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I ':-'Konwen('j~ między R?ądem Polskiej RteczypospoHtel . Ludow~.i II ' Rządem Socjalistycznej' Republiki .' Runłllnil
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2 ,- Oświ:a~(~1ę,nie T1Iłd~we z dnia 2;/. grudnia .J~7.( : r. w sprawie wejścia w życię K~nwenCji między , ~z"deńi .Pol,
. skiej. , Ri~<:~ypospolilej Ludowej II . Rządear : ~ocjalislycznei Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy ' pOdrÓżach
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3 -t--dnia ' 31 grudnia 1971 r.

których
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zmieniające roz-por7.ądzenie w sprawie -p~zepisów meld,unkowych na terenie nie-

województwa warszawskiego.
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D Z E N I A:

4 -, Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1971 r.' w sprawie opodatkowania podatkiem od wY06grodzeń przy-

chodów lłumaclV przysięq1v:ch . •
- 5 -Ministra O~wiaLy I Szkolnictwa Wyższego z dnia - 15 grudnia 1971 r. w sp~awle bezpieczeństw/! I higieny
_pracy w ~lkoła~h I w innv,cą placówkach . oświatowo-wycąowawczychoraz w szkolac.b wyż~zych .
6 .- Ministra Zeghigi 1. dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich ~ód morskich
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KONWENCJA
ÓlłP.dzy Rządem

Polskiej' Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki RumunII " o zniesieniu wiz przy
.
, podróżach sluźbowychl prywatnych,
/\

~porządzona -w Bukareszcie

dnia 28 czerwca 1971 r.

KONWENCJA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem
Socjalistycznej Republiki RumunII o zniesieniu· wiz przy
podróżathsłuibowycb I prywatnych.

intreGuvernul Republicii ,Populare Polone ~i Gu"'ernul Republicil ,
Socialiste Romaniaprivind desflintar.ea vizelor pentru ciHatoriile
in interes de serviciu ~r particular.

Rząd ' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i
stycz-nej Republiki Rumunii,

Socjali-

Guvernul Republicii Populare Polone f?i Guvernul Republicil
SocialisleRomania,

do dalszego umacniania i rozwijania stosunków
obu Państwllmi oraz stworzenia warunków
umożliwiającyCh wszechstronne poznanie
przez obywateli
jednego Państwa os i ągnięć budownictwa socjalistycznęgo
drugiego Państwa, historii i kuLtury jego narodu, jak również
celem ' wzajemnego ulatwieniaobywatelom obu Państw podróży służbowych " i prywatnych,

in dorinta de a rntad ~idezvolta, tn continuare, relatiile de
prietenie dintrecele doua 's tale, de a asigura conditii care sa permita cunoa~terea multilateraIa de cl:itre cetatenii unui st~t a realizarilor conslructiei socialiste in ceHilaltstat, a istoriei ~lcuHuril
poporului acestuia, precum ~i pentru a facilita in mód reciproc
callHoriile cetatenilor celor doua state, efectuateln interes de serviciu sauparticular, au convenit sa ińcheie prezenta Conventie;

Rząd

dążąc

przyjażni między

postanowiły ząwrzećnilliejs'lą Konwencję

w tym celu

In acest scop/ Partile au numil' imputernicitii lor:

wyznaczyły swych Pełnomocników:
Rząd

Polskiej . Rzeczypospolitej Ludowej
.
Jerzego Roszaka, Dyrektl)ra Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Polskiej Rze.c zypospolitej Ludowej,

Rząd

socj alis t ycznej--~epqpHki _.Rumunii.-

'f:
"

\\, . '~'/

Guvernul Republicii Populare Polone pe:
. JERZY RosiAK, directqrulbepartamentuiul c.onsular din MI ..
nisterul Afacerilor Externe,
.

,
.
G.u,vcroul ~epubli.ciiS()ciaHste, Rom!nia. p,e: .
Gh:eorg,h e. ':Baą.~ ~, :pyI-ekt'Ora · t>eparfllmentu/Kon~ ,
GHEORGHEBADES~V, . direct6rul Directiei cońslilare din Mi4,
sularnego w : Minlst~rstwi'eS'Praw Z:agrilni<i'Tl'V.ch ' c'~Jriłst-eru\',Ata'cerilor Externe, ;
Socjalistycznej Republiki ' Rumunii,

Dzienni1tUstaw Nr t
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, którzy, po wymianie pełnomocnictw, l,I.znanych za dobre
łsporządzone w na I E!żytej formie, zgodzili się na aBstępujqc8
postańoW'i~ni.:
'

carej ' dupA l.c bimbulJmputerniclrilor, giisite· tn bunA . " cuveilitl
1ormli .au con~nit asupra ,urmatoarelor:

Artykuł 1

Articolull '

CeUiteniiufluia din statele :contractante,care audomiciliul .pe
Obywatele jednego Pansh'/a, zamieszkąli <,stale na terytorimD Państwa'ojazystegó : ;.l~b na teiytoriumpaństwa , trze- . teritoriulacestui sta,t lau Pe teritorlul uqui stat tert ~i sint po~e
ciego ó posiadający jeden zdoku~ntów podróży uprawniaJ~ sorl ai uriuia ,din aetele de dUltoriecare le da dreptul la trece~e!l
eych doprzekraczani.a granicy, są zwolnieni od obowiłlZku' frontierel, pOt' cłlitort pen't ruJedere temperara .tn. lriteres de serposiadania ' wiz przypodrótach słu~bowycłi ipiywatnych ,aa vidu.au partie.ular 'odsl tranzit«ne ·teritoriul celuHalt stat COltpobyt ' ćia~owy
terytóTium 'drugiego Państwa ' lubprży po- tractaht' firi .'vizaa<;estula,: In eondiłiile , prezentei Convin~ii. '
ciróZai:h ' t~anzytowych ' Przez · to terytorium, ' na warunkach
przeWidzianych niniejszą Ko~nwen<:j".

na

Artykuł

2 .

.

