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KONWENCJA KONSULARNA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych R;Publik Radzlec~lch,
sporządzona
~j

w Warszawie dnia 27 maja 1971 r.

W Imieniu Polskiej R2'eczypospolltej ludowej

-

RADA PAr'lSTW A
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej

wiadomości:

W dniu 27 maja 1971 roku została podpisana w Warszawie Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o następującym brzmieniu dosłownym:

KONWENCJA KONSULARNA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową

a Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Rada Państwa Polskiej Rzeczy 'p ospolitej Ludowej i Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik
'
,
Radzieckich,
kierując się życzeniem dalszego rozwoju przyjacielskich
stosunków zgodnie 2' Układem między Polską Rzecząpospo

litą

Ludową a ZwiązkiemSocjalistYC2nych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpraćy · i wzajemnej pomocy, pod~

-' pisanym w Warszawie dnia 8 kwietnia 1965 roku,

biorąc

K:>nwencja konsularna - między
a Związkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich, podpisana \Y Warszawie dnia 21 stycznia 1958 roku, wymaga zmian,
. postan~wiły zawrzeć niniejszą Konwencję konsularną
i w tym celu wY7.naczyly swoimi Pełnomocnikami:
pod

uwagę,

że

' Polską Rzecząpospolitą Ludową

Rada

Państwa

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Jerzego R o s z a k a,
Dyrektora Departamenlu Konsularnego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
PolskieLRzeczypospolilej Ludo'fej,
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Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalisty,cznych
Republik Radzietkich
Nikołaja Iwanowicza M o l a k o w a,
Dyrektora Departamentu Konsularnego'
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
!którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za
dobre i sporządzone w nalezytej formie, zgodzili się na na6lępujące postanowienia:
Częś~

I

Definicje
Artykuł

Dla celów niniejszej .. KonwencjLnasłępujące wyrażenia
znaczenia:
a) "urząd konsulaJ'ny"oznac.za konsulat generalny, konsulat, wiceko.ll.Sulat ·j agencję konsularną; ,
b) "okręg konsularny" oznacżaterytorium Państwa ' przyjmującego, wyznaczone urzędowi konsularnemu dla wypełnianiafunkcji konsularnych;
'
.
e) "ltierownikurlzędu konsularnego" azna·c za o·sobę, powołaną do dziabnia w tym charakterze;
.
d) "urzędnik konsularny"oznaeza każdą osobę, z kierownikiem urzędu konsularnego włącznie, której powierzono wykonywanię funkcji konsularnych. Określeniet,o
obejmuje ' także os-obę skierowaną do urzędu konsularnego w celu odbyciaprzes21kolenia w pracy konSlUlarnej
(staż'ysŁa); .
e) . "pracownik konsularny;' oznacza każdą osobę nie będącą
urzędnikiem konsularnym, wypełniającą w urzędzie konsularnym czynności . administracyjne i techniczne lub

mają niżej ok.reślone
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126 -

jącego na uznanie jej w charakterze k ierownika urzędu konsularnego.
2. Państwo wysyłające przeka zuje. za pośrednictwem ,
swego przedstawicielstwa dyplomatyczr;lego do ; ministerstwa
spraw zagranicznych Państwa przyjmującego Ilsty komisyjne
lub inny podobny dokument o mianowaniu kierownika urzę
du konsularnego. W listach komisyjnych · lub w i.nnympodobnym dokumencie podaje S'tę imiona ' i nazwisko ~ierow'
nika urzędu konsularneg:o; jego ra-ngę, okręg konsularny, . w
·którym będzie o,n wykonywał swoje funkcje, OIaz sie~zibę
urzędu konsularnego.
3. Po prżedstawieniu [stów komisyjnych lub · innego
podobnego dokumentu o : m:ial1'oWan iu ,' kief'Ownikaurzędu
konsularnego Państwo przyjmujące udz.ieli mu w możl,iwie
najbliższym terminie exeąua1url .ub inneg-o ze·z wolenia.
4~ Kierownik urzędu konsula,rnego może przystąpić db
wykonywania swoich . funkcji z chwilą, gdy Państwo przyjmujące udzieli mu exequatur lub innego zezwoienia.
5. Państwo przyjmujące, prze.~ , udz ieleniem exequattir
l'llb innego zezwo,l enia, może udZIelić kierownikowi urzędu
konsularnego tymGzasowej zgody na wykonywanie jeg·Q
. funkcji.
.
'

6. Z chwilą udzielenia zgody, także tymczas·owej, organy Państwa przyjmującego podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby kierownik urzędu kon!iula.rnego mógł wykonywać.
swoje funkcje.
.
.
Artykuł
Urzędnikiem

konsu}a.rnym

4

może

być

tylko

obywatel

Państwa wysyłającego.

Art y kuł 5

1. Pań.stwo wysyłające notyfikuje ministerstwu spraw
zagranicznych Państ wa przyjmującego:
budynków, włączając rezydencję kierownika urzędu
a) . imi,ona i nazwiska oraz rangi urzędników konsularnych;
kO'l1Sularnego,a także tereny przyległe do ni-ch, używane . b) imiona i nazwisk-a pracowników kons,ulamych.
wyłącznie dla celów ' k,onsularnych,nieza,leżruieod tego, .
2. Wlaściweorgany P;pństwa przyjmującego wydają
czyją są własnością;
'
urzędnikom i pracownikom konsularnym oraz : członkom ich
g) "archiwa konsularne" oz,nacia wszelką urzędową k.orodzin, p,?z.ostającym/ z niriJ:L w~wspólnocie domowej, ' od~
responde.ncję, . szyfry,
dokumenty, książki, technicwe
wiednie d:okumenty;
. środki kancelaryjne, ' a także wyposażenie przeznacz.one
dla ich ochrony;
. Ar t y ku ł 6
h) "statek Państwa wysyłającego" oznacza każdy . statek
podnoszący banderę tego Państwa; ,
1. J~żeIi kierownik urzędu konsularneg-o z jakiejkolwiek
i) "o-b ywatel Państwa wysyłającego" oznacza, gdy jest t.o przyczyny nie może wykonywać swoiCh funkcji lub jeżeli
właściwe, również osobę prawną.
stan-owisko kierownIka urzędu konsularnego jest czas-owo
nie obsadzone, Państwo wysyłające może upoważnić urzęd
nika konsularnego tego samego lub innego urzędu konsul ar.CzęŚć II
Ille;go w Państwie przyjmującym albo członka personelu dyUstanawianłeurzędów konsularnych oraz mianowanie
plomatycznego swego przedstawicielstwa dyploma,t ycznego
urzędników I pr.a cownlków konsularnych
w tym Państwie do czasoweg.o kierowania uHędem konsularnym. rmionai na.z wisko tej os:oby zostaną uprzedni.o noArtykuł 2
tyfikowane ministerstwu spraw zagranicznych Państwa przyjmująceg·o . .
1. Urząd konsularny mcie być usl-a.n owiony w Państwie
2. . Osoba upoważniona .do czasowego kferowa,nią urzę
Jprzyjmującym tylko za z!]odą tego Państwa.
dem konsuiynym ma prawo wykonywać .funkcje kierownika
2. Sie(2)ibę urzędu konsularneg.o i okręg konsularny
urzędu koosularnego i korzystać z przywilejów i immunite~
. ustanawia się w drQ'dze porozumienia między Państwem wytów, przysługujących kierownikowi urzędu konsularnego,
flyłającym a Państwem przyjmującym.
zgodnie z posla,n ow'i eniamininiejszej Konwencji .
obowiązki usługowe;

