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UMOWA
między Rządem Polskiej !zeczy.,ospolitej Ludowej a Rządem NleJD.ieckleJ Republiki Demokratycznej o współpracy

w dziedzinie

wśpólne~

kontroli · ruchu granicznego,

podpisima w Warszawie· dma25 listopada 1971 r.
" UMOWA

:

MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSpOLITEJ LUDOWEJ

'A

RZĄDEM

NIEMIECKIEJ REPUBLIKI · DEMOKR,ATYCZNEJ
O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE WSPÓ1.~EJ , KONTROLI
RUCHU GRANICZNEGO ~,

ABKOMMEN
ZWlSCHEN DER REGIERU~G DER VOlKSREPUBLIK POlEN
.
'. UND DER REGIERUNG DER DEUTSCHEN
DEMOKRATlSCHEN REPUBLIK UBER DIE
ZUSAMMENARBEIT A UF DEM GEBIET DER GEMEINSAMEN '
KONTROLLE DES GRENZUBERSCHREITENDEN VERKEHRS.

Rząd Polsll:iej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Niem.iec-,
Die Regierung der Volksrepub\'ik Pole n und dieRegiekiej Republiki ' Demokratycznej, kier~Jąc ~się pragnieniem mng der Deutschen Demokralischen Republik sind, geleitet
umocnienia i dalszego rozwoju w!ipółpracy w ,dziedzinie 'von dem Wunsche, die Zusammenarbeit auf dem Geblet der '
wspólnej kontroli TI,Ichu granicznego, zgodnie z postanowie- gemeinsamen Kontrolle desgrenzuberschreitenderi Verke'hrs
niami Układu między1>olską Rzecząpospolitą Ludową a Nie- in UbereinstirI'lInung mit ' den Bestimmuhgen des Vortrages
miecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie
zwischen der Volksrepublik Polen und der ' Deutschen DeJllokomunikacji, podpisanego w Berlinie dnia · 16 lipca 1971J oku, kratischen' Republik iiber die Zusammenarbeit auf: dem Gel,liet
postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę iw tyin 'celu .wyznades Verkehrswesens, unterzeichnef in Berlin, am HxJuJi. ,1911,
oy1y swych pełnomocników:
zu festigen und zu erweitern, iibereingekommen, dieses
Abkommen zu sclllieBen.
. ,
Rząd. Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej generała brygady Tadeusza P i e t r z

Zu diesem Zweck haben ziI ihren Bevollmachtig\en
emannt: .
die Regierun~j der Volksrepllblik Polen
den Untersiaat!isekreUir im Ministeri~m des Innem
Brigadegeneral Tadeusz P i e t f ,Z ak

a k a,
Podsekretarza Stanu w. MinisterstwieSpraw Wewnętrznych,

die Regięrung der Deutschen Demokratischen Republik
'den Stellverlreter des Ministers Jiir Ausw.i:iTtige
Angelegenheiten
.
, Oskar F i s c h e r

Rząd

Niemieckiej Republiki DemokratyczneJ
Oskara F i s c h e r a, Zastępcę Ministra
Spraw Zagranicznych,

którzy po , wymianie pełnomocnictw,

uznanych za dobre

i sporządzone W naleiytej formie, uzgodnili, co następuje: ,
Artykuł

die nach Austausch j hrer in guler unii gehoriger Fonn befundenen VolJmachten folgendes vereibart haben: '
.

1

,1. Ilekroć , W niniejszej Umowie
.,'Organy kontrolne", należy przez to
nujące Kontroli granicznej i celnej.

Artikel
używa
rozumieć

się

określenia

organy doko-

2. : Postanowienia niniejszej Umowy 'dotyczące "organów kontrolnych" mają odpowiednie zastosowanie do organów Umawiających się' Stron, które zgodnie z przepisami wewnętrznymi swego Państwa ' dokonują kontroli sanitarno-przeciwepidemiczneJ, weterynaryjnej i fitosanitarnej w przejściach granicznych. '
'

1

(1) SoJern in dem vorliegenden Abkommen dia Bezeichnung "KontrolJorgane~' verwendet wird, sind darunter d ie '
Grenz- und Zollorgane zu verstehen.
(2) Die , Festlegungen dieses Abkommens; dle die "Kontrollorgane" betreffen, finden entsprechende Anwendung auf
die Organe beider Abkommenspartner, die ocich den innerstaatlichen Bestimmungen zur Durchfiihrung der epidemiologischen, veterinaren und phytosanitaren Kontrolle an den
Grenziibergangsstellen tatig werden.

