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POLSHIEJ RZECZYPOSPOLJTEJ LUDO\VEJ 

Warszawa, dnia 20 września 1972 r. Nr 39 
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UMOWA MIĘ~ZYNAR01>OWA 

253 - Umowa o ' współpracy kulturalnej ' m'lędzy 'Riądem P~lsklej ' Rzeczypospolitej Ludowej II Rządem Króle~ 
stwa Afganistanu, pod pl s/lOa VI Kabulu dnia 25czerwcII 1966 r. . ' " 373 

254 - Oświadczenie rządówe z dnia 2\ si;rpnl~ 1972 ' r. w sprawie Wejścia w życie Umowy o/ wspÓłpracy kul. , 
turalnej między. Rządem ' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa . Afgarustanu, podplsa. 
nej w Kab,ulu dnia 25 czerwca 1966 r. • 376 

' ( 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

255 -' z dnia 15 sierpnia \ 972' r. w sprawie uposażenia pra,cowników, państwowego przedsiębiorstwa "Polska 
Pocz'ta, Telegraf I Telefon". • • . • • . ' . • 376 

256 - '[. dnia l września 1972 r. w sprawie wyłZnaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza 
WOjskiem • , 379 

R O Z P 9 R Z Ą D Z E N I A: 

257 - Minlstra .Pracy, Plac I Spraw Socjalnych z dnia 29 slerprua 1972 r. W sprawie zmiany warunków naby· 
wanla uprawnień, do zasllk6w ' rodzinnych dla dzieci. •••.•••••• 

258 - Mlaistra Prący, Plac I Spraw Socjalnych z dnia 3\ sierpnia 1972 r. w sprawie ' ustalania podstawy wy
miaru emerytury lub renty pracownikom otrzymującym wynagrodzenie zwolnione od podatku od wyna-
grodień I sk,ladki na cele emerytalne • ' , • 
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o , współpracy kulturalnej międZy. Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe} , a Rządem Królestwa Afganlstan~ 

podpisana' w Kabulu dńJa 25 czerwca 1966 r. 

W Imieniu Polskiej RzeczypospolltejLudoweJ 

RADA PAliłsTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wia<lomc;>ści: 

, W' dniu 25 czerwca 1966 roku sporządzona została Vi Kabulu Umc>wa o współpracy kulturalnej między , Rządem Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej a , Rządem Królestwa Afgallistanu o następującym brzmieniu dosłownym: 

' UMOWA 

o wS,pólpracy kulturałneJ między Rządem PolskIej Rzeczypo
spolitej Ludowej a Rządem Krółestwa Afganistanu. 

\. Rz~ąo Polskiej Rzeczypospolitej Ludo,weji RZę!d KrólesJwa 
, Afglnistanu, pragnąc pop,i erać współpracę w dz iedzinie kul

_ tury, oś'wiaty, nauki i sztuki oraz: przyczynić się w ten spo
sób doro2win i ęda ' i rozsierzenia przyjaznycb stosunków 
między narodami obu krajów, p:lstanowiły zawrzeć niniejszą 

l Umowę f -W tym celu wyznaczyłyswYC;b pełnomocników, 
a mianowicie: ' 

AGREEMENT 

on ' cuJttira' cooperatlon behveen the Gove~nment ol lhe 
PoUsh People'8 RepublIcand the Royał Government ol . 

Afghaolslan 

Tbe Goverrirnent of tbe Polish Peop1e's Republic and tbe 
Royal Governrnent. oC , Alghanistan, desirous ot promoting 
cooperation in tbe fieldof culture, e9-ucation, science and -:art 
and tbereby cO,ntribuling to tbe development and expans-ion 
of friendly relaLLons between,' the peoples ot tbe twa COUtl
tries, have agreed to. conclude thls Agreement and have, the- • 
refO.rę. appointed lheir plenipotentiaries, narnely: 

. ,/ 

. , 
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Rząd Polśkiej R~eczypospolite{ Ludowej 
. Pana Jana . Petrusa - AmQasadora Nadzwyczajnego 
i PełnomocnegcPolskiej · Rzeczypospolitej Ludowej 
w Kabulu; 

Rząd KrólestwaAfganistanu 

Prof. dra Mohammedj! Othmana Anwari 
Ministra Oświaty Rządu Królestwa Afganistanu, 

, którzy po .wymianle swych pełnomocnictw, uznanych za do
bre i sporządzone w · należytej formie, zgo-dz'ili się .na na
stępujące postanowienia: . 