, f) "pomieszczenia konsularne" oznacza budynki lub części

.

Artykuł 3

1. Przed mianowaniem kierownika urzędu konsularnego
powinno upewnić się w drodze ,!lWIoPlatycznej, czyąana os'o ba uzyska ~godę .Państwa p.rzyjmuPaństwo wysyłające

. r

.

. 3. Wy7Jllac:,zenie czlonką personelu dyplomatycz,nego
przedst-a wicie1stwa dypl.omatycZI)ego Państwa wysyłającego
zgodnie z ustępem l niniejszego artykułu nie narusza przywilejów i iromunitet(>w, . przysługujących mu z tytułu jego
statusu dyplomatycznego.
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Państwóprzyjmujące

może

w

każdej

'127 . ;;;..

chwili, bez obo-

" wiązku uzasadnienia swojej decyzji, powiadomić wdrodz~"
dyplomatycżnej Pańs;two wysyłające: o tym, że exequatur lub

mnezezwolenie, 'udzielone ,'kierownikowi urzędu k o,nSul ar:nego, zostałoc~ofniętealb,o że urzędnik lub pracownik konsularny został użnany za osobę, niepożądaną. W tym przy- .
padku Paiistwo . wysyłające powinno. odwołać taką os ODę,
' je~Liprzystąpila już '
\yykonywania swoich zadań._ Je~eli .
. Państwo wysyJające nie wypełni ' w rozsądnym terminie tego
obowiązku, Państwo przyjmujące może przestać umawać . taką osobę, za urzędnika bądź pracownilta kons'ularneg'o.

cto

Część

Przywileje

A r, t y

Ul

i immunitety
kuł
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Państwo przyjmujące zapewniurzęd.nikowi kJ<nsularne-,
mu ochromę i podejmie niezbędne kroki w tym' celu, aby
mógł on wykonywać swoje funkcje i korzystać i przywilej6w- i immunitetów zgodnie z postanowieniami niniejsaej
Konwencji. Państwo przyjmująće zastosuje niezbędne środki
dla ochrony urzędu k'o.nsularnego t · mieszkań urzędnri.ków
konsulaMych.
Artykuł

9

1. . Państwo wysyłające może, na warunkach i 'w formie
p.rzewidzianychp.zez ustawodawstwo Państwa przyjmujące
go, nabywa'ć na własność, posiada~ lub użytkować tereny,
budynki ltib części budynków, ,a także wznosić budynki
i przystosowywać tereny, potJ7~bne na pomieszczenia urzędu
konsularnego Oraz na mieszkania urzędmków l pracowników
' konsularnych. W przypadku konieczności Państwo pnyjmu' jące udzieli Państwu wysyłającemu odpowiedniej pomocy w
, tym, zakresie.
,
2. Postanowienia ustępu 1 . niniejszegoartykułu nie
zwalniają Państwa wysyłającego od ~ konieClJności przestrze' gania ustaw i przepisów w , zakresie budownictwa i ulbdnistyki" mających zastosowanie na obszarze, gdzie znajdują
się , odnośne tereny, budynki lub ich części.

.'
.'"

./

,

Art yk u

ł
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. 1. Tarc~a z godłem Państwa / wysyłającego oraz odpo.
wiednia tablica z ,nazwą urzędu konsuląrnego, w językach
' Państwa wysyłającego · i Państwa pr.zyjmującego, mogą być
umieszczone na budynku, w którym mieści się urząd konsularny.
2. Na budynku urzędu konsularnego, ' a także na , rezy, dencji kierownika urzędu konsularnego, . może być wywieszana flaga Państwa wysyłającego.
.
3. ·Kierownik urzędu konsularnego może wywieszaĆ flagę Państwa wysyłającego na swoich śr~ch transportu.

Poz. 106

..' . . ,. 2; Postanowieniaiistępu t:ni!,:iejszeg,o artykułu mają zaslosowaniedo mieszkań urzędników i , pracowników, kohs1,llarIllych,. z zastrzeże.niem ,postanowień artykułu , 27 niniejszej
Konwencji.
Artykuł

12

Archiwa konsularne ' są nietykalne vi każdym czasie
od tego, gdżie się znajdują.

nie-

"zależnie .

