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WarszauJa,dnia 26 czerwca 1972r. 

UMO~Y MIĘDZYNARODOWE: ' 

177 - Umowa między Polską RZE'cząpospolitą Ludową a Czecl1os ł owac~ą Republiką Socjalistyczną o współpra- ' 
cyprzy dokonywaniu ,kont roli 'osób, towarów i~r9d~ów transportu przekraczaj ących pol sko~czechosło-
wacką granic:;ę .państwową w ruchu,. kolejowym! drogowym, ' podpisana w ' Warszawie dnia 23 września 
1966 r. . ... ' 

178 - Oświadczenie ' rządowe ' z ' dnia 26 maja 1972 r. w sprawie wymiany dokument6wratyfikacyjnych Umo
wy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a C zechosł owacką f{epubliką Socj a listyczną o współpracy przy, 
dokonywaniu. , kontroli , osób, towarów i środków trans portu przekraczających polsko-czechosłowacką 
granicę paj1stwo'wą ' w ruchu kolejowym i drogowym, podpis anef w Warszawie dnia 23 września 1966 r. 

179 '- Umowa między Polską R zecząpospolitą Ludową ił Czec h o słowacką Republiką Socjali,styczną 'o wzajemnej 
komunikacji kolejowej, podpisana W Warszawie dnia' 8 kwietnia 1967 r. ' , ' , 

180 - Oświadczenie rządowe ' z dnia , 26 m,aja 1972 r. w sprawie , wym iany dokumE'ntów ratyfikacyjnych Umo
wy między Polską Rzecząpospolitą Ludową aCzer h o słowa ck ą: Repu bliką Socjalistyq.ną o wzajemnej ko
munikacjikolejowej, podpisarlej w Warszawie driia- 8 kwietnia 1967' r. 

, ' 

181, - Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia sta tkami , powietrznymi, sporządzona ' w Hadze dnia 
16 ' grudnia 1970 r. " i' 

182 ~ Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1972 r. w sprawie ra tyfikacji przez Polskę !(onwencjlo zwaicza
niu bezprawnego zawłil.dnjęcia . sta tkami powietrznymi, sporządzonej w Had ze dnia ,16 grudnia 1970 r .. 

183 -.: Konw~ncja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia stat
ków żeglugi śródlądowej, sporz'ądwna w Genewie dnia 15 marca 1960 r. 

184 __ Oś~iadczenie rządowe z dnia 6 czerwca ' 1972 r. w sprawie , przystąpienia Polski do Konwencji oujedno
. , liceniu niektórych zasad, dotyćzącychodpowiedzialno ści wynikającej ze zderzenia statków ,żeglugi śród

lądowej, sporzą~zone.i w Genewie dnia 15 marca 1960 r . . 
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między 'Polską Rzecząpospolitą ludową a Czechosłowacką Republiką Socjillistyczną o współpracy przy dokonywaniu ' 
kontroli osób, towarów środków transportu przekraczających' polsko-czechosłowacką granicę ' panstwową w ruchu 

kolejowym ł drogowym, . 

podpisana w Warszawie .dnia 23 września/ 1966 r, 

I 
' W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ ' RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

p~daje do powszechnej wiado,mości: 
, 

_ W dniu 23 września 1966 roku podpisana z,ostała w Warszawie Umowa między Polską RzecząpospCllitą LudoWą 
a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpra cy przy d,ok~nywaniu kontroli osób, t'owarów i środk'ów trans-o 

'portu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym o następuj,\cym 
brzmieniu dosło,wnym: 

UMOWA 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką 
Republiką Socjalistyczną o wspóipracy przy ' dokonywaniu 
kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczają- o 
cych /pol!iko-czechoslowacką granicę państwO\~ą w ruchu 

kolejowym l. drogowym. 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 'Pre- . 
zyderV. Czechoslowa-ckiej Republiki ' Socjalistycinej, . 