Artykuł 2

-' Artikel
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1. Organy kontrolne Umawiających się Stron dokonują
wspólnie swych czynności na wymienionych w załączniku ,)
do ninieJszej , Umowy miejscach na drogach, stacjach kolejowych, przystaniach rzecznych oraz ()dcinkach liniikolejo~ych i śródlądowych dróg wodnych.

(I) Die Kontrollorgane der Abkommenspartner fiihren
ihre n,tigkeit auf den 'in der Anlage zu , diesen Abkommen
genanntenStellen, Banhofen, Eisenbahnstrecken, Anlege- ,
stellen und Wasserabschnitten gemeinsam aus. '

2. Załącznik, o którym mowa w us'tęple' 1, może być
zmiepiany lub uzupełniany w drodze -porozumienia właści
;Wych naczelnych ' organów Umawiających się Stron. -

(2) Die in Absatz 1 genannte Anlage kann durch Vereinder zustandigen zentralęn Organe der Abkommęns
partner verandert beziehungsweise .erganzt werden.
~ar.ung

Arlykuł3

1. Kontr.olę osób i towarów rozpoczynają organy kontrolne Państwa wyjazdu lub wywozu. Organy kontrolne Pań
stwaprzyjazdu lub przywozu dokonują kontroli bezpośred~
:nio po zakończeniu kontroli przez organy- k'Ontr~lne Państwa

Arlikel

3

(I) Mit der Kontrolle der Personen und Giiter Qeginnen
die Kontrollorgane des Ausreise- beziehungsweise Ausfuhrstaates. Die Kontrolle durch die, KontroHorgane de s Einre,isebeziehungsweise Einfuhrstaates erfolgt ' unmibtelbar nach .dem
<

. .) Ministerstwo Spraw , Zag:ranlc:z.nych , wyjaśnia,' że załącznika nie publikuje
picznych pQdawane Sił do, :wladómośc! publicznej prz~z :właściwe organy, "

się, ponle:waż

aktualne dane

d()tyczące przejść gra~

i

,

, Dziennik Ustaw Nr 4
wyjazdu lub ' wywozu. Kontrola ta ,może być roz,poczętado- ' AbschluB, der Kontrolledurch die Kontrollorgane des Ąus
piero ' wówczas, gdy organy kontrolne Państwa wyjazdu .lub "rei~e- beziehilngsweise Ausfuhrslaales. DieseKontrolle kann . ,
wywozu zglosz'ł zakończenie kontroli.
erst begonnen werden, wenn ,dieKontrcliórgane des ' Ausleise~
beziehungsweise Ausfuhrstaates die Kontrolle fur abgeschlos- o
sen erlr.lart hąben.
2. Kontrolę osób i towarów, dokonywaną przez organy
kontroLne Państwa wyjazdu lub wywozu, uważa się za za, kończoną m ;mobrak u zgłoszenia, jeżeli organy te przekażą
"" dokumenty uprawniające do ' wyjilZdu względnie ' wywozu
organom oko ~trOr!lym Państwa przyjazdulubfrzywozu.
oo' 3. Wewnętrzna L zewnętrzna kontrola środków transpor~ o
tu przekraczajćjcych. granicę Państwa dokonywana jest najpierw przez organy kontrolne, Państwa' wyjazdu lub wywozu.
4.

K~ntrola weterynaryj~a i ' fitosanitarna moze' być do-

kQny~ana jednócżeśDle przez organy obu ' Umawiających się ,

Stron.

'

.•..