A r t y, ku

ł

13

1. Urząd konsularny ma prawo porozumiewać się z rzą
dem, przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzędami ' kon~
. sularnymi Państwa wysyłającego. W tym celu urząd ' konsularny może posługiwać się wszelkimi , publicznymi środka
mi łączności, szyfrem, kurierami dyplomatycŻllymi ' lub k~n~
sularnymi oraz bagaż~m dyplomatycznym lub konsularnym.
Przy korzystaniu z publicznych środKÓW łączności. w stosunku do urzędu konsularnego stosuje się ., takie same taryfY' jak do przedstawicielstwa dyplomatycznego. Urząd konsularny może zainstalować nadajnik radiowy i używać go
jedynie za zgodą Państwa . przyjmującego.
2. KO!respondencja służbowa urzędu konsularnego, nie- '
zależnie od ' zastosowanego środka łączności, a także bagaż '
kon5J1,llarny, posiadający widocznezewnę'trzne otnaczenia
swego() urzędowego charakteru;s4 nietykalne , i nie mogą być
zatrzymywane przez organy Państwa przyjmującego.
'
: 3. Kurierzykonsulanii Państ:wawysyłającego korzystają na terytorium Państwa przyjmującego z tal>ich samyc'h
uprawnień, przywilejów i i,mmunitetów, z jakich korzystają
kurierzy dyplomatyczni.
4. Bagaż konsularny może być powierzony kapitanowi
statku lub samolotu. Kapitan tEm powinien być zaopatrzony
,w . urzędowy dokument, określający liczbę paczek sta,nowią- '
.eych bag·aż, lecz nie jest uważany za kuriera konsularrfi:!go.
. Urzędnik konsularny może odebrać bagaż konsularny bezpośrednio i swobodnię, od kapitana statku lub ,·samolotu, a
także przekazać mI.!- t<l:ki ba~aż.
Ar ty

kuł
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1. Urzędnicy i pracownicy konsularni oraż członkowie
ich rodzin, pozostający z nimi We wspólnocie domowej, korzystają z nietykalności osobistej; NIe podlegają oniaresztowaniu lub zatrzymaniu w jakiejkolwiek innej formie. Postanowienia te , nie obejmują osób wymienionych w a·r tykule 27
niniejszej Konwencji.
I
2. Państwo przyjmujące zobowiązane' jest traktować
urzędników i pracowników konsularnych oraz członków ich.
rodzin, pozostających z nimi we wspólnocie domowej, z należytym szacunkiem oraz podjąć wszelkie odpowiednie kroki
dla zapobieżenia jakiemukolwiek zamachowi na ich osoby,
wolność lub godność.
/
y

.

A r t y kuł 15

. 1. Urzędnicy ' pracownicy konsularni oraz członkowie
ich rodzin, pozostającY , 7- nimi we wspólnocie domowej, ko:rzystają z immunitetu od jurysdykcji Państwa przyjmującego,
z wyjątkiem powództw cywilnych:
_ :" 1. Pomieszczenia konsularne są ' nietykalne. Organy Pań
a) dotyczących prywatnego mienia nierucliomego, położo- '
stwa przyjmującego nie mogą wkrac'Zać do nich bez zgooy
nego na 'terytorium Państwa . przyjmującego, ,chyba że
, . kierownika . urzędu konslllarnego; kierownika. przedstawiciel- .
posiadają je w imieniu Państwa wysyłającego dla .celów'
' stwa dyplomaty{)zuego Państwa wysyłaJąceg. o lub też osoby
urzędu konsularnego;
~poważnionej przez jednego z nich. '

A.i-t yk uJ 11

<

:;,;:;. 128 ;;;;;;:

DziennIk Ustaw Nr l~

b) ' do:tYczących spadko.hrania, w ~tórych występują oni ja,
kc ' wykonawcy testamentu, administratorzy,spadkobiercy łub zapisobiercy w charakterze o.sób prywa.tnych, a
lilie ' w imięniu Państwa wysyłająceg?,
' .
c) do.tyczących 'wszelkiego. ro.dzaju zawo.dowejlubhandlo.wej działalności, wykonywanej przez nich w . Państwie
przyjmującym po.za ich funkcJami urzędo.wymi;
.
d} wynikłych ' z zaw~cia , prze'z nich umów, 'Ił litórycb nie
występo.wali oni ' wyraźnie lub w . spospb doro.zumiany .
jako. przedstawiciele Państwa wysyłającego.; .
e) wytoczonych' przez oso.bę trzecią na skutek szkody po.wstałej w wyndkuwypadku w Państwie przyjmującym,
spo.wodowanego przez po.jazd mechanic2J!ly~
2. Wsto.sunku d,Q osób wymienionych w ustępie l nilIliejszego. artykułu nie mo.gą być przedsięwzięte źa~ne .śro.dki
egzekucyjne, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w
punktach ' a), b), c), dl l e) ws.po.mnianego . ustępu, z zastrze~
żeniem jednak, źeo.dno.śne ' śro<1ki mogą być przedsięwzięte
.beznaruszan·i a nietykalno.ści oso.by bądź miesżkaoia.
3. Immunitety przewidziane w niniejszym ' artykule nle
' obeJmują' osób .wymieniooych w artykule 27 'niniejszej Ko.n-

wencji.
AIty .ku~ 16

POL
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nieo.bejmuje o.sób \vymieniooych w artykule 27 niniejszej
Ko.nwencji. _
Atrlykuł 19
Urzędnicy
praco.wnicy ko.nsuJaml oraz członkowje ich
rodzin, pozostający z nimi we wsp.6mo.ćie ' do.mo.wej, zwolnieni są od . wszelkich obo.wiązków przewidzia,nych w , usta.wach i przepisach Państwa przyjmującego. w o.dniesieniu d-o
rejestracji, zezwoleń - na po.byt i innych podobnych wymogów
dotyczącychcudzo.ziemc6w . . Po.stano.wienie to. nie o.bej~uje
· osób wymienionych w artykule 27 niniejszej Konwencji.
A.ftykuł

20

1. Pomieszczenia konsularne o.raz mieszkania urzędni
ków. i praco.wnik6wkÓOIlsularnych, jeśli właścicielem bądź
najemcą tego. mienia 'jest Państwo. wysyłające lub o.sóba fizyczna bądź prawna, działająca w jego imieniu,a także umowy lub do.kumenty do.tyczące nabywania wspomnianego. ,mie-.
nia, zwolnicne są od jakicpkolwiek podatków lub- innych pOe'
dobnych opłat.
2. Postano.wienia ustępu l niniejszego artykułu nie do.tyczą , opłat należn.ych za świadczenie określonych usług.
Artykuł

