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KONWENCJA KONSULARNA 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, 

podpisana w Warszawie dnia 5 ~zerwca 1973 r. 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 5 czerwca 1973 roku została podpisana w Warszawie Konwencja konsularna między Polską Rzeczlt
pospolitą Ludową a Węgierską Republiką' Ludową w następującym brzmieniu dosłownym: 

KONWENCJA KONSULARNA 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową. 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Rada Prezydialna Węgierskiej Republiki Ludowej, 

kierując się pragnieniem dalszego rozwoju przyjaciel
skich stosunków zgodnie z Układem między Polską Rze
cząpospolitą Ludową a Węgielską Republiką Ludową 

o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanym 
w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 roku, 

biorąc pod uwagę, źe Konwencja konsularna między 
Polską Rzecząpospolitą Luduwą a , Węgierską Republiką 
Ludową, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 1959 roku, 
wymaga zmian, 

postanowiły zawrzeć niniejszą Konwencję konsularną 
i w tym celu wyznaczyły swoimi Pełnomocnikami: 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -
Wiesława Adamskiego, Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 

Rada Prezydialna Węgierskiej Republiki Ludowej ~ 
Istvana Roska, Wiceministra Spraw Zagranicznych, 

którzy po wymianie swych pełąomocnictw, uznanycq 
za dobre i sporządzone w naleźytej formie, zgodzili się Dl, 

następujące postanowienia: 

..... 
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CZĘSC I " 

DEFlNICJE 

Artykuł 1 

Dlacel6w niniejszej Konwencji następujące wyraże
nia mają niżej określone znaczenie: 

\ 

a) "urząd konsularny" oznacza konsulat generalny, 
konsulat, wicekonsulat lub agencję konsularną; 

b) "okręg konsularny" oznacza terytorium wyznaczo
ne urzędowi konsularnemu do wykonywania funkcji kon
sularnych; 

c) "kierownik urze:du konsularnego" oznacza konsula 
generalnego, konsula, wicekonsula lub agenta ' konsular
nego, któremu powierzono kierowanie urzędem konsular
nym; 

d) "urzędnik konsularny" oznacza osobę, włącznie 
z kierownikiem ' urzędu konsularnego, której powierzono 
wykonywanie funkcji konsularnych; wyrażenie to obejmu" 
je również osobę skierowaną na praktykę ao urzędu kon
surarnego (prak tykant) ; 

e) "pracownik konsularny" oznacza osobę nie będącą 
urzędnikiem konsularnym, wykonującą w urzędzie konsu
larnym czynności administracyjne, techniczne , lub usłu

gowe; 
f) "członkowie urzędu konsularnego" oznacza urzęd

ników konsularnych i pracowników konsularnych; 

g) "pomieszczenia konsularne" oznacza budynki lub 
części budynków, a także tereny przyległe do nich uży
wane wyłącznie do celów , konsularnych, niezależnie od 
tego, czyją są własnością; 

h) "archiwa konsularne" oznacza wszystkie pisma, 
dokumenty, korespondencję, książki, filmy, taśmy magne
tofonowe i rejestry urzędu konsul arnego, jak również ma
ter i a ły szyfrowe, kartoteki oraz urządzenia przeznaczone 
do ich ochrony i przechowywania; 

i) "statek Państwa wysyłającego" oznacza statek upo
ważniony do podnoszenia bandery tego Państwa . 

CZĘSC II 

USTANAWIA NIE URZĘDOW KONSULA RNYCH 
I MIANOWANIE URZĘDNIKOW KONSULARNYCH 

Artykuł 2 

1. Ur~ąd konsularny może być ustanowiony w Pań
s twie przyjmującym jed ynie za zgodą tego Państwa. 

2. S i edzibę urzędu konsularnego, jego klasę i okręg 
k onsularny, a t akże zmia ny w tym zakresie, ustala się na 
podstawie porozumienia Państwa wysyłającego i Państwa 
przyjmującego. 

Artykuł 3 

1. Przed rriianowariipm kierownika urzędu konsular
n ego Państwo wysyłające upewni s i ę w qrodze dyploma
tycznej, czy Państwo przyjmujące zaakceptuje go w cha
rakterze kierownika urzędu konsularnego. 