,, 5. Kontrolę sanitarno,przeciwepidemicżną mogą zarządzić
viła,ściwe ' !l.r gany Jednej z Umawiających ' się Stton, gdy na

terytorium drugiej ze Stron wystąpią zachOrowania szczególn ie niebezpiecz"Qe, których zwa!czan-i e uregulowane jest mię
dzynarodowymi prżep i samL 'Wpro,wadzenie takiej kontroli
jest możliwe również wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, żew ruchu tranzytowym mogą znajdować się podróżni lilb towary z óbszarów zakażonych, leżących na teryt()riach innych państw.
A Lt Y ku

ł

(2) Oie KonlroIlę der Personen und Guter durch die Kantrollorgane des Ausreise- beziehungsweise Ausfuhrstaates
gil t ohhe besóndere Erklarung aIs abgeschlossen: wenn ' diese
Organe die ' Ookumente, 4ie zur Ausreise be ~i ehungsweiśe
Ausfuhr berechtigen, den ltontrollorganen des Einreise- beziehungsweise Einfuhrstaates iibergebenhaben,

(3) Oie innere und auBere Konlrolle der die Sta.atsgrenze
passierenden ' Transportmittel etfolgt zuerst durch die Kontrollorgane des'- Ausreise .
~ beziehungsweise Ausfuhrstaates.
,
.
."
' (4) Die veterin~re und ' phytosanitiire Kontrolle kańn
durch die Organe beider Abkommensp'artner gleichzei~ig
durchgefuhrt werden.

(5) nie epidemLologische Kimtrolle koimen die zustandi- '
gen Organe eines Abkommenspartners oa.nordnen, wenn auf
dem Territctrium des anderen Abk{lmmenspartners besondere
gefahrliche Krankheiten autreten, deren Bekampfung durch
international e Vorschriften geregeltist. Die Anordnung- einer
solchen Kontrolle ist ' auch dann moglich, wenn der begrinde:e
Verdacht besteht; daB sich im Transitve-rkehr I'ersonen oder
Guter aus verseuchterr Gebielen befinden, dle auf dem Territoriumanderer Staaten liegen.

Artikel 04

4

\

' Zabezpieczenie miejsc na drogach, stacjach kolejowych
przystaniach rzecznych, na których odbywa się wspólna
kontrola, oraz dróg dojazdo w.ych wiodących od tych miejsc,
stacji i przy~tani do granicy pańsJwowej, dokonywane jest
, przez właściwe organy ' tej Umawiającej się Strony, na ter-ytorium której dokonywana jest wspólna kontrola. Międzyna
rodowe pociągi pasażerskie oraz statki żeglugi śródlądowej,
kontrolowane wspólnie na odcinkach lin,ii ' kolejowych i dróg
wodnych, zabezpieczan'e są przez wł,aściwe organy Umawiających się Stron na terytorium swego Państwa.

.

...
Artykuł

o

o

Die Absicherung der Ste!len an ' StraBen, auf BahphQfen
und Anlegestellen, auf dimen diegemeinsatile KontroIltiitigkeit ausgeubt wird, s,owie auf den Zufahrtswegen, .die von ,
diesen Stellen, Bahnhofen und AnlegesteHen zur Staatsgrenze
fiihren, erfolgt durch die ,zustandigen Organe des Abkbm- '
menspartners,atif dessen Terr itorium die gemeinsame Kon- .
trolle stattfinde,t. Die inlernafionalen Reiseziige sowieWasser-o
fahrzeu'ge, die auf den Eisenbahnstrecken- und Wasserabschnitten gemeinsam , kon~rolliert werden, werden durch d le
zustiindigen Organe der Abkommenspartner aufdem Territor.jum ihres Staates abgesichert.
Artlkel
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5
J

Kontroli osób przekraczających granicę państwową
w związku z wykonywaniem czynności służbowych w kolejowym ruchu towarowym, do)wnąją wspólnie organy kontroimi Umawiających się , Stron na stacjach zdawczo-odbiorczych.
"
oL

, /

(1) Die Kontrolle der Personen, die in Ausiibung ihrer
dienstlichen Tatigkeit im Eisenbahngiiterverkehr die Staats::
grenze iiberschreiten, ' fiihre,n die Kontrollorgaile o beider
Abkommenspattner gemeinsam auf den . iibergabebahnhofen
durch.

