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'1. Zawiadomienie urzędnika konsularnego, przewidziane 
,w ustępie l artykułu 34 Konwencji" następ.ujew 'możliwie 
najkrótszym cza,sie, nie późniejjed.nak aniżeli W ciągu trzech 
dni od zatrzymania, aresztowariia lub pozbawienia wolności 
w inny 5.posób obywatela Państwa, wysyłające,go. ' , 

- 2. Prawo urzędnika konsularnego, przewidziane w ustę

pie 2 artykułu 34 Konwencji, do odwiedzenia obywatela Pań
.twa ·wysyłającego lub porozumienia się z nim będzie za
pewnione w możliwie najkrótszym 'terminie, nie pÓźniej Jed
nak niż Vi ciągu czterech dni od zatrzymania, aresztowania 
lub pozbawienia wolności w inny sposób tego obywatela. 

". ,: , 

3. Prawo urzędnika konsularnego, przewidziane w ustę-' 
pie 2 artykułu 34 Konwencji, do ' odwiędzania obywatela Pań
atwa wysyłającego żątrzymanego; aresztowanego lub pozba
wionego wolności w inny sposób albo odbywającego karę 

pozbawienia wolności, ' a także do porozumiewania się z nim, 
zapewnione będzie, Vf stosowanych odstępach czasu. 

Protokół niniejszy stanowi integralną część Konwencji. 

Na dowód czego Pełnomocnicy Wysokich Umawiają
cych aię Stron podpisali niniejszy Protokół 1 , opatrzyli go 
pieczęciami. , 

Sporządzono w Berlinie dnia 25 lutego 1972 roku, w , 
dwóch egzemplarzach, każdy w Jężykach polskim L niemiec~ 
kim" przy czym obydwa teksty mają Jeanakową moc. 

Za 
Polską Rzeczpospolitą 

Ludową 

W. WoJtaslk 

Za 
Niemiecką Republik'l 

Demokratyciną 
'A. Klobes 

, Po zaznajomieniu. się zpowyżs,zą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszrią zarówno w całości, jak 
I każde' ,z postanowień w niej zawa.rtychl oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana 1 potWierdzona, oraz przyrzeka, 
łebędzie niezmiennie zachowywana. 

Na ,dowód . czego wYd9uy zostalakt niniejszy, ,opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w WarszaWie, dnia 15 czerwca 1972 'roku. , 

LS. 
P~ewodn.iczą.cyRady Państwa I H. JabłońskI 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszow~kl 
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, OSWlADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 paidziernika 1972 1.. 

w sprawie wymiany dokument6w rid~lk~cyjnych Kon",enc.jl konsularnej między, Polsk,ą RzecząpospolIt, ludową 
,', a Niemiecką Republiką DemOkratycZDłlr podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y
kułem 44 Konwencji konsularnej między Pols~ą Rzecząpospo-, 
litą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpl;' 

wie dnia 31pafdziernika 1972 r. wymiana' dokumentów raty. 
fikacyjnych tej,konwencjl. Konwencja wchodzi w życic dnia 
30 listopada 1972 r. " , ,'. ' 

, lanej _w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r.; nastąpiła w :Warsza- Minister Spraw Zągrankzny<:h: S.-Dlszowskl 

362 .-
PROTOKOl. 

' między Rządem .,olsklej' RzeczYPoJpoutej Ludowe,j a Rzą~elQ Niemieckiej Iłepublikl Demo'kratycmej w sprawie mlany 
artykułu XII "Umowy o współpracy, kulturalnej li1Iędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Nie- , 

mlecldej Republiki DemokratycZBej",' podpisanej w Warszawie dnia 6 paidzJernlka 1964 r., 

podpisany w Berlinie w dniu 20 czerwca 19721.. 