21

1. PańsŁwo.- 'Wysylające moźe zrzec się. immunitetu cd
jurysdykcjio.dnciśnie urzędnikQW i praco.wników ko.nsularPaństwo. wysyłające zwolnicne jest cd płacenia Jakdchnych oraz człoTIków ich rodzin, pozosta,jących z nimi we
kolwiek pcdatków . lub innych podobnych o.płat od' mienia
wspólno.ciedo.mo.wej. We wszystkich przypadkach zrzeczenie
ruchomego., stanowiącego własność te'g o :Państwa lub zńajpcwinno. być wyraźnie. sf()rmulowane na . piśmie. · Zrzecze· dUJąceg-o ' się w jegó posiadaniu bądź użytkowaniu ( służą
. nie się immunitetu od jurysdykcji w sprawach cywilnych nie
ceg-o. dl-a celów ko.nsula,m ych, a także w związku z nabywaomaqa zrzeczeniasięimmunitetri w sto.s,unku do. wyko.nani,a · niem takięgo. mienia.
'
.
orzeczenia, co. wymaga oddzielnego. zrzeczenfC\s'ię.
. Artykuł 22
2. Jeźeli urzędnik lub praco.wnik ko.nsularny bądź czło
nek jego. rodziny, pczostający z nim we wspólno.cie domo1. Urzędnicy! praco.Willicy ko.nsularni zwolnieni są od
wej.. r-ozpo.c7JIlie postEM>-owanie w sprawie, w .której koTZy~ ,!akichkolwiekpo.da.fków lub innych podobnychopłat,pooie
stałby z immllJlitetu od jurysdykcji na podstawie artykułu ~5 ·
lanych przez Państwo przyjmujące w odniesieniu do upo.saniniejszej Konwencj,i, 'nie będzie miał prawa powo.ływania
żeń, otrzymywanych przez nich z tytułu wypełniania ich obo.się mi ten ' immunitet' w . stosup.kru d:o. jakiegokclwiek po.wiązków służoowych.
.
wództwa.. wz.i:ljemneg-o, bezpQśrednio. związa.nego z ' powód:i2. Unędnicy i pracownicy konsularni, a także czło.nko.twem głóWlIlym. .
'.. . : ~
. ,
. .wie ich rodzin, po.zostającyz nim'i we wspólno.cie do.mowej,
Artykuł 17
zwo.lnleni są w Państwie przyjmującym cd wszelkich innych
podatków i opłat, państwowych i tereno.wych, włączając p61. Urzędnicy konsularni ' nie sąobo.wiązani · d-o składa datki i o.płaty od ich mienia ruchomego..
.
nia zero.ań w charakterze 'świadkQwprzed sądaini lubinhy.
3. Zwo.lnienia przewidziane w ustępie 2niniejszego.ar~
mi właś iwylIIii o.rganami Państwa przyjmującego.
tykułu nie odno.szą się do:
7
2. Prac-ownicy konsularnimo.gą być wzywani do skła
a) pcdatków I o.płat od prywat~ego. mi~nia ~rucho.meg,o.,
dania zeznań w charakterze świadków przed sądami lub in· po.ło.ź~ego. na. teryto.rium Państwa ·przyjmującego.;
\,.
nymi właściwymi org'anami Państwa przyjmującego.. Mo.gą
b) podatków i opłat ' spadko.wych i od przenIesienia praw
oni ' cdmówić zło.ieniaze.znańo.dno.śnie do faktów związanych
majątko.wych, w Państwie przyjmującym, z wyjątkiem
z wykonywa,m em ćzynn-ości urzędowych. Jednakże ' w żad
podatków i opłat, cd płacenia których stosuje się zwo.lnYm przypadku nie ,mo.źna wo.bec pracowników konsularnych
nienia zgodnie z artykułem 24 niniejszej Ko.illwencji; ·
sto.so.wać jakichkolwiek śr, o.dków przymusu.
I
.
. c) pcdatków i opłat od prywatnych dochodów, uzyskiwa3. P·o stano.wienia niniejszego. artykułu sto.sują się odpo.nych w Pąństwie przyjmującym;
wiednio. do. czło.nków roozin urzędników i praco.wników ko.n~
d) pcdatkÓw i opłat cd umów o.raz dokumentów dotyczą
sularnych, 'pozo.stających z nimi we wspólnocie domowej.
cych umów~ . włącznie z wszelkimi pańsfwowymio.płata- .'
mi, pobieranymi w związku z takimiumo.wami, z wyjątkiem pcdatków i o.płat, cd płacenia których stosuje .
A rt y li u ł 18
się zwolnienia zgodnie z artykułem 20 niniejszej Ko.n- ·
·wencji,
Urzędnicy i praco.wnicy ko.nsularni o.raz czlonko.wie ich
,ej o.płat naleźnych za świadczenie określ cnych usług.
l'~zinJ pozostający z . nimi we wspólno.de · domo.wej, zwolnieni są w ' Pa'ństwie przyjmującym od o.bo.wiązku służby
4.Postano.wienia ustępów . 11 2 tego artykułu nie obej- ~
w-ojskowej oraz wszelkich Jorm ·przymuso.wych świadczeń . mują osób wymieniony(:h w artykule 27 niniejszej Koo~obistych r rzeczowych na cele publiczne. Postano.wienie t-o '
wencji.

to
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D~iennik Ustaw Nr 15

-

129 -

Poz. 106

A r t y k u i23 '

Częśt

1. Wszelkie przedmioty, z samochodami włączn i e, przeznaczo,ne do użytku służbowego urzędu konsularneg.o zwolnione są od opłat celnych w takim samym zakresie, jak
przedmioty przeznaczone do użytku slużbowego przedstawicieIstwa . dyplomatycznego.
2.