2. Kontroli zewnętrznej pociągów towarowych dokonują
(2) Die Au13enkontrolle ' der Giiterziige erfolgt durch die
{lrgany kontrolne tej UmawiająCej się Strony, na terytorium " Kontrollorgane des AbkómIlienspattners, auf dessen Territoktórej znajduje się stacjazddwczo-odbiorcza.
rium sich der Ubergabebahnhof .befindet,

3. Kontroli zewnętrznej międzynarodowych pociągów
' pasażerskich dokonują organy kon~rolne tej Umawiającej się
, strony, na terytorilim której znajduje
biorcza.

się

stacja zdawczo-od-

4. Organy kontrolne drugiej Umawiającej się Strony
mogą brać udział w kontroli okreś.lonej w ustępach 2 i 3 lub
przeprowadzać ją oddzielnie.
5. ' Kontrolę wewnętrzną międzynarodowych pociągów
w trybie ustalonym w arty~u-

pasażerskich przeprowadzają

(3) Die Au13enkontrol1e der internationalen Reiseziige
fiihren die Kontrollorgane des Abkommenspartners durch, auf
dessen Territorium sich der (Jbergabebahnhof befinde.t.
'>ł

, (4) Oie

t'I
.
Kontrollorgąne

des anderen Abkommenspartners
konnen an den in den Absiitzen 2 und 3 festgelegten Kontrollen teilnehmen ooer sie ges-ondert durchfiiJJren.
(5)

D-ie

l'nnenkontrolle

, erfolgt nach deIn im. Artik.el

der internationalen Reisezuge
(~stgeleg.len Verfahren dUICh

i

.'

Poz. 20
.

.

.

.

le j ',organy kontrolrie Umawiających się Stron podczas jazdy
na odcinkach Unii kolejowyc~ lub w czasi~ ich po-stojów na stacjach zdawczo-odbiorczych, na któr:ychdokońywana jest wspólna ' kontrola.

' poC!iągów

die Kontrollorgane der AbkQmmenspartner wahrend der Fahrt
des. Zuges auf den Eisenbahnslrecken ' bęziehung.sweise im
Stand· aufden Ubergabebahnhofen, aufdenen dia gemeinsame
Kontrolle aUligeubt-wird.
Artikel 6

1. Właściwe ,nacz'e lne organy Umawiających się Stron
(1) DiezusUindigen zentralen Organe cler Abkommensna celu maksymalne uj~d- , partne,i 'werden die Zusammenarbeit mit dem Ziel der maxi([lolicenie swoich przępisów w'ewllętrzhych,. regulujących ,k on- 'm.a len Vereinheitlichung ihrer innerstaatlicnen Bestimmungen
trolę gr.aniczną i celną osobowego i toQwarowegoQ ruchu gra- der Grenz- und ZoQHkonlrolle des Personen- 'u hd Guterverkehrs
([licznegą, oraz uproszczenie czynności organów kontrplnych.
eńtwickeln und die .Kontrolltiitigkeit vereirrfachen. ·
będą rozwijały współpracę mającą

2. Właściwe . naczelneórgany 'Umawiających się Str-on
określą szczegółowe -zasady wspólnej kontroli ruchu granicznego oraz terminy rozpoczęcia tej kontroli ' z uwzg~ędnieniem
charakteru poszczególnych przejść granicznych i wa,runków
·lokalnych.

(2) Die zustandigen zentralen Organe der Abkommenspadner legen die detaillierten, Prinzipiender 'gemeinsamen
Kpntrolle des greńzubie'rschreitenden Verkehrs s,owie die rermine des Beginns dieserKontro.lIe upter Beriicksichtigung de's
Charakters ' de'rjeweiUgen Gręnżi:i.bergangsstelle : . und der
ortlichen Bedingungen fest. . '
. ,.

Artykuł '1
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1. Właściwe , organy je,d nej Umawiającej się Strony za!(1) Die zustandig~n Organe eines Abkommerispartners
na terytorium 'swe'gó Państwa organom kontrolnym ' gewahrleisten auf dem Territorium' ihres Staates die erforderdrugiej Umawiającej c się Str-ony ni!,!zbędne warUn~i dla do- Jichen , Voraussetzungen fU,r .die Kontrollorgane desanderen
. konyw:ania wspólnej konlroli;
Abkommenspartners w .r ·Ausubung der gerrie~nsameh KontrolJe.
: '. '
"
"
.

pewniają

,

" . 2. Umawiająca się Strona; na terytorium której dokoriy. wana jest wspólna . kontrola, zapewnia organom kontrolnym
drugiej Umawiającej się Strony niezbędne pomieszc;:zenia
li urządzenia, jak również świadczenia potrzebne dla stałego 
iitrzymywahi,a tych pomieszczeń li urządzeń, oraz ponosi zwią, zane z tym ' koszty . . Rpdzaj i zakres tych świadczeń ustalą w
()dpowiednich porozumieniach właśCiwe organy Umawiających się Stron.
.