Articolul2

.1. Actę1e ,.tieeiJłł9r,ie. '~ baza clJ:"ora se ~.iedueazl, potrivit prevederilor, .articoll,l11,1i J; .trecetea frorltier~i'.fir( vizl, sin t : eliberate
lem t, wystawiane są obywatelom ' każdego. z obu . , ~aństw eet4łenilor fie.cliruiadinlbltel~contractante In confo~mitate ' eu '
stosownie do prawa <ojczystego. :Wykaz ty(:łi dpkumentów , preve<ierlle Jegi.~la~ieisale ', nalionale ;'~ise ,afl~ p~evazllte < in "Aneka '
nr. I,care ,face parte inŁegraqti din ereżenta9on~entie. "
podróży. zawiera :załącznik nr I, stanowiący, integralńą . część
niniejszej Konwencji.
,

1., Dokumepty , podróży, na podstawie których >ńastępo~,
waĆ . będziepu:ekraczanlegranicy: bez wiz zgodnie ·zarlyku.-

2. Każda z Umawiających się .S tron przekaże drugiej
Umawiającej się Stronie wzory dokumentów podróży, wymienionydl w; ódpowiednichczęściachzał~q:nihnr. I.

2. FiecareParte cantractanU va pune la ~isPozi~ia celeilane
Plrti contractante modelele,'aetelor de cilitorle, preVa~ute la punc- '
'
tul relpeCtiv din Anex. nr. l.
-
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3. W przypadku zmiany lub wprowadzenia nowyeb dokumentów podróży Umawiające .się Strony ' będl'Finformować
~ię wzajemnie drogą dyplomatyczną; przeki!zując sobie r~w. nocześnie wzory tych dokumentów. Ze zmienionych lu.b z nowyc!t ,dokumentów podróży m,ożna korzystać po, ' upływie
30 dni ' oa daty notyfikacji i przekazania wzorów tych dokumentów drugiej umawiająceJ się Stronie.
'
......
Artykuł

3

1:

Osoby małoletnie, . które stosownie ' do , prawa we·
wnętr~negoPaństwa ojczystego nie mogą posiadać własnych
dokumentów, podróży, w .celu odbywanIa bez wiz podróży na
terytorium drugiego Państwa razeniz l,o dzkami lub iQnymi
.swymi przedstawicielami ustawowymi, powinny być wpisane
do dokumentu pądróży jednego z rodziców albo innego swego pnedstawiciela ustawoWego.

"

3. In .cazulschimbarii ,sau introducerii unor noi~ acte 'de cilato-

rie, cele douli'Plrti cl,lntr'actantese vor inform;lrecipróc, ~e caJe ;.
diplonłatic~. trimitindu:-,i, totodata, modelele , acestor : ac~e de cAlitorie. Actel" de calUórie noisau care au fostschimbat~ vor putea
fi foiosite ,numakdqpa30 'de zilede la data noti1icarii ~l predlril
modelelor aceśtora celeilalte PartIcontraetante.

'Articolul 3
l. Pentru a caUitorl pe teritoriul celuilaltstat tara viza Jmpreuna cu parintitsau alti repre:zentan~ legali, mlnarH care, In
conformitat1! eu legislaiia interna a statuIu! lor ,nu pot .avea loci
acte personale de callitorie,vor trebui sa lie ' Inscri~1 in aetu! de
cllatorieal unuia dintre plrinp, respectiv reprezentant! legaU .

2. Osoby małoletnie, które odbywają podróż bez rodziców lub ' innych swych przedstawicieli ustawowych, powinny posiadać własne dokumenty pOdróży.

2. Minor1i care clłllitoresc fira afi insotiti de unul din,parinii
sau81t reprezentant legał treb'Uie sa aiba ' acte personale de cali..
torie.

Artykuł ' ~

Artieolu104

1. Obywatele jednego Państwa, zamieszkali stale na terytorium drugiego Państwa, udający ' si'ę do Państwaojczy
stego lub do państwa trzeciego, obowiązani Sq. do posiadania odpowiednich wiz Pa,ńslwa zamieszkania, stosoWlllie do
przepisów tego Państwa.

2. Postanowieriia niniejszej ' Konwencji nie mają zastosowania do obywateli jednego Pańslwa~ osiedlających sięni(
terytorium dtugiego Państwa.
.

,

3.. We wszystkich jedri'i1kprtypadkacb, w ' których oby-

watel~obu Państw

nie korzystajązezwolni(lniaod obowiąz
ku. po~fa·dania wiz stosOwnie: dO ;" riinfefsz~l ' Kohwericji; 'wizy
udzielane będą bez opiat .
,. . , <, . .. . '

l. Cetitenii unul stat contradant, rezidenti ,'permanenti pe teri-:tonul celuilalt ' stat contractan t, pentru .a " putea dliŁori Jn ,statril "
ai carui cetliteni stnt sau!ntr·un stattert, trebuiesAobtinaln dQcumęntul decalatorit! vb:a cotespunzltoare a statwui peteritoriul
CarU!a domiciliaza, in eohfórmitate cu prevederile 1egaleale acestuia.
.
2. Prevederile prezentel. Conventil nu -le refera la ,cetatenii~mul
stat contraetant, care vorsa se stabileascadefi~itiv ' pe ' teritoriul
celuilalt stat contraetant. '
3. .In toate cazurileinsa In :care t;etafenii statelor contractante
nu beneflciazli de desfillltarea de vize prevazutil pflrt prezenta
COrivenlle,"viieteli sev6r acorda ' Cllscutire de taxi.

~D_z_ie_n_n_i:_k,_U_s_ia_w_N
_r~_ _ _ _ _....,..._ _ _ _ _ _ _ _ _-__3 .,.....;;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_'_-',"-.;
:. .,~
.. :. Poz.A " .
t : :.: ,:

,' j

.

Obywatele jednego Państwa, udający się ' na te rytorium
drugiego Państwa lub opuszczający lo terytorium, mogą przekraczać granicę p'aństwową przeZ każde przejśc i e graniczne,
udostępnione dla międzynarodowego ruchu osobo wego.
.";:'

Cetiit:~'i i" unui stat contractant, care ciilat~~esc pe . teritori~l
celullaH stat contractant sau care parasesc acest terltoriu, pot trece '
frontiera de stat a acestuia prią or!ce punct de frontiera deschis
traficului international de caHitoti.

