee est acceptee, r.atifieeet con'firnH~e et promet 
qli'-elle sera inviola'blemenf o'bset vee. . 

En .Foi de Qu oi les Pr€sentes Lettres .ont €t.e ure1ivr.ees, 
revetues du Scealt 6<e ' la Rep:lIl!O:lique Populair'e lGe Poł~e. ' 

I 

Donne a Vil.ł-sov'iie , le t'9 «tobre -.ł9~. 

President du · Conseil d'Etat: 

L. S. 

Ministre des Affaires Etrangeres: 
w z. M. Naszkowski 

E. Ochab 