2. Państwo wysyłające ,przesyła za pośrednictwem 
swego 'przedstawicielstwa dyplomatycznego do minister-

stwa spraw zagranicznychPaIlstwa przyjmującego listy 
komisyjne lub inqy pod0bny dokument o mianowaniu kie
rownika urzędu konsularnego. W listach komisyjnych lub 
w innym podobnym dokumencie podaje się imiona i na: 
zwisko kierownika urzędu konsularnego, jego stopień, 

okręg konsularny, w którym będzie on wykonywać swoje 
funkcje, oraz siedzibę urzędu konsularnego. 

3. Po przedstawieniu listów komisyjnych lub innego 
podobnego dokumentu o mianowaniu kierownika urzędu 

konsularnego Państwo przyjmujące udzieli mu ,w możliwie 

najkrótszym terminie exequatur lub innego zez,wolen la . 

4. Kierownik urzędu konsularnego może przystąpić do 
wykonywania swoich funkcji z chw i lą, gdy Państ wo przyj
mujące udzIeli mu exequatur lub innego zezwolenia. 

5. Państwo przyjmujące, ' 'przed udzieleniem exequa
tur lub innego zezwolenia, może wyraz i ć zgodę na tymcza
sowe wykonywanie funkcji przez kierownik a urzędu kon
sularnego. 

6. Z chwilą udzielenia exequatur lub innego zezwole
nia albo wyrażenia zgody na tymczasowe wykonywanie 
funkcji konsularnych, organy Państwa przyjmującego po
dejmą wszelkie niezbędne kroki, aby kierownik urzędu 

konsularnego mógł wykonywać swoje\ funkcje. 

Artykuł 4 

1. Państwo wysyłające podaje w drodze dypl oma tycz- , 
~ nej ministerstwu spraw zagranicznych Państwa przyjmują

cego: 

a) ImIOna i nazwiska oraz stopnie urzędników konsu
larnych, którzy nie sprawują funkcji kierownika urzędu 

konsularnego; 

b) imiona i nazwiska oraz zakres obowiązków pra
cowników konsularnych; 

c) datę przybycia i ostatecznego wyjazdu osób, wy
mienionych w punktach a) i b) . 

~ 2. Właściwe organy Państwa przyjmującego wydają 

osobom wymienionym w ustęp i e 1 oraz członk om ich ro
dzin, pozost a jącym z nimi we wspólnocie domowej, odpo
wiednie doku menty. 

Artykuł 5 

Urzędnik iem konsularnym może być ty lko obywatel 
Państwa wysyłającego. 

Artykuł 6 

Państwo przyjmujące może w każdej chwili, bez obo
wiązku uzasadnienia swojej decyzji, powiadom i ć w dro
dze dyploma tycznej Państwo wysyłające o tym, że exe
quatur lub inne zezwolenie udzielone kierown ikowi urzędu 

konsularnego zostało cofn ięte ' a lbo że inny członek urzę

du konsularnego został uznany za osobę n i epożąd a ną. 

W takim przypadku Państwo wysyłające odwołuje urzęd-' 
n ika konsularnego albo pracown ika konsula rnego względ
nie zwalnia tego ostatniego. jeżeli jest on obywat e'J em 
Państwa przyjmującego lub ma stałe miejsce zamieszkania 
w tym Państwie. Jeżeli Państwo wysyłające ni; wypełni 
w rozsądnym ,terminie tego obowiąiku, Państwo przyjmu
jące ' może' przestaĆ uznawać taką osobę za członka urzędu 
konsularnego. 
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CZ ĘSC III 

UŁA TWIENIA, PRZYWILEJE I IMMUNITETY 

Artykuł 1 

Państwo przyjmujące zapewni urzędnikowi konsular
nemu ochronę i podejmie 'niezbędne kroki w tym celu, 
aby mógł on wykonywać swoje funkcje i korzystać z uła
twień, przywilejów i immunitetów, zgodnie z postanowie
niamininiejszej Konwencji. Państwo przyjmujące zasto
suje niezbędne środki dla ochrony urzędu konsularnego 
i mieszkań urzędników konsularnych. . 