Artykuł 1 

Umawiające się Strony będą popierać stosunki kultu
talne między obu krajami oraz będą wzajemnie . ...,szęrzyć wie

·jzę o kulturze narodów · obu krajów i · postępie osiągniętym 
w dziedzinie kultury, oświaty, na~ki i sztuki. . 

./' 
Artykuł 2 

Każda z Umawiających się Stron będzie popierać wysta
wianie diieł muozyczn'rch i filmowych, odczyty, literaturę ar
tystyczną i naukową oraz literaturę piękną drugiej Umawia
Jącej się Strony. 

Ar't ykul 3 

Umawiając~ się .strony będą· . popienić rozwój współpra-
. cy i wymianę doświadczeń między organizacjami I inątytu

cjami naukowytIli, kultu~alnymi. oświatowy~i izdrowi-a. 'oby
·dwu kraJów. W tym celu b~dą ·one ułatwia'C wzajemne wi
zyty profesorów uniwersytetów, nauczycieli szkółzawodo- · 

wych oraz i"nnych pracowników oświaty; nauki. i "kultury. 
Podobne poparcie 'udzIelane będzie w stosunku do artystów A 

i studentów. . . 

Artykuł 4 
'" 

KaMa z Umawiających się Stron będzie ułatwiać obywa
telom ,drugiej Umawiającej się Strony studia na swych uni
wersytetach oraoz w szkołach artystycznych i zawodowych, 
poprzez przyznawanie stypendi6w llnnych ułatwj~ń. 

Artykuł 5 

,. Umawiające . się Strony rozważą problem wzajemnego 
uznawania dyplomów i stopni naukowych oraz, jeżeli okaze 
się to celowe, . zawrą specjalne ' porozumienie w tej sprawie. 

<-

- The Government ot lhePonsh People's Republic 
Mr. Jan Petru» - Amba~saclor Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Polisb 'People's Republic in 

. KabUl 

The . Royal Government of Afghanistan 

Prof. Dr Mohammed Othman · Anwari Minister of 
Edueation .of the Royal GovernmenŁ cif Afghanistan 

who having exchanged their ful( powers found in · good and 
due form, bave agre·ed as follows: . 

Article 

The Contracting Parties shall encourage cultural n:!lations 
between their countries and promote mutual knowledge of 
cultural values of the peoples of tbe two countries and pr·o
gress achieved in the field ot culture, education, science and .~ 
art. 

Artlcle 2 

Each Contracting Party sball encourage the performance 
.of musical and film w0rks, lectures, artistic -and scientific ' 
literature and belles-lettres of the other Contracting Farty. 

Article 3 

The . Contracting J>arties śhall ,eńcouragethe develop'" 
mento!. cooperation and exchange of - experienć:e between 
scientific,·, cultural. educati~naf and beaHh' organhatlons and 

. ~nstitutions of the two countries, For thatpurpose -they shall 
facilitate motu.al . v,isits ot university protessois, te"chers of ' 
vocational -śchools and ·other edticational, scientific , and ' cul
tural workers:' .Simi1ar encouragement sbal! .be given in' the 
cas.e of artists and ·students. . . . 

Article 4 

. Eacn . Contracting Party ,shall facilltate the study at its · 
universHies, arlistic 3nd vocational schools to the nationals 
of the other Cóntracting Party throY\Jh granting ~cholar.ships 
cfud other facilHies. . 

ArUcle 5 

The Contracting Parties shall give consiqeration to the 
question of \the mutual recogńition of diplomas and, sdentific 
degrees and shall conclude, jf desirable, a s.pecial ~ agreement 
for!hat purpose. r~ 

Article 6 

Umawiające się Strony będą popierać zawody sporto:we" . The Contracting Parliesshall encourage sport competi-
mięuzy obu krajam.ioraz w'ymianę sportowców. ·tions betweenlheii' ćountriesand · the exchange of sportSmen. 

--, 
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Artykuł 1 

Jmawiające się Strony będą ułatwiać wymianę książek, 
prac naukowych, dzieł kultury , i sztuki, wydawnictw, fil-

Ó • /,. ' h m w r nagran muzycznyc . 