Urzędnicy

konsularni i

członkowie

ich rodzin, pozo-

,sfający z nimi we wspólnocie doinowej, zwolnieni są od re-

wizji celnej.
3. Urzędnicy i pracownicy konsularni, a także członko- ·
wie ich rodzin, pozostający ' z nimi we wc;pólnoc ie domowej,
zwolnieni są od opiat celnych VI 'takim samym zakresie, jak
odpowiednie kategorie personelu przedstawicielstwa dyplomatycznego.
4. Pojęcie " odpowiednie kategorie personelu przedstawicielstwa dyplomatycznego", użyte w ustępie 3 niniejszego
lIoTtykulu, .odnosi się do członków personelu dyplomatyczneg'o, jeś.1i chodzi o urzędników konsularnych, oraz do człon
ków ' personelu administracyjnego i techn,icznego, jeśli chodzi
o pracowników konsularnych.
. .
5. Postanowie.n ia ustępu 3 tego artykułu nie obejmują
osób wymie·r tionych w artykule 27 niniejszej Konwencji.
Arty

kuł

24

W przypadku zgonu urzędnika bądż praco~ika konsularnego lub człq~a jem> rodziny, pozostającego z nim we
wspólnocie domowej, Państwo przyjmujące zezwoli na wywóz mienia ruchomeg.o osoby zmarłej bez opiat ceinych, II
:także zwolni to mienie od podatków i opłat spadkowych
i od przeniesienia praw majątkowych, jeżeli mienie to znajdowało się w Państwie przyjmującym wyłącznie w związku
z przebywaniem w tym Państwie tej osoby w charakterze
urzędnika bądż pracownika konsularnego lub członka jego
Ir·odziny. Postanowienia niniej.szego artykułu nie obejmują
mienia nabytego w Państwie przyjmującym, którego wywóz
jest ogranicz'ony lub zakazany.
Artykuł

25

IV

konsuląrne

Funkcje

A r ty

kuł

28

Żadaniem urz~dnika konsularnego jest przyczynianie się
do umacniania przyjacielskir;h stosunków między Pailstwem
wysyłającym a Państwem przyjmującym ora7. popieranie
rozwoju stosunków ekonomicznych, handlowych, kulturalnych, naukowych i turystyki między nim L
Artykuł

29

1. Urzędnik konsularny ma prawo wykonywać funkcje
wymienio:ne w c zęści IV niniejszej' Konwencji, a także inne
funkcje konsularne, jeżeli nie są one sprzeczne z ustawodawstwem Pańs,twa przyjmującego.
2. Urzędnik konsularny jest upra wniony do wyk onywania swoich funkcji tylko w granicach okręgu kons ularnego. Poza jego granicami urzędnik konsularny może wykonywać swoje funkcje jedynie za zgodą organów Państwa
przyjmującego, w każdym konkretnym przypadk u.
3. W związku z wykonywaniem swoich funkcji , urzędn i k
konsularny może zwracać się pisę mnie lub ustnie do wlaś
ciwych organów w granicach okręgu konsularnego.
Artykuł

30

Urzędnik konsularny uprawniony jest do ochrony prd w
interesów Państwa wysyłającego oraz jego obywateli, za~ówno osób fizycznych, jak i prawnych.
Artykuł

31

/'

1. Urzędnik konsularny ma 'prawo:
prowadzić rejestr obywateli Państwa wysyłającego;
przyjmować wszelkie oświadczenia w sprawach obywatelstwa;
c) rejestrować i przyjmować zawiadomienia i dokumenty
dotyczące urodzeń lub zgonów obywateli Państwa wy-

al
bl

syłającego;

Z zastrzeżenie_m swych ustaw i ,przepisów dotyczących
stref, do których wstęp ze względu na bezpieczeństwo pań
stwa jest zabroniony lub ogranicZony, Państwo przyjmujące
zapewnia urzędnikom i pracownikom . konsularnym swobodę
porus~ania się na obszarze okręgu konsularnego.
Artykuł

26

Wszystkie os·oby, korzystające na podstawie postanowień
niniejszej Konwencji z przywilejów i immunitetów, obOWią
zane są, bez uszczerbku dla tych przywileJów i immunitetów, Przestrzegać ustaw i przepisów Państwa przyjmującego,
włącznie z ustawami i przepisami dotyczącymi ruchu drogo. wego i ubezpieczenia samochodów.
Artykuł

27

Przywileje i immunitety przewidziane w ' postanowieniach
niniejsz'e j Konwencji , z wy jątk i em ' ustępów 2 i 3 artykułu ' 17
oraz artykułu 24, nie ' przysługują pracownikom konsularnym;
a także członkom rodzin urzędników i pracown'ików konsularnych, jeżeli osoby te są obywatelami Państwa przyjmują
cego lub mają stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie.

. dl

przyjmować,

zgodnie z ustawodawstwem

Państwa

wysy-

łającego, ośw i adczenia o wstąp i eniu ' w związek małżeń

ski, pod warunkiem,
stWo tego Państwa;

że

obie strony

posiadają

obywatel-

przyjmować oświadczenfa w sprawach rodzinnych obywateli Państwa wysyłającego.
2. Urzędnik konsularny będzie powiadamiał właściwe
organy Państwa przyjmującego o zarejestrowan iu w urzędzie
konsularnym urodzeń, m a łżeństw i zgonów obywateli Pań
stwa wysyłającego, jeśl i jest to wymagane , przez ustawodawstwo Państwa przyjmującego.
3. Postanow ienia punktów el i dl 'Jst ępu l niniejs zeq ·)
artykułu nie zwal. niają zainteresowanych osób Qd obow ' ąz k a
przestrzegania formalnośCi wymaganych przez ustawopawstwo Państwa przyjmującego . .

el

A r t y k u I 32
Urzędnik konsularny jest uprawniony ·do:
al wyd awania obywatelom Państwa wysyłającego paszportów lub innych podobnych dokumentów, wznawiania ich
lub unieważniania;
bl wydawania wiz ..

"

)
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33
,
konsularny ma prawo

wykonywać następu

jące czynności:

wy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i kar'"
nych.