kierując się pragnieniem dalszego rozszerzania i mliac
niania przyjacielskiej współpracy obu Państw , zmierzające j 
do ułatwienia i przyspieszania ruchu osób, towarów i środ-

" 

ków transportu przez polsko-czechosłowacką granicę pań
stwową, 

postanowili zawrzeć mnIejszą Umowę i w tym , celu wy
znaczyli swych Pełnomocników: 

Rada Państwa Polsk iej Rzeczypospo1itej Ludowej -
Mariana Naszkowskiego" Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 

Prezydent Czechosłowackiej Republiki Socjali~tycznej 

Anton ina Gregora, Pierwszego · Zastępcę Ministra , 
Spraw ZagraniCznych, 

,'. 



' . 

Dziennik Ustaw -Nr 2!> 

, 

którzy po wymianie pełnomocnictw, uznanych za dobre 
1 sporządzone w należytej formie ; zgodzili się na 'następują~e 
postanowienia: . . .. 

Artykuł 1 

1. Umowa niniejsza reguluje zasady dokonywania gra
nicznej, celnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej kontroli . osób, 
towarów i środków transportu przekraczających polsk·o-cze
choslówacką granfcę państwową w ruchu kolejowym i dro
gowym. 

2. Kontrola określona w ustępie 1, dalej zwana .,kon
tr o lą", dokonywana ' jest wspólnie przez ' wlaściwe organy 
qpu Umawiających się $tron,o ile Umowa ·niniejsza nie 
stan owi inaczej. 

A r t y k u I .2 " 

l. Kontrola w ruchu kolejowym dokonywana ' jest na ' 
us ta lonych ' stacjach polożonych na terytorium jednej z Uma
wifl jących się Stron lub w czasie biegu pociągu na ustalo-

. n ych odcinkach linii kolejo,wych położonych na terytoriach 
obu Umawiających się Stron. 

2. Kóntrola w ruchu drogowym dokonywana jest w usta
.lonych miejscach na terytorium jednej lub obu Umawiają
cych się Stron. 

, A r t y k u'l 3 

Organy jednej Umawiającej się Strony, dokonujące kon
troli na ' terytorium drugiej Umawiającej się Strony, wyko

. nują swe czynności służbowe zgodnie z prawem swe'go Pań
stwa i z takimi samymi skutkami prawnymi,jak .gdy-I~'y wy
konywały te czynności na terytorium swego P~ństwa. 

Ar t Y ku ł 4 

1. Jako pierwsze dokonują kontrQli organy tej Umawia
jącej się Strony, której terytorium opuszczają osoby, towa
ry i . środki transportu; przepisy prawne tej Umawiającej s i ę 
Strony zwią~ane z wykonywaniem kdntroli prze,stają dzi'ałać ' 
z chwilą, gdy jej organy oświadczą~ że ich kontrola została 

zakończona, chyba że w szczególnych przypadkach zacllodzi 
potrzeba przeprowadzenia ponownej- kontroli. 

2. Kontrola weterynaryjna I fitosanita,rna dokonywana 
jest w zasadzie jednocześnie przez organy obu . Umawiają-' 
cych , się Stron. . ' . 

3. Jeżeli właściwe organy jednej Umawiającej się Stro
ny ujawnią towar przywożony ria terytorium tej. Strony .z na". 
ruszeniem prawa drugiej Umawiającej się Strony, 'zawiado
mią o tym jej właściwe organy I umożliwią im zastosowanie 
ich prawa, ó ile towar ten nie podlega zajęciu na Rodsta
wie prawa Umawiającej się Strony, której organy go ujaw
niły. 

~ 

Ąrt Y kuł 5 

1. - Organy jednej Umawiającej się StrOOly dokonujące 

kontroli na terytorium , drugiej Umawiającej'się Strony mogą 
zgodnie z prawem swego Państwa przerwać podróż osoby, 
która przekracza grankę państwową, i zawróc,ić ją lub do
prowadzić na terytorium Państwa, z którego wyjeżdża. 