"

\ .-

Articolul6

,Artykul6 '

.
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"
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L ,Cetatenii unl~1 stat .c ontractant care ' caliit'~';e;~ ' in inter es de
L Obywatele : jednego· Państwa, udający .' s ię w cela ch ,
na ·terytorium drugiego Państwa,mogą : przeby- serviciu pe teritoriul .celuilaltstat eontract~ntvorpiltearąlTLi.~ ~ · p~ ' .
teritor:h,tl acestuia pe toata dUrata ' misiunii lor; de aeeastf prev'e~ ',
wać na tym terytorium przez okres wykonywania 5wychobodere be~eficiazii 91 . membrii lor de . fam ilie, in' ma su~a in,' ~are' ;i~'t .,•.
wiązkówsłużbowych. Postan,Jwienie to stosuje się do człon" '
ćetateni ai acestui stat.
. ,
'..... '", ,., ' .
ków rodz in tych .osób, jeśli są obywatelami tego p ierwszego
piulstwa.
służbowych .

2, Cetiitenii unui stat contractant .eare calatoresc in interes par.
2.. Obywatele jednego Państwa, u{iający się . bez w iz
w cMachprywatny'ćh na terytorium drugieg6 paAstwa na' po- tlcular, fara viza, pe teritoriul celufialt statcontractant pentru ' ~e.
byt'tża$ 6wy; '~ają prawo przebywać na tym terytor i ~in przet ' dere temporara, audreptul la o gedere pe acest teritoriu 'pe::o 'pe';;'
okres '30'. dhT. licząc ' od dnla ' prZ'e J{ rbćZ~nia' granicy panstwó- " rioadade .30żile de ' la data trecerii frontierei :de ..'s tat:. ·I'n! eazuri '
we{ \tv przypadka Gh wyjątkowych,' Jak ~iężka chor'o ba, waż exceptionale ta: imbolnliviri grave, motive familiare importa'nte ~i
ne względy rodzinrte lub Inne p'odobneuzasadnione okolicz- . alteasemenea situatii' justifij;at~ - dreptul de ~'edere poaie fi prelungit de ditre autoritatile statului de resendinta, pentrti incA
ności, prawo pohytu może ' być przedłużone przez władze
o perioada de plna J a 60 ' de zile. Prelungirea dreptului de gedere
Państw:a czasowego pobytu o dalsze 60 dni. , Przedłużenie prase va" acorda cu scutire de taxa.
wa' póby
n'astępuje bez 'opiat.
.
. .tu
..
;.

.;.

3. Przedłużenie prawa pobytu~ o którym mowa 'w ustę
pie 2, nie może przekroczyć terminu pobytu za granicą okreś
loni~d' w "dokumenclepodrÓży przez władze Państwa ojczystego'.';. osobyzilinteresowanej.
.
.
,
" \

-

3, Prelungirea dreptului de $edere despre care se,face mentiunea .
la punctul 2' nu poate sa ' depa,~easea termenu1ui de~edere in strlil.
na ta te, preyazut In actul .de clUatorie 'de clitre organ'e1e cOn1petente
ale statulu1 ai earuicetateni sintpersoanele interesate.

-

.

.,

.

Artykuł 7 .

Articolul 7

1. Obywatel jednego Państwa, który w czasie pobytu na
terytorium drugiego Państwa utracił dokument podróży , zobowiązany jest zgłosić ten fąkt właściwym organom miejscowym Państwa pobytu. Obowiązek ten dotyczy także przypadku ząiszqeniĘl,lub !,Iszkodzenia d,okume. ntupodróży w takilIl stopniuj : iż nie . mo~e być: 'on uznany za ważny- dokument ,
po.dróży, .. ~.
". " .~

1. Cetliteanul unuia din statelecontractante; care,in timpul ca"' ''
latoriei pe teritoriul celuilalt stat contractant, a pierdut aetul de
calat~rie, este oblig at sa anuntedespre acest fapt organele locale
competente ale acestui stat; aceeaą Lobligatie existli 9i in cazul in
care aetul de dilatorie a. fost distrus sau dęteriorat iptr-o asemenea
mlisurli ind t nu ar mai ' puteafi re ćunoscu'f ca act ~alabii de calatorie. 'ó '
•
,
.
. ;
' . '
'
.

2. ,n utracie, zniszczeniu Jub uszkod,z eniu paszportu dyplomatycznego oraz o wydaniu paszportu dyplomatycznego
w zamian innego paszportu, na ·podstawie którego nastąp i ł
wjazd, zostaną powiadomione właściwe organa Pańs,twa czasoW;egQ. , pqQytą . przez ,przedstawil=ielstwo .· ąyp1o.m,atyczne lub
urząd, ' konsularny. Państwa,klóre paszport wy~tawiło " .

2, Pierderea, distrugerea sau deteriorarea .pa9aportului diplo.
matic, precum ~i eliberarea unuipa9aport diplomatic in 19cul. ee.
lui cu care s-a trecut frontiera la intrare ~or fi anuntate' ~rga rielor ..
competente ale statului de re$endintade ditre' misiimea dipiomati~ .
casau oficiul consular al statului' care a elibera,t pa$aportul.

3. : W przypadkach utraty, zniszczenia lub uszkodzenia '
dokumentu podróży, jak rówriież wówczas gdy obywatel jednego Państwa, podróżujący na terytorium drugiego Państwa
na pod.<;tawie zbioroweg'o paszportu, zmuszony jest odłączyć
się od g.rupy z ,uzasadnionych powodów, odpowiednie przedstawiCielstwo dyplomatyczne lub urzą.d konsularny wystawi '
nowy ':dokument, podróży za~patrzony w fotografię.

3. In cazurile' de pierdere, dlstruger:e sau . deteriorllre a aetu1ul
de calatorie, precum ~I atunci dnd eetateanul un~i stat contractant calatore~te pe teritotIul eeluilalt stat contractant eu ' pa~aport,
colectiv . ąi este nevoit sa Intrerupa ,calatoria dintr-un motiv intę
melat, misiunea diplomatiea sau oficiul eonsular al statului al ·cli.
ruicetatean este ił va elibera .un nou aet de ealatorLe,. prevazut
cu fotografie.

>

.~

j ,

4. Ie~irea cu' acest nou aet de cal.a torie .se 'va efectua in con' 4.. Wyjazd ńapodstawienowego dokumentu . podróży na- o
formitate cu legislatia "statului pe teritoriul car,ula se ani pósestąpi zgodnie z prawem Państwa, na terytorium którego znajduje , się , posiadacz dokumentu. Wizy, uprawniające do ' wy- sorul actului. Viza ,~are ąa . dreptul la ie~ire i se va ilcorqa ;eu scu·
tire de , taxa.
'
jazdu .udzielane będą' bez opłat.