(2) Der Abkommenspartne-r, auf ·dessen Territoriumd,iegemecinsame Konlrolle durchgefUhrt wird, ' stelIt fUr die Kon~
tr-ollorgane des, anderen Abkommeqspartners dię , erforderlichen Raume und AnIagen bereit und ubernimmt die Leistul!:,
gen fUr die stiindige Unterhaltung und Wartung dieser Raume
und Anla·gen und die' sich daraus ergebenden l(osten, Die Arf
. und denUmfang dieser Leistungen legen die zustandigen
Organ e de'r Abkommenspartner in entsprechenden , Vereinbarungen fest.
.

Artykuł 8

Arolikel8

1. Właściwe, organy Umawiającej się Strony, na terytorium której dokonywana jest wspólna kontr-ola, zapewniają dla potrzeb organow kontrolnych drugiej Umawiającej się
Strony niezbędne przewody linii telefonicznych i dalekopisuwy ch oraz utrzymują je na terytorium swego Państwa w stanie użyteczności. Aparaturę telefoniczną i dalekopisową ' dostarczają i utrzymują organy kontrolnę, które Ją użytkują.

"(l)Die zustandigen Organe des Abkbmmenspartners, auf
dessen ' Territorium die gemeinsame KontroUe erfoIgt,siChern
fUr <tie Erfordernisse der KontroIlorgane des' andererl Abkommenspartners die erforderlichen Telefon- undFernschreibleitungen und unterhalten sie auf dem Territorium łhres
Staates im betriebsfahigen ZusŁand. Die erfordeilHchen Tele·fon- mid Farnschreibapparate stelfenund unterhalten dia
Kontrollorgane, die sie benutzen,
(2) Die Kontrollorgane des Abkommenspartners, die ihre
dienstlicheTatigkeit . auf dem Territorium des anderen
Abkommenspartne.rs a~siiben, konnen au! der Grundlage . e 1:\ t- .
sprećhender Vereinbarungen der zustandigen Organe der AbIJwmmenspartner solche NachrichŁenmittel einsetzen, die 'sie
hej der Ausubung ihreI Tatigkeit auf dem Territoriutn ihres
Staates benutzen.
\.
Artikel 9

#

Umawiającej się Strony, dokonują
na terytorium dlillgiej Umawiającej
się Strony, mo'gą na podstawie odpowiednich' porozumień
właściwych organów Umawiających się Str.on, używać takich
środków łączności, jakimi posługują się przy dokonywaniu
czynności służbowych na terytorium swego Państwa.

2. Organy kontrolne

ce

czynności służbowych

A r t y k ul 9
. Właściwi 'przewoźnicy jednej . Umawiającej się Stro~y

zapewniają fu'n kcjonariuszom

organów kontrolnych drugiej
Umawiającej , się Strony, dokonującym wspólnej kontroli ruchu granicznego, bezpłatne przejazdy publicznymi środkami
transportu oraz oddają do ich ' qyspozycji nieźbędne przedziały wmiędzyna'rOdowych pociągach pasażerskich:.

~,.

A ri

y kuł 10

.'

Die iustandigen Verkehrstiiige'r eine~Abkommenspartners
gewahren dim Angehorigen der Kontrąllorgane desanderen
'Abkommenspartners zur Ausubungdergerrieinsamen 'Kontrolle . -'
de,s grenzuberscrueitenden Vęrkehrs die unentgeltliche-Benutzung der offentlfchen VerkehrsmitteI und stellen in ' deń
linternationalen Reisezugen die erforderlichen Dienstabtefle
. zur VerfiigtlDg.
.