A fi y kuł 35
_ przyjmować, sporządzać I uwierzytelniać oświadczenia
obywateli Państwa wysyłajClcego oraz wydawać im OdUrzędnik konsularny ma prawo -zastępować przed sądami
powiednie dokumenty;
i innymi właściwymi organami Państwa przyjmującego ' oby- ~
ib) sporządzać, uwierzytelniać i przyjmo;-vać do depozytu wateli Państwa wysyłającego, jeżeli osoby te z powodu nietestamenty obywateli Państwa wysyłającego;
obecności lub na skutek i,n nych istotnych przyczyn nie były
e) sporządzać lub uwierzytelniać umowy zawieJane między w stanie w odpowiednim czasie bronić swych praw i intereobywatelami - Państwa wysyłającego lub uwierzytelniać sów. iastępstwo to trwa do chwili wyznaczenLa przez os'oby
ich jednostronne akty, jeżeli te umowy bądź akty nie są zastęp'owane swoich pełnomocników lub podjęcia przez nie
sprze<:zne z ustawodawstwem Państwa - przyjmująceg-o;
obrony swych pr?w i interesów.
jednakże
urzędnik . konsularny
nie może sporządzać
A r t y k ul 36
i uwierzytelniać takich umów lub aktów, które - ustanawiają. znoszą lub ograniczają prawa rzeczowe na mieniu
1. .Urzędnik 'konsularny ma prawo spotykać się i poronierU'::homym, znajdującym się w Państwie przyjmują zumiewać z każdym obywatelem Państwa wysyłającego,
cym;
. udzielać mu rady i wszelkiej pomocy, włącznie z podjęciem
d) sporządzać lub uwierzytelniać umowy zawierane między hoków w celu zapewnienia mu opieki prawnej. Państwo
obywatelami' Państwa wysyłającego a obywatelami Pań przyjmujące_ nie będzie w żaden sposób ' ograniCzać ,tak-iem:u
stwa przyjmującego, jeżeli te umowy dotyczą wyłącznie obywatelowi p'orozumiewania się z urzędem konsularnym
interesów istniejących na terytorium Państwa wysyłają i .dostępu do tego urzędu.
cego względnie podlegają wykonaniu na terytorium tego
2. Właściwe organy Państwa przyjmującego będą niePaństwa,pod warunkiem, że takie umowy nie są s,p rzeczzwłocznie informować urzędnika konsularnego Państwa . wyne z ustawodawstwem Państwa przyjmującego;
syłająceg,o o aresztowaniu lub zatrzymaniu w innej f,ormict
e) legalizować dokumenty wydane pr-ze~ organy lub -osoby
obywatel;a Państwa wysyłającego.
urzędowe Państwa wysyłającego l'llb Państwa przyjmują
3~ Urzędnik konsularny ma prawo -do niezwłoczneg'o
cego, a także poświadczać odpisy, tłumaczenia i wyciągi odwiedzenia .obywatela Państwa wysyłającego, atesz;towane9'o
z tych dokumentów;
lub zatrzymanego w innej formie albo odbywającego karli
f) tłumaczyć dokumenty i uwierzy te lni'a ć zgodność tłuma
pozbawienia wolności, .oraz do porozumiewania się z nim.
czeń;
Uprawnienia okręślone w niniejszym ustępie powinny być
g) uwierzytelniaĆ podpisy obywateli Państwa wysyłająceg~ wykonywane zgodnie z u-stawami i przepisami . Państwa,
na wszelkiego rodzaju dokumentach, jeżeli treść tych przyjmującego, z zastrzeżeniem jednak, że wspomniane ustadokumentów nie jest sprzeczna z ,ustawOdawstwem Pań wy i przepisy powinny umożliwiać pełną realizację c€Jów,
którym one służą.
stwa przyjmującego;
A
r
t
y
ku
I
37
h) przyjmować do depozytu przedmioty _ I dokumenty od
-obywateli Państwa wysyłającego lub dlli tych obywateli,
1. Urzędnik konsularny jest uprawniony do udzielania
jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawodawstwem Państwa
wsze1kiej 'opieki i pomocy statkom Państwa wysyłającego,
przyjmującego.
znajdującym się na wodach terytOfI'ialnych lub wewnętrznych
2. Dokumenty sporządzone, uwierzytelnione lub przeHu- Państwa przyjmującego, włącznie z portami.
maczone przez urzędnika konsularnego zgodnie z, postano2. Urzędnik konslllarny może wchodzić na pokład statku,
wieniami ustępu 1 niniejszego artykułu będą miały w Pań jak tylko zostanie do.k ona_n a odprawa statku przy jego
stwie przyjmującym taką, samą moc prawną i dowOd,cywą, wejściu, a kapitan i członkowie · załogi statku mają prawo
jak gdyby były sporządzone, uwierzytelnicme lub przetłu kontaktowania ' się z urzędnikiem _konsularnym.
maczone przez właściwe organy lub osoby urzędowe Pań
3. Uwitinik konsttlamy może zwracać się do właściwych
stwa przyjmującego.
organów Pa-ństwa przyjmującego z prośbą o udzielenie ' pomocy w jakichkolwiek sprawach dotyczących wykonywania
A r t y kul 34
jego funkcji w stosunku do statków Państwa wysyłającego,
1. Właściwe organy Państwa przyjmującego będą, w kapitanów i członków załóg tych statków.
a)

1-_

możliwie

bliskim tedninie, powiadamiały urzędnika konsularnego o zgonie obywatela Państwa wysyłającego i będą
przekazywały temu urzędnikowi informacje o masie spadkowej, spadkobiercach, zapisobiercach, a także o ostatniej woli
zmarłego.

organy Państwa przyjmują,cego będą, w ,
terminie, powiadamiały urzędnika konsularnego o otwarciu ,s-p,a dku w Państwie przyjmującym, jeżell
spadkobiercą lub zapis'obiercą -jest obywatel Państwa wysyłającego. Dotyczy to także przypadków, .- gdy właściwe o.rgalOy Państwa przyjmującego dowiedzą się o otwarciu spadku
na rzecz obywatela Państwa wysyłającego, przebywającego
na terytorium państwa trzeciego.
3. Funkcje urzędników konsularnych w . sprawach spadkowych są określone w postanowieniach obowiązującej Umo-

Artykul 3a- Urzędnik k,onsularny ma prawo:

a) przeprowadzać, bez uszczerbku dla uprawmen organów:

Właściwe
możliwie bliskim

2,.

bl

Państwa przyjmującego, dochodzenia w sprawie zdarzeń,
które miały miejsce na statku . Państwa . wysyłającego
podczas rejsu i w czasie postoju w portach, przesłuchi
wać kapitana lub jakiegokolwiek członka załogi statk,u,
sprawdzać dokumenty statku, przyjmować oświadcze'nia
dotyczące podróży statku i Jej celu, a 't-akże ułatwiać
wejście, wyjście i pobyt statku w porcie;
rozstrzygać, bez uszczerbku dla uprawnień . organów
Państwa przyjmującego, wszelkie. spory między kapitanem a JakimkolWiek członkiem załogi statku, a w szczególności spory w zakresie umów o pracę i warunków

r

-

Dziennik Ustaw Nr 15
pracy,

131

jeżeli

jest to przewidziane przez ustawoda wstwo
-,
c) podejmować właściwe krokj w zakresie leczenia szpitalnego i repatriacji kapitana lub jakiegokolwiek członka
załogi statkuj
_d) przyjmować, sp:>rządzać
lub pośWiadczać wszelkie
oświadczenia albo inne dokumenty w odnJesieniu do
statków, jeżeli jest to przewidziane przez ustawodawstwo Państwa wysyłającegoj
e) wydawać tym~zasowe świadectwa o banderze Państwa
wysyłającego dla ' nabytych lub wybudowanych statków.