2. Jeżeli zathodzl polrzebaprzerwania podróży, zawró
' cenia lub doprowadzenia osoby zgodnie z postanowieniami 
ustępu l, organy miejscow!! na wniosek organów dokonują
cych kóntroli udzielą ' im niezbędnej ' pomocy. 

Artykuł 6 
. . . 

, Towary zdeponowan.e, zatrzymane lub skonfiskowane 
przez organy jednej Umawiającej się Strony na terytorium 
drugiej Um~wiającej się Strony, jak również pobrane taJll 
przez te orgariy opiaty celne i inne, mogą być wywozone 
z tego terytorium bez zezwolenia i " ograniczeń 9ra~ be( cła ' 
i rewizji celnej. 

Artykuł 7 

Organy jednej Umawiającej się Strony, wykonujące na 
terytorium drugiej Umawiającej się Strony czynno'ści sluż~ 
bowe wynikające z niniejszej Umowy, przekraczają granicę 
państwową . na podstawie dO'kumentów, które zostaną usta
lone w porozumieniu między właściwymi naczelnymi organa
mi Umawiających się Stro,n. 

Ar t Y kuł 8 

1. , Organom jednej Umawiającej się Strony, wykonują
cym czynności służb~we na terytorium drugiej Umawiają

cej się Strony, zapewnia się wykonywa.n-ie tych czynności 

bez przeszkód Oraz taką samą ochronę prawną, z jakiej ko
rzystają właSne o~gany. 

2. Organy jednej Umawiającej się Strony, które vi celu 
wykonywania czynności służbowych przebywają na teryto
rium drugiej Umawiającej . się Strony, powinny przestrzegać ,' 
obowiązującego ' tam prawa, '-chyba że niniejsza Umowa sta
nowi inaczej. 

Ąrtykuł 9 

-
- Pracownicy jeqpej umawiającej się Strony, wykonujący . 

czynności służbowe na teryt'orium drugiej Umawiającej się 
Strony, mogą nosić mundury lub oznaki służbowe. Pmcow-
nicy ci są również uprawniep.L do .noszenia · broni służbowej; 
użycie broni może nastąpić tylko w obronie konieclJnej: 

Artykuł 10 

1. Pracownicy jednej Umawi-ającej' się Strony, przekra
czający granicę państwową w związku z wykonywaniem 
czynności służbowych, są zwolnieni od cia i innych ..o płat w 
odniesieniu do środków transportu oraz przedmiotów prze
znaczcinych do wykonywania czynności służbowych . i do ich : 
niezbędnych osobistych potrzeb. Ich służbowe dokumenty są 
nietykalne. 

2. Pracownicy określeni . w ustępie 1 są zwolnieni od po
datków I innych opiat ' oraz od świadczeń osobistych i rze
czowych z wyjątkiem tych, które nie 'są związane z ich czyn-
nościami s!użbowymi. .' 

Artykuł 11 .- . 

Organy jednej Umawiającej się Strony mogą oznaczać 
budynki i pomieszczenia służbowe, _oddane im do dyspozycji 
na terytorium drugiej Umawiają(:eJ się Strony, napisami w 
swym jęZyKU oraz godłem i flagą swego Państwa. 

Artykuł 12 

1. Właściwe organy Umawiającej sięSU"ony, na której . 
terytorium dokonuje się kontroli, zakładają !utt'iym\łl!ą w 
stanie- Zdatnym do użytku dla potrzebdrtigiej .Umawiającej 

. się Strony połączenia telefoniczne, dalekopisowe -t inne środ .. 
ki łączności do granicy ' państwowej. 'Końcowe . urządzenia 
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.". e( . : łączności ' zakłada L utrzymuję t,rmawiająca . się Strona, ktÓra A r t y kuł 16 
z nich koi"zysta. . • / 

~ ,2. 9rgany ' je,dIiej , t.!~awiającej ~ię Stto~.y, · wy1t,onująse 
.. 'Właściwe orgąny Umawiających się Stron mogą bezpo~ 

średnio porozumięwaćsię w sprawach związanych z wyko:' 
nywaniem niniejszej Umowy • . .>: ~zynności służbo',Ve ąa , terytoriulIl dr!!9.iej Um~wiającej się 

j , .. \ _.' Strony, mogą Po.s~ug!wać siEL środkami łączności radiowej 
, . ":.' stosowan:ymi przy . wykonywaniu takich. ~zynnóści na tery-

. " 

• > 

/ . 

torium ' swego, Państwa. 