'A r ti k e l 10

. Organy. kontrolne Umawiają<;ych sIę , Stron informują SU~
Die KdntroHorgane der ' Abkomme~spartne~ /info~iereIi
: ,:we właściwym czasie o , spodziewane)'Uczbiepodróż'riych ' w ' si~hreChtzeitig ;iibet~He zu"erWart~nde ' Anzahldet ;Reiseriden ,;",
JIli~d,zynarodo\vr~h " Jioti~gaeh 'p'a'sażę'rs~ic!!. . .
' "< '> ", Iln deninternationalen :Reij:;e:tiigen~ ,
.'''';'';
( ;,~J
"

O_ 'X __

:
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A r,fi k e l
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1. Przewoźnicy Umawiających się Stron. zapewmaJą oddzielenie międzynarodowego ruchu pas,ażerskiego od pasażersk;ego ruchu wewnętrznego na stacjach i , odcinkach , linii
kolejowych, na klórych dokonywana jest wspólna kontrola.

(1) Die Verkehrstrager der Abkommenspartner gewiihrle·isten die TrenI,llmg des internatlonalen Relseverkehrs vom Inlaridreiseverkehrauf den Bahnhofen un,d Eisenbahnstrecken, .
auf denen die gemeinsame Kontrolle ausgeiibt wird.

2, Na stacjach kolejowych, na których dokonywana jest
wspólna kontrola międzynarodowego ruchu towarowego,
przewoźnicyUmawiający~h się Slron zapewniają oddzielenie
międzynar-odowego ruchu towarowego ' od ruchu wewnętrz
nego . .

(2)' Alif BahnhOfen, auf dellen die gemeinsame Kontrolle
des internationalenGiiterverkehrs erfolgt, gewahrleisten d;e
Verkehrstrager ,der Abkommenspartner die TrenDltng dt!s·
internationalen Qiiterverkehrs vom Inlandverkeł).r.

A r t y k ul 12

Artikel12

Pracownicy organów upoważnionych do kontroli i obsłu
gi ruchugr.anicznegO Jednej Umawiającej się Strony, dokonujący czynności na terytorium drugiej Umawiającej się
Strony, przekraczają granicępaIl.stwową na pOdstawie dokumei\t-6w, które zgodnie z. przepisami wewnętrznymi ich Pań
stwa uprawniają do przekra~zalli'a granicy państwowej.

Die Angehorigen der Organe eines Abkommenspartners,
die mit der Kontrolleu!ld Abwicklung des grenziiberschreitenden Verkehrs beauflragl sind undihre Tatigke.it auf dem
Territorium des anderen A:bkommenspartners ausiibe'n, iiber·
schreiten die Staatsgrenze mit Dokutnenten, die entsprechend
den innerstaatlichen Bestimmungen der Abkommenspartner
zum Grenziibertritt berechtigeń.

A r ty

kuł
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. , W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku pracownika organów kontrornych jednej Umawiającej się Stro, ny, do~onującego czynności służbowych na terytorium dru~
~ giej Umawiającej się Strony, pierwszej pomocy lekarskiej
udziela mu. bezpłatnie Strona, na terytorium której znajduje
się ten pracownik.
Ar ty

kuł

14

I
Organy kontrolne U~awiającycą się Stron posługują się
we wzajemnych stosunkach służbowych językiem urzędowym
swego Pęfistwa.

Ar ty

I

Poz. 20

kuł

15

Postanowienia artykułu 2 ustępu l, ' artykułu 5 ustępów
2 i 4 oraz artykułów 7 do. 9 i 12 do 14 niniejszej Umowy mają odpowiedńle zastosowanie do organów i ich pracowników
jednej Umawiającej się Strony, nie będących organami kontrolnymi a wykonujących czynności służbowe na terytorium
drugiej Umawiającej się Strony w związku z komunikacją
przez granicę państwową.
Ar J y ku ł

'i6

Właściwe naczelne organy Umawiających się Stron mogą

odpowiednie porozumienia Vi celu wykortania niniejszej Umowy.

zawierać

, Artykuł

11

Umowa niniejsza wymaga zatwierdzenia przez oba Rządy
wejdzie ' w życie w dniu wymiany not stwierdzających to
zatwierdzenie albo w dniu wejścia w życie Układu między
Polską Rzecząpospolitą Ludową a Nlemiecką Republiką De'mokratyczną Q współpracy Vi dziedzinie komunikacji, podpi~
. sanego w I Berlinie dnia '16 lipca 1911 "'coku, zależnie od tego,
która z tych dat będzie pÓŻDiejsza.
/ A r t y kuł, 18

