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Niniejszy Układ pJd lega ratyfikacji i wejdzie wżycie w 
dniu wymiany dokumentówr ratyJikacyjnych, która odbędzie 
się w .W ar sza wie. 
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Nm le jszy Układ zawarty · jest na okres~pięciu lat; ulega 
.on każdoraz l)wo przedłużeniu na dalsze o k,r e sy' pięciolet~e, 
:O ile. ża.dna z Układających się S tron nie wypowie go naj. 
póżn·iej na rok przed upływem odpowiedniego pięcioletn i ego 
okr'esu. 

" Sporządz:) ~o w Berlin ie, ·dnia 16 lipca 1971 roku w dwóch 
egzeinplarrach, . Każdy w ję7yKach polskim niemieckim, 

" przy czym oba tek .~ty mają jednakową moc. 

Na dowód ciego wyżej wymienieni Pełnomocnicy pod· 
pisali niniejszy Uk lad ' i opatrzy li go pieczęciąmi. 

Poz. 18 ł 19 
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Dieser Vertrag bedarf. der Rat·ifikalion und triU ' am fage 
des Austausches der Ratifikationsutkunden, der 'in ,Warschau 
stattfindet, in Krafl. • 
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Der vorlieqende Vertrag wird rur die Da ner von filnf 
Jahren ,abgeschlossen. Wenn der VerJragnicht von einem 
der Vertragspartner spatestens ein Jahr vor Ablauf der ent
sprechendenflinfjiihrigen Fristgekiindigt wird, bleibt er fur 
1eweils weitere fUnf Jahre in Kralt. 

Ausgefert igt in Berlin am 16 ~ 111i 1971 in zwei Exempla
ren, jedes ID polnischer und in deutscher Sprache, wO.bei 
beide Texle gleichermaI3en giiltig sind. 

Zur Bestiit igung dassen haben die obengenannlen Bevoll
machtigleo diesen Verlrag unlerzeichnet , und gesiegelt · 
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Z upoważnienia Im Namen Im Namen 
. . 

Z upoważnienia 
Rady Państwa Porskiej 

Rzeczyp0'5polilej Ludo wej 
Rady Państwa N iernieckiej des Staa!srates der des Slaatsrates der 

Deulschen Dernokratischen- RepubliJ( 
, 

I 

Republiki Demokraty cznej . Volksrepublik Polen 

P. JalOsz'ewicz W. Stoph P. Jaroszewicz .. W. Sloph 

Po zaznajomieniu się z powyższym Układem Rada : Pa'iistwa uznała go l uznaje ,za słuszny zarówno wtałoścl, jaIt 
k_ażde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest qn przyjęly, ratyfikowany l pot,wierdzony, oraz przyrzeka, 

że będzie niezmiennie ~achowy\\'any. 

Na dowódczegO wydany ' został Akt niniejszy, . opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
i . 

' Dano w Warszawie, d!lia 25 listopada 1971 roku. 

Przewodniczący Rady Państwa: J.Cyranklewlcz 
. , 

L . . S. 

/ 
Minister Spraw Zagranicżnych: w z. S. Trepc1.yńskl 
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OSWIADCZEŃIE RZĄDOWE , , 

z dnia 12 stycznia . 1972 r. 

W Rllrawle wymlanydokumenlów ratyfikacYJnych Układu między Polską Rzecząpospo1lłą _iudową~ a Niemiecką Repu
bllką Demokratyczną o współpracy w dzledlinle komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca 1'971 r. 

Podaje się niniejszym do wiLIdomości, że· zgodnie z arty. 
kulem 20 ~Układu między P?lską Rzecząpospolitą LU(lowąa 
Niemiecką , Republiką Demokratyczną o, współpracy w · dzie· 
dzinie komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca ' 

\ 

1971 r., nastąpiła w Warszawie dnia 11 stycznia 1972 t. wy- . 
miana d okumentów ratyfikacyjnych wymienionego układu 
i w tym dni u w <;ledl on w życie. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z! J-!, W illiewicz 

, . 