. Artykuł 8
, • ':

,' .

.~

"

"

A ~

"'r'

.. .......

,.1·

Każda 'z Umawiających się Stron będzie trak>tować, oby

Jvateli drugiego Państwa, znajdujących się na jej ' terytorium

~

.

I

•

-

:-',

~

!;':)";'~
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- "t

... -

. Fiecare din. statelecQntJ;a.ctante· va . .trata ceŁatenii . celuiląlt stat
contractant! . care ~allito;es'~ ~ pet~ritori~l~ S~!l. J n " bazą . ~~~zeQteL

Dzierinik Ustaw I Nr 1

---------------------------------

zgodnie zpostariowLeniami .niniejszej Konwencji, z.e szczególi kurtuazją w..: ramach swego prawa i prze,pisów. ~otyczących cudzoziemcó~w. Osoby te są zobowiązane
ze" swej strony przestrzegać prawi! i przepisów Państwa, na
terytorium którego przebywają.

lnąprzychylnością

ArtYkuł

Conveątii,.'Cu

depseblta atęnłie ~icurtoazie. fn limitele ,legiicir interne cace 'x:ęglementęazastatutul ju~idic al stralnilor pe. teritoriuf
sau. Aeeste perSoane sint 'obligate, la rindul lor, .sa. respecŁe ·.legile
~i regulamentele statUlui de re~edinilk.
,,' 'oc '·

Articolul 9

9

. L Posttmow"ienia nJniejs?-ej Konwencji nie naruszają prawa kaidegoz Państw do zak~zu wjazll\l na swoje terytorium
osób niepożądanych - ' -obywateli drugiego państwa, Iłni też
prawa do skrócenia łub pr~erwania ich pob'y 'tu, jak również
do wydalania takich"obywateIi.

. ( Prevederile prezlmtei COB'Tentii n~ ' aduc atlngeredrepturiior
orlcilruia dlli !tatele contractante de arefuza intrareape ' teritoriul .
sau persoanelo!" ·Indezirabile - cetltenl IIi ceI"iilliiltltat contrac- '
tailt - de '. leiCurtii iau a Ie fn't rerupe dreptUl d';~ederi: precum
,i de .-1 expulza.
.

2. O podjęciu . kroków w zakresie skrócenia lub ' przer.
wania pobytu właściwe otgana jednego Państwa powiadomią
niezwłoc:mie przedstawicielstwo dy'p lomatyczne lub urząd
ltonsulain,r .drugiego Państw,,, .

2. Despre .m asurile luate , de : ~curt~!:esau ' {je. lntrerupere · a dreptului de ,edere, organele compelente ' ale unui stat cootractanŁ vor
ln{or,ma . . t~ril )IlUrziere, ml.Junea dip.lomaticl .,uu ·ofh::iul consular
Ii~tluilalt: ~~lit.

'

'. ' ..

;:

" , ' .,:

,

C',

.' . ,

."

•.

.. .... '
Artykuł

~t1colul. lO', ,: ,.

10

1. Obywatele jednego' Państwa, : udający ' się (:zas()wo w
celach prywatnych na terytorium 'druglego' Państwa', P9w'inni
posiadać odpowiednie środki płatnicze niez.będrtena, pokrycie
kosztów pobytu.
.
"

o' ,

-

1. Cetlteniiunąl stat .c ontractant care :dlAtóresc temporar In
scop partłcular pe teritodul celuilalt .tat, conttactant: trebuie l i
aibA mij)Qacele.' de platli: ~orespunzatoare .pentru, acoPer:iręa ' cheltułelilon~ecelare JletilliPuI ~l1itorieL

,

, 2. Szczegółowe postanowienia w tym ukresie, li takie
warunki płatności między obu Państwami,; tytułu ruchu 05";
bowe.go; '76wier.a żałączlilknr II; ' stanowiący integralną ' część
niniejszej Konwencji.
.
.
..'

.

'

,

Artykuł
!;

.... .::-,;:
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.

i :\

.~ :"

Umawiając~ ' się Strony!>~ąkonsuitdwać ' się w razie
]'lotri~by' 'o raz wymieriiać informacje i.wspi'~\v'acł1 tWiążanych
ze stosowaniem postanowień ,iliniejszeJ ~Konwehcji ' na dróJze
dYPlóńt'itt'yczne j 'lub winny spós6b. '

1. ~ispozitiil~ detaliate. tn .celt do~eniu. 'precu~ ~j . conditiile
de plata1ntre. celt!' douastate privind traf1Cul de ' el11tod ' sint stabili te -'In Anexa nr. II, care fac~ pa;t~lntegranii din'",wezenta
Conven{ie.

Articolul 11 '

PArtilec~ntr~ct~nte .l~ vQr cO{lsuUa, da.cA ~a, ~ nec~sai •. pe cale '
diplomatitAsau ·pealte' cAi coiespuQzli'to.re '~i .vor fac~ ' schlmb de .

informałil.' cu privire laprObl~~ele "lePte "d~' ' aplicarea' prezentei '
. ',.'
. "."."" ::' '
' . ' , ..."' .... " ,.. ,'7::, "
Con.veritii. '"
.<

•

,j. ".. ~:

: f.

.,:.
Articolul

ł2

.

~:

.