Poz. 106

-

'IN celu zabezpieczenia takiego statku lub przedmiotu względ

Państwa wysyłającegoj

nie rozporządzenia nim, urzędnik konsularny jest uprawniony
do podejmowania w imie,niu właściciela statku takich kroków, Jakie mógłby w tym celu podjąć sam właścict,el. Postanowienia niniejszego ustę.pu stosują ' się odpowiednio do jakiegokolwiek przedmiotu, stanowiącego część ładunku statku
Państwa wysyłającego i będącego własnością obywatela tego Państwa.
'
4. Jeżeli jakikolwiek przedmiot, stanowiący część ła-dunku statku Państwa przyjmującego lub państwa trzeciego,
który uległ awarii, .jest własnością obywatela Państwa wysyłającego r zostanie znalezbny na brzegu lub w pobliżu
brzegu Państwa przyjmującego albo zostanie dostarczony do
Artykuł 39
portu tego Państwa i ani kapitan statku, ani właściciel przedmiotu, ani agent, ani odpowiedni ubezpieczyciele nie są w
1. W przypadku, gdy sądy" Jub inne właściwe organy stanie podjąć kroków w celu zabezpieczenia takiego przed'Państwa przyjmującego zamierzają podjąć, jakiekolwiek środ
miotu względnie rozporządzenia nim, urzędnik kO'llsularny
ki przymusu lub rozpocząć jakiekolwiek unędowe dochodze- jest uprawniony do podejmowania w imieniu właściciela tanie na pokładzie , statku Państwa wysyłającego, właściwe or- kich kroków, jakie mógłby w ,tym celli podjąć sam właści
gany Państwa przyjmującego powinny powiadomić o tym cieL
urzędnika konsularnego. Wspomniane powiadomienie należy
A r t y kuł 41
przekazać przed podjęciem ' tych czynności ' w taki sposób,
aby urzędnikowi konsularnemu umoiliwić uczestnkzenie
Postanowienia artykułów 31, 38, 39 i 040 niniejszej Konprzy ich wykonywaniu~ Jeżeli urzędnik konsularny nie wencji mają odpowiednie zastosowanie także do ' statków , pouczestniczył przy tych czynnościach, właściwe o.rgany Pań
wietrznych.
stwa przyjmującego przedstawią mu, na jeg·o prośbę, pebną
Artykuł 42 _
informację o pódjętych krokach.
2. p.ostanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu będą
Urząd k-onsularny może pobierać na terytorium Państwa
miałY, za-stosowanie także w przypadku przesłuchiwania kaprzyjmującego opł;ty konsularne 'Zgodnie z ustawami ;i ,przepita'na lub jakiegokolwiek członka załogi statku na lądzie pisami Państwa wysyłającego.
przez organy Państwa przyjmującego.
'
3. Postanowień niniejszeg·o artykułu nie stosuje s-ię jedCzęśt V
' nakże do zwykłej kontroli paszportowej, celnej lub sanitarnej, a takie do wSIlelkich ~zynności ppdeJmowanych na proś
Postanowienia ogólne l końcowe
bę lub za zgodą kapitana statku.
Artykuł

Artykuł 40

1. Jeżeli statek Państwa wysyłającego rozbije się, osią
dzie na miel ,iżnie, zostanie wyrzucony na brzeg .lub ulegnie
jakiejkJolwiek innej awar~i na terytorium Państwa przyjmującego albo jeżeli Jakikolwiek przedmiot, , slanowiący część
ładunku statku, który uległ awarii, będący własnośoią obywat,e la Panstwa wysyłająceg-o, zostanie znaleziony na brzegu
crub w ' pobliżu brzegu Państwa przyjmującego bądż dostar'Clzony do portu tego Państwa, to właściwe jeg'o organy poinformują o tym możliwie jak najszybciej urzędnika konsu- '
larnego. Organy te zawiadomią także urzędnika konsularnego
o środkach jui podjętych dla uratowanfa lud~i, st,a tku l ła
dunku i innego mienia znajdująceg-o się na pokładzie statku
oraz przedmiotów przynależnych do statku lub stanowiących
część jego ładunku, które oddzieliły się od statku.
2. Urzędnik konsularny może udzielać wszelkiej pomocy
statkowi, ' który uległ awarii, jego członkom załogi i pasaże
romj w tym celu może on zwracać się do właściwych organów Państwa przyjmującego z prośbą o udzielenie pomocy.
Urzędnik konsularny może zastosować środki wymienione
w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz podjąć kroki w sprawie
Temontu statku, a także zwracać się do właściwych organów
z prośbą o podjęcie lub dalśze stosowanie takich środków.
3. Jeżeli statek Państwa przyjmującego, który " uległ
~warii, albo jakik'o lwiek przedmiot, należący do te-go statku, '
'lostaną znalezione nI'! brzegu lub w pobliżu brzegu Państwa
przyjmującego albo zostaną dostarczone do portu tęgo Pań
stwa i ani kapitan statku, ani właściciel, anl jego agent, ani'
odpowiedni ubezpieczyciele nie są w stanie podjąć kroków
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1. Prawa ł pbowiązki urzędnika konsularnego przewidziane w niniejszej Konwencji stosują sIę również do człon
ków personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa wysyłającego w .Państwie przyjmują
cym, którym powierzono wykonywanie funkcji konsularnych
w tym przedstawicielstwie.
2. Wykonywanie funkcji konsularnych przez osoby wymienione_w ustępie 1 niniejszego artykułu nie poil.Jawia tych
osób przywilejów i immunitetów, przys!-ugujących im na
podstawie ich statusu dyplomatyczneg,o.
Artykuł 44

1. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji i wejdzie Vi
trzydziestego dnia, licząc od dnia wymiany dokumentów ratyfikacYJ:nych, która nastąpi W Moskwie.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji utraci
swoją moc Konwencja konsularna między Pols'ką Rzecząpo
spolitą Ludową a Związkiem SocjaHstycznych Republik Radzieckich, podpisana w Warszawie dnia 21 styoznia 1958 roku.
3, Niniejsza Konwencja będzie obowiązywała do upływu ~
sześciu miesięcy od dnia, w którym, jedna z Wysokich Umawiających się Stron notyfikuje w pisemnej formie drugiej
Wysokiej Umawiającej się Stronie o swoim życzeniu wypowiedzenia tej Konwencji.
Na dowód czego Pełnomocnicy obu Wysokich Umawia- '
jących się Stron podpisali niniejszą Konwencję i opatrzyli Ją
życie

pieczęciami.

..t

:....--

Dziennik Ustaw Nr 15

Sporządzono w Waiszawie, dnia 'T! , maja 1971 . roku, w
dwóch egzemplarzach, 'każdy w językach , polskim i rosyj" kim, przy czym obydwa teksty majll ,jednakową .: moc •.

2.

pie, 3

P~ezydium

Rady Najwyższej
Socjalistyc21I1ych
Republik Radzieckich

Związku
Nikołaj

Jerzy Roszak

Prawourzędn :ka konsularnego, przewidz iane

w

ustę~

artykułu

36 Konwencji, d,o odwiedzania obywatela
Państwa wysyłająceg·o, , alesz~owaneg'O lub zatrzymanego w'
innej ' formie,a także do porozumiewania się z .nim, będi i e
przyznawane w ciągu czterech d:ni od chwili aresztQw,ania
lub zatrzymania.
3. Prawo urzędnika I\onsularnego, przewidziane w ustę
pie 3 artykułu 36 Konwencji, do odwiedzania obywatela
Państwa wysyłająceg,o, aresztowaneg:ol lub zatrzymanego w
innej f0<rmie albo odbywającego karę pozb\lwienia wolności,
a także do porozumiewan;asię z nim, przyznawane będzie
na zasadzie częstotliwośd.
:Niniejszy Prqtokół stanow( integralną c.zęŚć Konwencji.
Na dowód czeg·o Pełnomocnicy obu W ysokich Umawia'jących się Stron podpisali niniejszy Protokół i opatrzyli go

upoważnienia

Z

Z upoważnienia
Rady Państwa .
Polskiej , Rzeczypospolitej
Ludowej ,

, Poi: "106; 10Ti '108

132

Iwanowicz Molakow

PROTOKÓł.

'do Konwencji konsularnej' między Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Związkiem Socjailstycznych Republik Radzfecklch

pieczęciami.

, Przy podpisywaniu w dniu dzisiejszym Konwencji k·onsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem,
Socjalistycznych Republik ' Radzieckich, zwanej dalej "Konwencją", Pełnomocnicy obu Wysokich Umawiających się
Stron zgodzili się na następujące postanowienia:

Sporządzono Vi Warszawie, dnia 27 maja . 1971 roku, w
dwóch egzemplarzach.. k a żdy w językach pol skim i rosyj- ,
skim, przy czym obydwa teksty mają jednakową ,m oc.

Z upoważn i enia
Rady Państwa
PoLskiej RzeczypospóJitej
Ludowej

1. Zawiadamianie UIzędnika konsula.rnego, prżewidz iane
w ustępie 2 artykułu 36 Konwencji, następuje w ciągu trzech
dni od chwili aresztowania lub zatrzymania w Innej formie

.obywatela

Po zaznajomieniu
że będzie

się

z

JX)wyższą Konwencją

wniej

Nikołaj lwanowicź

Jerzy Roszak

Państwa wysyłającego.

każde z postanowień

Z 'Jp"'waln ' ;n:a
Prezydium Rady Najwyższej
. Związku Socjalistycznych '
Republik Radzieckich

Molakow

Rada , Państwa u,znała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak
te jest ona przyjęta, ratyfikowana i pcitwierdzon'a, oraz przyrzeka,

zawa.rtych;oświadcza,

niezmiennie zachowywana.

..

Na dowód cze'g o wydany został Akt niniejszy, opatrzony pleczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludówej:
Dano w Warszawie, dnia 23

września

1971 r.
PrzewodnIczący

Rady

Państwa:

J. Cyrankiewicz

L. S.
Minister Spraw

Zagranic~ych:w

z.J. Winiewlcz
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"

OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 marca 1972 r.

w sprawie wymiany dokum,ent6w ' ratyfikacYJnycb Konwencji konsularnej

między Pols1'ą Rzecząpospolitą Ludową

a

Związ

kiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzonej w Warszawie dnia 27 maja 1971 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości ; że zgodnie z art ykulem A4 Konwencji konsularnej między Po l ską Rzecząpo
spolHą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzonej w Warszawie dnia 27 maja 1971 r.,

nastąpiła w Moskwie dnia 28 lutego 1972 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej konwencji. Powyższa
konwencja wchodzi w życie w dniu 29 ma·r ca 1972 r.

Minister Spraw Zagra!1icznych: S. Olszowski

108
ROZPOlłZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnIa 3 marca 1972 r.
nnlenlające, rozporządzenie

w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w
lnwestycyjnegą I geologicznych.

Na podstawie arl. 2 ust., 3 I 4 oraz art. 4 i 5 ustawy
28 marca 1958 r. o funduszU załtładowym w przeds,ię~
biorstwach państwowych (Dz~ U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zanąd.za się, co następuje:

rz dni·a

pnedsięblorslwach

wykonawstwa

§ 1. W § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z ,dnia
25 maja )962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego
w przed~ i ębi()fstwach wykonawstwa inwestycyjneg·o i geologicznych (Oz; U. z 1967 r. Nr 22, poz. lOS, z 1969 r. Nr 14,