Umow'a niniejsza zawarta jest na okrel?pięciu .lat. Po2ostajl'lonaw mocy na d.a lsze. okresy pięcioletnie, o ile żadna
2 Umawiający'ch się Stron l,1ie wypowie . jej najpQźniej na rok
przed upływem odpowiedniego pięcioletniego okresu, traci,

A rtikel

13

Im Falle einer plotzlichen Krankheit beziehungsweise
e'ines Ungliicksfalls eines Angehorl'gEm der Kontrollorgane
eines Abkommenspartners; der seine dienstliche Tiitigkeit auf
dem Territorium ' des anderen Abkommenspartners ausiibt,
gewahrt der Abkommenspartner, auf dessen Territorium sich
der Angehorige befindet, kostenlos erste iirztliche Hilfe.
Artikel

/

14

Die Kontrollorgane der Abkommenspartner ' benutzen im
gege.nseitigen Dienstverkehr ihre Landessprache.
,

A r ti k el

15 ·

Die Bestimmungen des Artikels 2, Absat21 l, des Art~,.
kels 5, Absatz '2 und 4, der Artikel 7 bis 9 und der Artikel 1'2
bis 14 dieses Abkommens finden auf die Organe und Beschaftigten des einen Abkommensp.artners, die ihre 1:'atigkeit
im grenziiberschreitenden Verkehr auf dem Territorium des
anderen Abkommenspartners ausiiben und nicht · KontroUorga·,
ne sind, entsprechende An:vendung.
Artikel

16

Die zustandigen zentralen Organe der Abkommenspartner
konnen die entsprechenden Voreinbarungen zur Ourchfiihrung
des .vorliegenden Abkommens abschlieBen.
Artike111
Das vorliegende Abkommen bedarf der Bestiłtigung "
durch beide Regierungen und triU mit dem Austausch ' der
Noten, die diese Bestiitigung feststellen, oder am Tage des
Inkrafttretens des Vertrages zwischen der Volksrepublik Po,len und de'r Deutschen Demokratischen Republ~k iiber die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der
am 16. Juli 1971 in ' Berlin unterzeichnet wurde, in Kraft, je
nachdem, welches dieser , Da ten ' spater einueten ' wird.
A 'r t i. k e l

18

Pasvorliegende Abkomm.e n wird fUr die Zeit von fUnf
Jahrel1 abgeschlossen. Es: verliingett slch jeweilsum ,wl'litere
fiinf Jahre, wenn nicht einerder, Al>kommenspartner es spił
testens ein Jahr vor Ablauf der entsprechenden fUnfjahringen

.,

-

Dziennik Ustaw Nr 4

Jednakże mocz dniem wygaśnięcia . Układu . m i ędzy Polską
R,zecząpospolilą Luduwą a Niemiecką Republiką · Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, ' podpisanego

YI Berlinie dnia 16 lipca 1971 roku.

Poz. 20 I 21

52 -

Periode kiindigtj es verliert jodoch die .Giiltigkeit Ińit ' deQ'l
Tage dęs Auf3erkrafltretens des . Vertrageszw ischEm der
'VolksrepubIik ~ Polen undder Deuts'ehen Demokratischen Republik iiber <He Zusammenarbelt Buf ' dem Gebiet ' deś
Verkehrswesens, der am 16. Juli 1971 in Berlin unterzeichnet
wurde.

I
Umowę DlOlejSzą sporządzono

Das vorliegende Abkommen wurde in Warschau ' am 25. - "w . Wa-rszawie dnia 25 listopada 1971 roku, w dwóchegzemplarzach,każdy w języ November 1971 inzwe.i Exemplaren, jedes in polnisc;:her, und
kach polskim i .niemieckim, ,przy czym obydwa teksty mają \ deulschrer Sprache ausgefer,tigt, wobei be ide Texle d.ie gleiche
GiiItigkeit ha ben.
.
jednakową moc.