Artykuł 8 

Każda z Umawiających się Stron będzie popierać nau
czanie w swych szkołach i instytucjach oświatowych historii 
i geografii drugiego kraju oraz rozpowszechnianie wiedzy 
o tym kraju. 

Artykuł 9 

Umawiające się Stro,ny' będą opracowywać i uzgadniać 
okresowe programy współpracy w dziedzinie kultury, oświa
ty, nauki, sztuki i sportu. 

Artykuł 10 

Umowa mmeJsza podle'ga przyjęciu zgodnie z zasadami 
konstytucyjnymi każdej z Umawiających się Stron i wejdzie 
wżycie w dniu wymiany not potwierdżaJących to przyjęcie. 

Artykuł 11 

Umowa niniejsza jest zawarta na , pięć lat, a następnie 
będzie automatycznie przedłużana na dalsze pięciolethie 
okresy, jeżeli przynajmniej na rok przed upływem danego 
okresu jedna z Umawiających się Stron nie zawiadomi dru
giej Strony w drodze notyfikacji o wypowiedzeniu Umowy. 

SporŻądzono . w Kabulu, dnia 25 czerwca 1966 roku, w 
-dw-óCh ,egzemplarzacłl, każdy w językach polskim, dari i an
,gielskini, przy czym wszYstkie teksty są jednakowo auten-
tycz~e~ ,. ' , ' , , 

'Na dowód. czego niżej podpisani , pełnomocnicy, należycie 
w tym celu upoważnieni przez swe odpowiednie Rządy, pod
,pisali niniejszą Umowę. 

Z upoważnienia 
Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej 
, J. ' Petrus 

Ambasador ' Nadzwyczajny 
i Pełnomocny 

Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej w Kabulu 

• 

Z upoważnienia 
Rządu 

Królestwa Afganistanu 
Prol. dr M. O. Anwall 

Minister Oświaty 
,Rządu 

_ Królestwa Afganistanu 

-----------------------------------------
Artic1e 1 

The Contracting Parties shall facilitate the exchange of 
books, works of science,- culture and art, publicalions, films 
and musical recordings. 

Ariic;:le 8 

Each Contracting Party shall promote theinstruction oL 
his tory and geography of the other country in its schools 
and educational institutions and the disseminationof know
ledge about the other country. 

Article 9 

The Contracting Parties shall work out and agree ' upon 
periodical program!lles ot cooperalion in the field of culture, 
educ.ation, science, art and sport. 

A r t id e 10 

This Agreement issubjeCt to approval pursuant to the 
constitutional provisions of each of the Contracting Parties 
and shall enter into force on the day of -the -exchange of 

• ' notes confirming such approval. 

ArŁicle 11 

This Agreement shal1 be valid for five years and shall 
tnereafter be automatically renewed for further five-year 
periods unless the notke to- terminate It is given by one 
Contracting Party to the olher through ,notificationn()t le,ss 
than one year before the ,end ot that period. 

Done, at Kabul ,on the 25-th ot June ,1966, in tw,o 
copies, each in the Polish, Dari -and English languages, aU ot 

, these text~ being equallyauthentic., " . 

In witness thereof the' undersigned ' plenipotentiaries, 
betng duly authorized thereto by their r.espective Govenl

, ments, have signed tbis Agreement. 

For the Government 
· of .Łbe Polisb 
People's Republic 
MI. J. Petlus 

Ambassador Extraordinary 
and ~Plenipotentiary 

of the Polish Peopłe's Republic 
in Kabul 

For tbe Royał Government 
. of · Afghanistan 

Pro}. Dl M. O. Artwarl . 

Minister of EducatIon 
ol the Royał GQvernmeIit 
, ' of Afganistan 

, Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w cało$ci, jak i każde 
z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie 
niezmienn}e zachowywana. ' 

Na dówpd czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rz~czypospolitej Ludowef 

Dano w War~zawie, dnia 22 kwietnia 1961 roku. 

, , 

Przewodniczący Rady Państwa·: E. Ochab 

L. ~. 
~. .. Minister Spraw Zagranicznych: w z; J. Wlniewicz 

'/' 

\ 