," 7:'-'-"

1. 'KonwencJa nimejsza podlega zatwierdzeniu zgodnie
prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdżie w ży
' cie : p6 ' upływie . -trzydziestu dni '~d dnia wymiany not 'stwier. dzających to ,za twierdzenie.
'.,
%

1. Prezenta Conventie va fi supusi aprobarii, in conformitate cu
prevederile .legislative ale ' fiecarei Par'ti contraetante, ~i va lntr-a
iovigoare . dupa 30 de zilede' la data,·s.c himbului ,de .nott" .pr<irt care
se confirml aprobareaei: '
~ ""'; " . (" '.;
(.0

2. '-Z" driIem ' wejśCia ;w "'zyde' niniejszejKónw~ncji'traci

'moc Pbroiumienie ' pólskó-rtimunskie ' zawarte' dnia 4 'lutego
1956 :rokuo·· ~zwizowych - podTózathw 'celach, służbowyćh
"Obywaf~lj, 'jedhego ':~aństwa ~ oa terytoriUłń drugiego Państwa .
na podstawie . paszportów

•

dyplomatycznych,'

s.łuibowych

ł' żwykŁ1"ch; ' ;jak 'r6.wnjeż·" Piotok~ł polsk.o·rUm·uń~ki, ., podpisany
"w Bukareszcie · dnia 29 pażdz.ier.ntka :" 1963 rok;u;dotyc.zący
zniesj.enia obowiązku ' wiz wjazdowo.:.wYJazdOwych i 'tranzytowych w prywatnychpooróżach oby;waięlii, ':9bu~rajów:

Artykuł
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t~ "'ł; ~ .';'(~ >,;,,' ~ - 1.J~

r

>

;.~ "!l
,"

'"

,c ...... '.:,'

··.2:pe data iotr'ru-iHnvigaare 11 prezente'i ~Coń~eD~i,-:i~i inc~~~;f;.
zl valabllitateir intelegetea polono-ri'omAna · irlćheułta 'Ia 4i :łi!bniarie
1956,cu priitlrela ciilatOrille tar~"" vlz! ' iń >s~op :!ó'ficial '~le ~Qti:'
tenilor unei ParW cootni:~t~ńte
J;eritoFitiić~ieil~it~pliitl:~pe,'bai.i
p~apoartelor diplomatice, de serviciu ~l simple, precurn' ~r Ptó'ió'ćolulpolono-rom~R , lncbeiat la , Bucure~ti.la2g octombrie 1963 cu
privire .la desfiintareaobligativitatH vizelot' de . intrare"ie~il"l! , ~
tranzit pentru calatoriile in StOp parUcillar · a'le ' cetA'~eniior" celOT
dou~ tari.
,. .'. .
.....;::.: ': .'.:,-.
.,,-,',,,..,..

Pe

Articolul 13 ' ,; " ;.

~ ·~ ·- ·<Ę;;: ·-\, ..ł·;,

Konwencja ' niniejsza ' zawarła, l~sf.1i iilł"· tiifsiiieo'ld"eśłoIiy.

.W,pr.zyp;adk uj ej' wypa,wiooteonla" prze,z cj edną· 'z Ufua·w:i..a1jących

się .St'ron";'Przi:!st'arrie~~''(ma , (Jp'Ow.lą2iyw6t ~·:p-ó :'; .uPiywie,~rs.iestiu
Pliesięcy od gnia notyfikacji o jej wypowiedzeniu'-

Prezenta Conventie . s-a,~' J.ncbeiaf: pe:.'tlrnp: :nelimłta't."'·Iilcazul
~Q,~n;~~ii ęi :9ę ,ęatrCi w,t!l ł qin : ;EartHe,, !!o,p.tJ.l,.a(,!:ta..ntę,: ~ho/en~a, va

'lnee~a s~\~ąh:fi~ m "Vigoarer la implJ,Ilłr~a t~ll:me'n\1lllifie-~ase iuni
de la data noti'ficarii aceslei denuntari.

· :.' _·V~·

Conventia ś,..a inchelilt la Buc\H'e~tila ".data de -28 lunie. 1971,
in '\otiaexemplare origlnale', fie~are in limbi~e ,polona . ~iromAna
ambele texte avind aceea~i valQare.

" Konwencję niniejszą sporządzono w Bilkareszciedłńia
28 czerwca, 1971 roku, w dwóch oryginalnyph egżeinplarzach,
każdy, w' językach polskim i rumu6sk'im, przy czym oba teksty posiadają jednaKową moc.
,.
.
Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy podpi'"
sali niniejszą Konwencję i opatrzyll ją pieczęCiami.
Z , upoważnienia Rządu
Pglskie j R,zec~ypq~P9lite l
',:.' : tudo~eJ

Z

upoważnienia Rządu

Socjlłl!s~yczn~.j. , Republiki

i

Drept care imputernicitii sus-mentionatl au semnat, prezenta
C~nventie ~i au aplicat sigiliile.
.
. Piu Imputernidrea Guvernului

Din: Imputernicirea . Guvernulul

,R epublicii Populare Polone,

, Repąblicii ~oci~listy . nomAnia,

, Rumunii " .

'Qheorghe , Bad,ę~c.u .

.~

"

".~'

"

J.erz1/ ' Roszak '

ZAtĄCZNł~nt
ł·
, ......

'ANEXA NRf

'::,

do ' Konwencji mlęclzyRżądein ' 'Polskiej ~Ih!eczypo~~ołlte} ' Lli- la "C<)Ovenpa dirrtre Gu\'~~nul 'Republicii Populare "Pbiont li
dowej a . Rządem Socjallstycznej Republiki RUIn'lI:IICoznle~ , Gtivernul Republicii Socialiste .RomAnia privinddesIiinfareił vli elor
BIelilu wiz ·przy Podróżach iduibowych I prywatnych.
pentru calatodile In interes de serviciu ~i particular".

, 1. ' Dokumenty podróży uprawniające obywateli , t~muń
,,'skiCh do przekraczania 'granicy:
.a) .w' celachslużhowych;
"' -:v ,paszport dyplomaty'czny, ".
' - 'pa!!zporŁsłuibowy, indywidualny : Iubzbiorowy,
-pasipąrt zwYczajny; indywidualny lubzblorowYiMini- ,
slerstwa Spraw Zagranicznych,
' i

. ksi:ąieczkażeghitska,

, -"-

leyitYin:~Cif\ .;s.lu, żQ~w,a ,'(Ircenci~ · lotniqa) perso~elu Ja-

' /:" " :
i

,

tającego

lotnictwa cywilnego;

1. Actele de calatorie care "da:1i dreptul cetalenlIor romAni la
trecerea frontiereLsint urmatoarele:
a), in iI)teres de serviciu:
---, 'pa~aport diplom'a tit;
- ' pa~apórt de serViciuJndhiiduaJsau coleeiiv;
"
.;..... pa~aport simpiu i.ndividuill sau colectiv, eliberat de Ministerul Afacerilor Exierne;
~ carnet de marinar;
, ~ lęgitirnati'll de~ se~vidu '(iicentli de żbOr)aIl1~.mbrii.or: echipaJeior' avioan:eiÓ.rdj'~~via~ia clvilli;

b) in interes 'particular:
- pa~aport diplomatic;

b) w celach .prywatnych:
- <,paśzportdyplomatyczny,
, ,7 - pC!s~pq!t ,$łużhowy,,'"