Artykuł 8 

- 1. Jeżeli kierownik urzędu konsularnego z jakiejkol
wiek przyczyny nie może wykonywać swoich funkcji lub 
jeżeli stanowisko kier9wnika urzędu konsularnego jest cza
sowo ,nie obsadzone, Państwo wysyłające IIloże upoważnić 
urzędnika konsularnego tego. samego lub innego urzędu 
konsularnego w Państwie przyjmującym albo członka 

personelu dyplomatycznego swego przedstawicielstwa dy
plomatycznego w tym Państwie do czasowego kierowania 
urzędem konsularnym. Imiona i nazwisko tej osoby zo
staną uprzednio podane w drodze dyplomatycznej mini
sterstwu spraw zagranicznych Państwa przyjmującego. 

2~ Osoba upoważniona do czasowego kierowania urzę
dem konsularnym wykonuje funkcje kj'erownika urzędu 

konsularnego. Ma ona te same obowiązki i korzysta z tych 
samych ułatwień, przywilejów i immunitetów, jak osoba 
mianowana zgodnie z postanowieniem artykułu 3. 

3. Powierzenie wykonywania funkcji zgodnie z ustę
pem 1 członkowi personelu dyplomatycznego przedstawi
cielstwa dyploma tycznego Państwa wysyłającego nie na
rusza jego przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. 

Artykuł 9 

1. Postanowienia niniejszej Konwencji stosuje się od- ' 
powiednio do członków personelu dyplomatycznego przed
stawicielstwa dyplomatycznego, którym w Państwie przyj-

- mującym powierzono wykonywan,ie funkcji konsularnych. 
Imiona i nazwiska tych osób podaje się w drodze dyplo
matycznejmiilisterstwu spraw zagranicznych Państwa 

przyjmującego. 

2. Wykonywanie funkcji konsularnych, przez osoby 
wymienione w ustępie 1 oie narusza przywilejów i immu
nitetów dyplomatycznych tych osób. 

Artykuł 10 

1. Państwo wysyłające tpoże, zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w ustawach i przepisach Państwa przyj
mująceg.o, nabywać na własność, dzierżawić, użytkować, 
zabudowywać ' względnie przystosowywać tereny, budynki 
lub części budynków dla potrzeb urzędu konsularnego oraz 
na mieszkania dla członków urzędu konsularnego. 

2. Przy rElalizacji postanowień , ustępu lPaśstwo 

przy jmujące udzieli W razi'e ~potrze'by Państ'Wuwysy~ające" 
muwszelki'ej pomocy. ' I .. 

3. Postanowienia ustępu lnie. iwalniają Pań,stwa ' wy
syłającego od obowiązlHl przesŁrzeganią ustaw) przepisów 
Państwa , przyjmują,cego w zakresie prawa budowlanego 

urbanistyki. 
I 

Artykuł 11 

1. Na budynku urzędu konsularnego może być umiesz
czone godło Państwa wysyłającego oraz tablica z nazwą 
urzędu konsularnego w językach Państwa wysyłającego 

i Państwa przyjmującego. 

2. Na budynku urzędu 'konsularnego oraz na , rezyden
cji kierownika tego urzędu może być wywieszana flaga 
Państwa wysyłającego. 

3. Kierownik urzędu konsularnego może umieszczać 
flagę Państwa wysyłającego na swoich środkach trans
portu. 

Artykuł 12 

1. Pomieszczenia konsularne są nietykalne. Organy 
Państwa przyjmującego ' nie mogą do . nich wkraczać bez 
zgody kierow~ika urzędu konsularnego, szefa przedstawi
cielstwa dyplomatycznego lub osoby wyznaczonej przez 
jednego z nich. 

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do 
mieszkań członków urzędu konsularnego. 

Artykuł 13 

_ 1. Archiwa konsularne są nietykalne IN ~ażdym cza-
sie i niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 

2. W archiwach konsularnych mogą być przechowy
wane jedynie dokumenty L .przedmioty związane z dzia
łalnością urz-ędu konsularnego. 