_z upoważnienia

.Z

upoważnienia

Fiir die Regierung der
Volksrepublik Polen

Rządu. Niemieckiej

Rządu

Polskiej
Rzeczypospolitej Lud0wej

Republiki Demokratycznej

T. Pietrzak

O. Fischer

Fiir die Regierung der _
Deutschen Demokratischen
Republik
O. Fischer

.T. Pietrzak

21
OSWIADCZENIE R.~ĄDOWE
/

Ż dnia 12 stycznia
1972.
,

r.

,

wejścia wżycie Umowy m.ędzy Rządem Polskiej Rzeczyppspolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republłkl
Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, 'podpisanej w Warszawie dnia
.
, 25 lłstopada 1971 r!
.

':w sprawie

,
mniejszym do wiadomości, iż wobec spełnie
nia wymagań przewidzianych w artykule 17 UInowy między
R~ądem Polskiej RzeczypospoliteJ Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedziPodaje

się

nie wspólnej kontroH ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1911 r.oku, weszła ona w życie w
dniu 11 stycznia 1912 i.
Minister Spraw Zagranicznych: W' z.

J;

Winiewicz .

, ReklamacJe I powodu nledoręc7enla poszczególnycb numerów wnosić należy do 'Admlnl.stracjl . Wydlwnlctw Urzędu Rady MInlstr6w (WarszlIwa 34, ul Powslńska 69nl - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do tS dni od daty wydanIa następnego Itdlelneqo numeru.
. Oplata za . prenumera!ę .Dzlennl\:a Usta w .wynosl: ' rocznle 100,- tł. półrocznIe 60,- zł.
Oplata za prenumeralę ~ałllnnlka do D/lennIka UstllW wynosi: roczn!e 45,- d, półrocznIe 27,-
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,
zł.

Prenumeratę na rok naslępny (roc7011 lub pOlroczn4) przyjmuje sIę do dnia 30 listopada. Prenumeralęmożna zglasz.ać wstecz za I półrocze bleżąregQ roku -do dnia
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pocztowym na kooto Ad'1.lnlstracJI Wydawnictw Urzędu Rady MinIstrów w Niuodowym Banku Polskim IV Oddział MieJski. Warszawa nf 1551·9t·43745. RljchunkQw za
prenumeratę nie wystawia sIę. Na · odcinku wplaty należy podać dokładn4 nazwę InstytucjI (bez skrótów), nazwę I numer doręczai4ce9o urzędu pocztowego (Jak Warszawa 10. Powab 3 Itp.), powIel, ulicę, nr domu, nr skrytkI pocztowej ,oraz liczbę 'zama..
wlanych eq7empl~!7. y 01lennlkll- Usląw.
'

Pojedyncze egzemplarze DzIennIka Ustaw nabywać można w punktach sprzedaży
w Warszawle: al I ArmII Wojska Polskiego 2/4, .. Dom K~Iążkl" - Kslęqaqlla Prawno-Ekonomiczna ... ul. Nowy Swlat I, kiosk .. Domu Ksl4Żkl" w · gmachu sąd6.w al. Gen. Swlerczewsklego 127, 'w kasach S4dów Wojewódzkich w: Białymstoku, K-atowicach, Kielcach, KOSlIIlInIe; Łodzi, Olszty.nle, Opolu, RzeszowIe, WrocławIu I ZieloneJ ·
Górze oraz w kasach S4dów Pow:la40wych w: Bydgoszc7Y, BytomIu, CieszynIe, Czę. stochowle,Gdańs~,u, GdynI, GlIwlcach, Kallnu, KrakowIe, Lublinie, Nowym Sączu,
, Ostrowie Wlkp., PoznanIu" Przemyślu, RacIborzu, RadomIu, SzczecInie, TarnowIe, To~ runln J ZlImnŚC'ln
Red'a kcja: Urz4d Rady Ministrów ;.... . B(uro Prawne, Warszawa, III. Ujazdo\\(skle 113.
. Administracja: AdmInIstracja Wydawnictw Urlędu Rady MinIstrów, Warszawa 34,
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Zakładach

tlocZGno z polecenIa Prezesa Rady Ministrów
Graflc7nych .. Tamka", Z_aklad nr l, WllrSl/1Wa. ul. Tamka 3.
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