•• ci

wydany ' osobom, zatrudnionym w
, 'fl,llsji~,~alejna , tet:ytorium- państwa trzeciego,
.
' .7 ,.pa§zp(,)ft " z\Vycza.jny:,in~ywi,du,alnyhjhzbioroW'y, Mi~;,':,ilis~,erslwaSprćłw Wewn~lr'Znyc,h,
.
,
",.;, P,ilSZpo~t,gjaQbywateH rumuńskich zamieszkałych slale,
za granicą;

chd}apodróiy .tranzytowych , w celach $łużbowych luh pry.'Y_~ln'yę;h Jed.eą ' z"dokumen16wwymienioilych Powytejpod
literą ali , b): ' ; '
, . '
,
"
" ~ .
.

""7, pa~aportdeserviclu ,eii1:leratpersoaneloraflate !ńniisiu'ńe
per~anenta PeteritoriuI'unuistat tert;
, - p~~aportsimplu, indivldual . sau ,colectiv, ,eliberat de Ministerul Afacerilor.lnterqe;
- pa~aport '.pentru ceta~enii . rorri~nldomicHia\i J n strlilnatate;

l

c) plmtru calatorille. In ' tranzit fn!nteres de '.seryiciu' saU 'parU ..
cUlar, - unul .dinactele de clillitorle prevhute la; liJe~ele a ~i b . .

"

'

..

,':;,':~ ~,~s,~p,o"Ł:mjorow:y , wv:stawiany jest'. na' nazwiskc kierown,ika : grupy i , zaopatnony ,.je~t ;w.Jtslę ' imienną"potwierdzoną
L, prWZ, ,or.gaą wysta\Viający.l,.iSla Imienna żawiera daneperso~aln.eJ :fQLogrąfJe. , Wpis,an~ch ' do < niej osób. W.przypadku gdy
Ji~t~, ~, imienna ,'nie, ' zawiei'-a , fotągrafii : wymienionych w niej
" . o,~~~;, Wygg~9ólnia.! onapoladanymi per,son!łlnyini :także nu, IUęrY ,~,do;wodów'.'o~obislyth. ' którymi - le,gHymują' się 'wspomniane ,~~o~Y .'"
.
" . . n2/ Dokumen1v ';pódróży 'upr;awnla'jące', obyW:ale'Hp'olskich
dO'.J?r,zekTac.l;ania; granicy: ',
, A). :wcel~cbsłużb.owych: ' .,
;-, pa.~iportdy,plomarycżńy.
,., < -::-: pa~iportIpillii;;teri~lriy"
: i,' -"'7:J)as:zpo'r t " Iuzbo wy" , ', .
....
~, ", .~ ;P~.S~PO(t., stuż~oWY; ·Mini~terslwa ·.5 praw , ~ag-r,~rl-icżnych; "
" . c , ; """'PlIs;tpor,t;:oznatiżo(ly, liter,ą.,S:', '
,, ' " ,

',' 2. Actel-e,: de · cal.iłlode cate~ d~u ' dreptul cetiiteń,ilor , polonezL'l a .
trecerea,fl'onti.erei sint ~rma.to.arele: "
:·F "
"
: a) in interes 'de st'rviciu:
'.
- ,pa(>aport diplomatic;' "
pa~aport mi~isterial; ,
- pa~aport de seryiciu; ,
, - ;p.a~aport 'deservlci}l ~Mi ·'Jste.ruI ,:Afacerilor ', EXłern,e;
",,', . 'r '.p~.apąrtcu'.rnen~il\gea "S';
__ "', ,', :. " .•
:. :·,.~ ' ~k.:t~4Ita :"' M~~Porto:w:a· : · }Y;i'e,i,o'krotria" wraz : zttowodem d .' -::- ,talań declłlator,~ pertr,u, ąlai '(I1':1lte , caliitorii, J mpreunl', elJ
; :d~.,o,i>-i.~~y.jit~'u. b ;;tYiPczas~w:YlJl , \ ~ii'św'i'ad,~!e'nieri.l:, '{bżsit~ , , '- ..liJiletinl!I ..<!e .t~entj tate ' lIau · lęgiti a~ia , lltovi~rie :de, id~ńti-ta,łe; " ':
·móś'ci,
,. ' " , '
' , '
'. /'. '
C

;..

.' .

, Pa~ap()rtul colectiv .. se · elibereazą pe cnumele . conducatotullii
gnipului ~i . estę insątit .dellsta ' nomiąaHF ccrtiticatlt 'de organul
emitent.Lisla nominalii va cuprlndeaatfle"de Idenlitate!łl !otogra~
fiile ' persoanelor inscr~sein ' acea~ta. In , cazul; in 'carellsta ,nominallinll. este ,prevazuta cu . !O:tografiilepersoanelor . lnscris~ ; ea va
cuprinde, inaJjlra denumelelłi ,prenumele .. - ~i; nume,rel,e ~ bqJetine:t
lor de identitale cu care se vor' l~gililqa per~oanęl~ ;r~spec~l~e~ . ' ,

'

<

,

-

,

.

" '•• '

'Poz.