,W lIPIenlu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe) 

RADA PAI'lSTW A 
POLSKIEJ. RZECZYPPSPOLITEJ LUDOWEJ 

" podaje do 'po:wszechnej wia~omośch 

'w dniu 20 czerwca 1972 roku podpisany został .w Berlinie ProtokółlllJędzy Rządem Polskiej Rzeczyposp,oIitej Ludowej 
'Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiaIlY arty-kułu XII "Umówy Ol wśpółpracy kulturalnej mię
dzy , Rządem Pols~iej Rzeczypospolitej Ludowej 11. , Rządem ~nemlec~iej Republiki pemokratycznej", podpisanej w War~ 
.zawle 'dnia 6 października 1964 roku, o następującym brzmieniu dosłownymI ,,; 

........ 
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PROTOKOŁ 

między' Rządem Polskie) RzeczypospolItejludowej a Rządem NIemieckiej R~pubUkIDemokraty('mej w sprawie zmiany 
artykułą. XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem. Polskiej Rleczypospolltej . Ludowej a Rządem Niemiec

kiej Republi~l Demokratycmer, podplsanęJ w Warszawlednla 6 patdzierillka 1964 roku. .' 

Rząd Polskiej , Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd ' Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej Vi celu dalszego 'rozwijania 
I pogłębiania współpracy kultur.ałnej i naukowęj między obu 
Państwami uzgodniły, co następuje: . 

Artylt. uł t 

Artykuł XII .. Umowy o współpracy kulturalnej między 
Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej vi Warsza
wie dnia 6 . października 1964 roku, otrzymuje następujące 
brzmienie: 

. . . 

"Dla realizacji niniejszej Umowy obie Strony zawierać 

będą . wieloletnie Plany, ' na poqst~wie których odpowiednie 

resorty I centralne Instytucje uzgadniać będą bezpośrednio ' 

plany ich współpracy". 
Artykuł 2 

Protokół niniejszy podlega ratyfikacji I wejdzfe w życie 
w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która , nastąpi 
w WarszaV{ie. 

Protokół niniejszy podpisano w Berlinie w dniu 20 czerw-~ 
> ca 1972 roku, w dw6cIJ egzemplarzach, każdy w językach 

polskim I niemieckim, przy czym obydwa teksty posiadają 

jednakową moc. ' 

Z upoważnienia Rządu 
PolskieJ Rzeczypospolitej 

Ludowej 
T. Gede 

Z upoważn'ienia Rządu 
Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej · 
O. Fischer 

Po zaznajomieniu się z powyźszym Protokołem Rada Państwa uznała go I uzhaje' za słuszny zarówno w całości, 
jak i każde z Postanowień w nim zawartych; ' oświadcza, że Jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, /oraz przy-
rzeka, że będzie niezmiennie zachowywany. . , 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w . Warszawie, dnia 15 września 1972 roku. 
. / Przewodn.iCU\Cy Rady Państwa: · H. Jablollskl 

Minister Spraw Za.granicznych: w ~ J. Czy rek 
LS. 
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. OswIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 października 1972 r. 

w sprawie wymiany dokmąent6w ratyfikacyjnych ProtokotD między Rzą~em Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -' 
a . Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XU "Umowy o w8pÓlpr_acy kulturalnej 

. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Lodowej a Rządem NIE'mleckiej Republiki Demók!alyczóej", podpisanej ' 
." W Warszawie dnia 6 Października 1964 r., podpisanego w ~ Berlłnłe. dnia 20 czerwca 19'12 r. . 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z· arty
kułem 2 Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludo~ej a Rządem Niemieckiej Republiki ' Demoln:,ątycznej 
w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy Kul
turalne j między Rządem PolsKief Rzeczypospolitej ' Ludowej 

. 4 Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej 

w Warszawie dnia 6' października 1964 roku, podpisanego 
w Berlinie dnia 20 czerwca 1972 roku, nastąpiła w Warszawie 
duia 31 października ' 1972 roku wymiana pokumentów raty
fikacy.jnych tego Protokołu. Protokół , wszedł ' w życie dnia 
31 października 1972 roltu • 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowsld --
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' ROZPORZĄDZENIE RA,DY MINISTRÓW 

z dnia 8 gruclnią 1'912' r~ 

w sprawie pOdwyższenia nlektbrych świadczeń rentowych dra' luwalłdów wojenDych I Wojskowych oraz ich rodz~ 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emeryta111 ym pracQwni
ków i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz: 6 i z 1972, r. 

/ . . . 
~Nr 1'6, poz. 114) oraz art. 9 ustawy i dnia 23 stycznia 1968 r. 
o zaopatrzeni,u łnwałidńw w0jennych i Wojskowych oraz ich' 
rodzin (Dz. U: 'Nr 3, poz. tt) zarządza się, co następuje: 