Artyk uł 13 
.: ; , . 

Swiadcze'nia, które w związku z wykonywaniem niniej
szej Umowy jedna Umawiająca się Strona ponosi na rzecz 
drugiej Umawiającej się Strony, ' dokońywane są bezpłatnie. 
Rodzaj i zakres tych świadczeń ].lstil1ają wiaściwe organy, 
Umawiających się Stron w odpowiednich porozumieniach. 

Artykuł 14. 

Właśtiwe naczelne. organy Umawiających się Stron mo
gą zawierać porozumienia określające' przypadki, w których 

. kO'ntrola będzie dokonywąna tylko przez organy jednej 

. z UIl).awiiljących się Str.on. . . 

Art'ykuł 15 

Właściwe naczelne organy Umawiających się Stron ·mo
' gą Zawierać porozumienia liiezbędne dla wykonywania ni-

niejszej Umowy. I I . 

. . 
Artyk 'ul 17 

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie 
po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów 
ratyfikacyjnych, która 'odbędzie się w Pradze • 

A r t yk u l 18 

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat; ulega ' 
ona przęd1użeniu każdorazowo na dalsze pięć ' lat, jeżeli żad
na .z Umawiających się Stron' nie wypowie jej 'W drodze no
tyfikacji na sześć miesięcy przed ' upływem danego okresu 

. pięCioletniego. 

Umowę niniejszą sporządzono w WarszaWie dnia 
23 września 1966 roku w dwóch eg-lemplarzach, każdy w 
językach polskim i czeskim, ' przy czym obydwa teksty mają 
jednakową moc • 

\ 

Na .dowód ' czego wyze} wymienieni Pełnomocnicy pod
pisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami. 

Z upoważnienia 
Rady Państwa 'Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej 
Marian Naszkowskl 

Z upoważnienia 
Prezydenta Czechosłowackiej 

Republiki Socjalistycznej 
Antonin Gregor 

Po. zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Panstwa uznała ją \ uznaje za słuszną zaró\\fno w cał-ości, jak i każde 
z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, 'ratyfikowana i potwder<l2ona, oraz przyrzeka, że będzie 
niezmiennie zachowywana. 

I 

Na,jowod czego wydany został Akt niniejszy, oj>atrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Wa.rszawie~ dnia 4 marca .1968 roku. 
Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 

L. s. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE ' 

. z dnia 26 maja 1.972 r • 

.. w :.sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską RzeCząpospolitą Ludową a Czechosłowacką 
Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarÓw i środków transportu przekraczają
cych polsko-Czechosłowacką granicę państwową w rucbu . kolejowym l drogowym, podpisanej w WarszaWie dIila 

23 września 1966 r. 

' Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie" z arty
kułem 17 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy 

, przy dokonywaniu '-kontroli osób, towarów i środków trans
portuprzekra'czających ,.polsko.-czechosłowacką· granicę .pań
stwową __ ~w ' ruchu kOlejowym idrogówym, pOc1pisanej ,w 

/' 

Warszawie .dnia 23 września 1966 r., nastąpiła w Pradze dnia 
4 maja 1972 r. wymiana ' dokumentów ratyfikacyjnych wy- ' 
~Jenionej umc~y. Ppwyższa umowa wchodzi w życie dnia 
3 czerwca 1972 r. '. 

: Mip.ister Spraw ·Zagran'icznycn: S! . Olszpw~kl 

I. 