.;..P-,.z-,-ieC.-0_n_f_k'·'__lli_'_ta_w_N_
· :_r_
· ---"7---'-------,---..,.......=.;..
./ 8_ _ _ _ __
książeczlrn żegfarska,

carnet·de marinał"; /
-legi,timat1e ,deservidu (lkenta de zOOr) a. membrilor
pajeloravioanelor din ~viaiia dvi!a;
.~

•

-'- legitymacja slużbowa(\icencja lotnitza)
sdnelu latającegolotnlctwa cywilnegoi

członkÓw

Per-'

b) .w celach prywatnych:

b)

~ . ,pasz.por tdypI oma tyczny,
- paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagraniczrrych,
- .pasl-port,
~paszpqrt zbiorowy,.
.
.. ...
,,
, -..:.. 'W..kład,ka paszportowa -..:.. jednokrotna lubwielokrot.na ''-. wrazz-d'o wodem osooistym lub tymczasowym

zaświadq:eniem tożsamości,

paszport :'k onsularny
paszport konsularny -

książec;zkowy,

blankietowy;

c) dla podróży t+,anzytowych w celach służbowych lub pry.\v,a,tnych jeden' ~ dokumentów wymienionych powyżej pod
, literą a) i b),
.

in interes paFticular:

. ":"'pa~apOff d!plómatić;

-', pa~aport de ~rv.kiu- Ministerul-Afacerilor Jilxterne;
~ ", '
-.
'
. / - pa~apo~t;
--..,.pa$aport' cóiectlv; \
- ta~on dec,aJatorie pentru ~na sau mai multe. dHatorii,i~...
preunacu . buleHnul de 'identitate sau legitimatia proviz;de de
, identltate;
I
- pa~aport coilsular - carnet;
- pa~apQrt cdnsular -blancheta;'
'

c) .pentrwcaliHoriile in tral)zit inintereś de servlclu sau particular- unul din actelede calatorie prevazute la/ iitcrele a ~i/b,

.

*

.

~. .

.
Paszport. zbiorowy wystąwiany jest mI' nazwisko kierownika grupy i zawiera wykaz wpi.sanychosób oraźnume
ry dowodów osobistych lub tymczasowych zaświa<;lczeń toż •
. samości, .którymi . legitymują , się · te OSO!)}',
Przy wyjazdach służbowych na podstawie
portowej wielokrotnej , wkładka ta zostanie
oznaczona stemplem:,.służbcwy·',

,

wkładki

paszodpówiednip

3, W przypadkach wymienionych w ustępie i artykułu 3
Konwencji, jeżeli osoba małoletnia w wieku ' powyżej 7 lat
wpisana jest do dokumentu podróży jednego z rodziców lub
innego swego pr-zedstawiciela ustawo·wego. niezbędne jest
zaopatrzenie tego dokumentu p0dróży w fotografię osoby
Dlaloletniej albo posiadanie jej legftymacjiosobistej Z foto'.

. ..

Pa~apoJ:tlllcolectiv . se , elibereaz.a ·'pe numele conch,catbr.ului
grupului ~i cuprinjle lista ' persoarielorinscrise in aceasta, precuro
~inumerele buletinelorde identifate sau legitiglatiiIor provizorii
de idl'intitate. cu care se legitirnęazaaceste persoane.
In talonul care da dreptul lama! mult~, diHitotH, folosit in.'interes de .se,rviciu, se vaaplica ~tampila Cli menthinea "de serviciu!'~

3',

In cazurile .prevazute la articolul '3 punctul 1 din prezenta

Coiweńtie, dacii minorul mai mare de 7 'ani este inscris in actul de'
ciHątorie

alunuia din parinti sau al reprezentantulul sal,llega.l, este
necesar sa existe fotografia' sa 'personala ' aplicata in adu!. de calato~ie al acestora 'sau o legitimatie personala a minorului, prevazuta
.
/
. cu fotografie,.

grafią.

ZAŁĄCZNIK

ANEXA NR. II

nr II

do Konwencji między Rządem Polskiej Rz,eczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki RumuD.l jo mi e~Ienluwiz przy .podróżacbsłużbowych i pry,wćllnych • .

.la ,',Conventia' d{ntreG~v~rnulRepubiicii ' Populare ' Pol~he ~i
Guvernul . Republicij ąocialisteRomania 'p rivind desfiintarea vizelorpentru. calatoriilein interes de serviciu~i particular",

L, Obywatele Palskt'ej Rzeczypospolitej Lud,owej,udają-

1. 'Cetatenil RepublicH Populare ,P olonecare caliitoresc in interes particular pe teritoriul Republicii SocialistęRomania '
'p6':'
seda mijloacelę. financiare . necesare pentni acoperirea ' cheltuieHlor
de sejur ln 'sumade minimUm 700 lei:

,

cy

się ' prywatnie . na terytortum . Socjalistycznej . Republik,i
Rumunii, będą posiadać środki finansowe niezbędne na po-

krycie kosztów pobytu w

równowartości

minImum 700 lei.

2, Obyw.atele Socjalistycznej Republiki Rumunii, udają
cy się piywatnie na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej LudOWej, będą posiadać środki finansowe niezbędne .n a 1'okty.cie. kosztów pobytu w równowartości . minimum 1300 złotych,

"Ol'

2. CetiiteniiRepublicii Socialiste RomAnia ' care, cal1t~resc ln
interesparticulal' pe teritoriul Republicii Populare P.QJpne · vor' pOio
seda mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor
desejurinsumA de minimum 1.300 zloti. .

3: Osoby małoletnie. w wieku do lat 14, podrózl1jące pod
3. Miooriiin virsta depina ,la 14 ani, care cliliitorescsub SuPopieką osoby peloj)letniej i ,wpisane do ,dol<Ulnentu podróży: , rave.gherea 'persoanelor · majore ~i .care sint .'Inscrl;;i in adele de

tejosoby,będą'" posiadać co na.,imniej500J0 środków finanso~ ' calatorie ale aces'tora, trebuie sa posede minim~m5(J·I. dinrnjjloa-:
wych wymienionych w punktachli2.
' · celeiinanciar~ prevazute la punctele 1 ~i2~

4. Postan'Owień, punklów- l,2 iJnię ,slp5uJe się do osób

uczestniczących w ' wycieczkachor~janizowańych . Przez. . biura
ppdróż,y, d() osób podróżującrcbwr,amach bez<lewizowej wy..
mia:!lY osobowe Lmi~(!zy ~ instyt ucfami;, . za'kładamipracylu b
organizacjami ()bu/Pańśl~, " ani teidR ,.os~b zapraS:zanychn'~
kośzt Ins1ylucji, zakładów .pracy · !uó',. organizacji drugiego

4.Prevederile .punctelor l, 2 ~i3 de mai sus. nu .se aplica persoanelor . ćarej>$rticiplllaex:cursille . -orgahizate "de cAtre biroUrile
de tUdsm,celor .care .callltoresc in' cadrui schirnburilor nevalutare
de persoanelntre Institulii, tnt~prinderil!au organizatił mncele
dóui staŁe li'rtici persoanelorihvitatepecheltuiala uner insUtułii,
!ntreprinderl 'sau erganizatiiale 'celu1la1t stat;
.

Państwa.

.

.

MeI'.hik Us,taw Nr f

-

7

~~~~~~~~--------~----------------~

Poz. 1, 2, 3 i 4

-..:

~--------------------------------~~~~---

5. Rozliczanie sald płatności ,z tytuł],l ,ruchu osobQwego
regulowanego Konwencją o , zniesieniu wiz pq;y , podróżach
służbowych i prywatnych dokonywanebędziezgodiJ.ie z zasadami i trybem uzgOQniollymidla płatności niehand!owych,
przy zaslos,owaniu przelicznika 2,3 od cpwili wejścia W ży
cie tej Konwencji, wpisując ' je na konta, względnie pokrywając je z kont, które Umawiające' sIę Strony prowadzą w Mię
dzynarodbwym Banku Współpracy Gospodarczej. ; ,

5. Decontarea soldurilor depUi{i provenite .din diHitoriile ne
pers01ine reglementate prin Conventia de desfiintare a vizelor
pentru ciHatoriile, in interes d'e serviciu sau parlicular, se va face
in conformitate tu principiile .jii metoda convenite pentr u pla~ile
necomerciale, cu aplicarea coeficienlului de 2,3 din momentu l intrarH in vigoare a I?rezentei Convenpi, trecindu-Ie in, sau ilcóperindu-Ie ' din conturile pe care le au Partile contractante la Banca
Interncitionala de Colaborare Economica.

6. Umawiające się Strony umożliwią podróżnym powrotny wywóz ,śr~ków p'łatniczych jedynie w granicach ~óżnicy'
między kwótą wwiezioną a, minimum ustalonym ,w punktach
l, 2 i 3:
'
"
,

6. Partile contractante I vor da posibilitatea caHitorilor : sa ducii
cu ei,)a 'Inapoiere, mijloace de plata numai in . limita diferentei
dintre suma adusa la sosire ~i suma, minima shibilita: la pundele

1-3.

2
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
1

dnia 22 grudnia 1911 r.

w tycie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospo1łtej Ludowej a
RepublikI Rumunłl ,o znie.słenłuwlz przy podróżach' służbowych .ł prywatnych, sponądzoneJ
28 czerwca 1971 r.

' w sprawie wejścia
~

w

SocjallstyC'mej

Bukare6lcledDła

piła

w dniu '26 listopada 1971 r; wymiana not stw i erdzających
jej zatwierdzenie zgodnie z prawem każdego z .obu Państw.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar1y12 Kpnwencji międiyRządem . Po)~kiej RzeczypospolitE~j Ludowej
Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii
o zniesieniu wiz przy podrózach służbowych i prywatnych,
sporządzonej w BukaresiCie dnia 28 czerwCa 1971 r., naslą-

kułem

Rządem

a

Na podstawie artykułu 12 wyżej wymienionej Konwencji
wejdzie ona w życie dnia 26 grudnia i971 r.
Minister' Spraw Zagranicznych: w z. J. W iniewicz

3
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
-'

z dnia 31 grudnia 1971 r.
zmieniające , rozporządzenle

mełdun!cowych

,w sprawie przepisów

na terenie niektórych

miejscowości

województwa ,

warszawskiego.
Na ' pÓdsŁawie art. 21 ustawy z dnia 1-4 lipca 1961 r. ' wyrazy "do 'd nia 31 grudnia 1971 r." :zastępuje sięwyra~ami
"do 'd nia 31 grudni.a 1972 ,r."
oe-widencji i ~on,troliruchu Iudno$ci (Dz. U.~ 1961 l., Nr 33,
P91:.) 64, z 1963r. N:L 15, poz. 17 ' t z. i967 r.Nr. 44, poz. 220)
. § 2. Wykonanie rozporządzenia ; porucza się ' Ministrowi
2;~rz_ądza się, .c o Di'lstęp\lje: . '
.
,
Spraw Wewnętrznych ' o(az Prezydium' Wojewódzkiej Rady
.
r§ 1. W . § l rozporządzenia Rady MJnistrów t dnia ' Narodowej '!N Warszawie.
§
3.
Rozporządzenie
wchodzi
w
życie
:t dniem ogłoszenia.
11 stypnia 1966 r. w sprawie przepisów meldunkowych na
terenie ,niektórych miejscowości -woje,~ództwa warszawskiego
Prezes ' Rady Ministrów: ~ P. Jaroszewicz
(Dz . . U. z 1966 r. Nr 8, poz. 48 oraz z 1971 r. Nr 2, poz. ' 14)

4
ROlPORZĄDZENIEMINISTJtA FINANSÓW '
.

.-' .

"z dnia 21' grudnia 1971 r.
,

,

.

"

W sprawIe

'

opodatkowania , pod~tklem ' od Wynagrodzen" pri'ychddó:W"tfuinaczy
pr~Ystę9ły('h.
"1:"- ."; ' (. • ,
:
,
.•
.'

."

',"'

•

-"

:

.::

"

.

::,, ' Na podsŁa,wle art. 2 ,ust. 3 p~t 2 'UJ. ·,a) L;r~: ].s,;~ekretY
2 .,rlniaI6. majal946 1': 0 p,o~tępoW~D)u,. po~alkq'w,Yl,I! ~ (bl'. ",U.
z 1963 r.Nr 11, p07. , ~O)"a J t.. .5 " IISh, 1 pk~ J7.. J.l.s~~y, z. .dnia
~ lutego 1949 r. o podatku , od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7,

l.

•

.'

,;

'

• _.•• .;.

', '

""••

", ' ,'.:

'J~'-' . •:

poz.4 ( z' pÓźlli~j~~y~i'>~lD,lan~Ihi) " o~ą~ ', ~rt: .tfus;~: 3, ~~jf~ętu
,z ,dnia , 26.,p!,inzierl1j;k,a , ł~59./.Q zol?o~j 4zan.i.ach pod~tkO~y~n
(Dz. "U,,; Nr 49, pO;l' 4.$7 zPĆ!ź,niejszYtnil zmianaIl).l ) ~arządza
się, ' (:rtnaslępuje': "
"',
, .,
.
" . ~.:.J.