Artykuł 14 

1. Urząd konsularny ma prawo porozumiewać się 
z rządem, przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzęda
mi konsularnymi Państwa wysyłającego. W tym celu urząd 

.konsularny może posługiwać się wszelkimi publicznymi 
środkami łącz,ności, szyfrem, kmierami dyplomatycznymi 
lub konsuiarnymi oraz bagażem dyplomatycznym lub kon
sularnym. Przy korzystaniu z publ icznych środków łącz

ności"w stosunku do urzędu konsularnego stosuje się takie 
same taryfy jak do przedstawicie lstwa dyplomatycznego. 
Urząd konsularny może zainstalować nadajnik radiowy 
i używać go jedynie za zgodą PaństWa przyjmującego. 

2. Korespondencja służbowa urzędu konsularnego nie
zależnie od zastosowanego środka łączności, a także bagaź 
konsularny, posiadający widoczne 'Zewnętrzne oznaczenie 
swego urzędowego charakteru, są nietykalne i nie mogą 
być kontrolowane ani zatrzymane przez organy Państwa 
przyjmującego. 

3. Państwo przyjmujące zapewni kurierowi konsular
nemu takie same uprawnienia, przywileje ' i' immunitety, 
z jakicll korzysta kurier dyplomatyczny Państwa wysyła
jącego. 

4; "Bagaż 'konsularny może 'być powierzony kapitano
wL,statku' lubsamoIQtu . . K apilan, .. ppwinien ' byćzaopatrzo
ny w . urzędowy dokument, określający hczbę . pac.zek · sla-
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nowiących 'ba!!Jaz k«l).lłsulllmy, ' jednakże n>i"e' bęEł'l4e. on __ uwa
ża'ny za kuriera. )kon:suJa'tneg0; Urzędnik K>Olłsu'la,r.ny m(lze 
odebrać bagażkonsl:l~a'fny 'Od kapitana , statku łub -samo
lotu lub przekazać mu Lki. ba,g,ażbez *adny«:h trudności. , 

Artykuł 15 

Członkowie mzęCIu konsularnego ,oraz , członkowie ich 
rodzin, pozostający z nimi we wspólnpde ,d(:)mowej, ko. 
rzystają z nietykalności osobistE)i. Nie ,podlegaJą oni ar~sz
towaniu lub . zatrzymaniu w jakiejk:oJ.wi-ek innej _ formie. 
PańStwo przyjmujące będzie traktować ich -~ na1eżytym 
szacunkiem oraz podejmować wszelkie odpowiednJe kroki 
dla zapobieżenia jakiemukolwiek zamachowi mi ich 'oso
by, wolność lub godność. 

Artykuł 16 

Członkowie urzędu konsularnego ord z- czlonkowie ich 
'rodzi.n, p.ozostają'C-y z nimi wewspóln.ocie domOwej; ko
rzystają 'oz ;immnnitetu 'Od jurysdyk«:ji Paastwa przyjmu'jCl
eego, ~ wyjątki'em 'powództw -cywilnych~ 

a) - doty:czącycb prywatnego mienia nierućhomego. 
połażonego naterytoriulll Państwa pr~yjlllującego" 'chyba 
żepos.iadaj'ą ,je w i~ieniu Państwa wysyłającego dla te-

. łów urzędu konsularne:gGl ' ' , 

b) dotyczących spadkobrania, w którym , występują 
oni jako wykGllawcy testamentu, -administra,torzy, spadko
biercy IUQ ,zapisob-iercy w char,akterze osób pr~w.a-tnych, 

a .nie w ' imieniu Państwa -wysy,łającego; , 

c) dotyczących wsz-ełkiego rodzaju ):.awodowej lub 
handlowej dzi'a'łalnoścVwykonywanej -przez nich w Pań
stWie pr:z:yjmującym poza ich funkcjami uf'zędowymi; 

d) wytoczony,ch przez ósobę lqecią n~ skutek ' szko
dy powstałej w wypiku wyp.adku w PaństwIe _ przyjml:lją

cym, spCAwodbwanego przez pojazd . mechaniczny. 

Artykuł 17 

1. Urzędnicy konsularni nie s%bowolqzani do ' składa
. -niazeznań vi charilk,terze 'świadków przed sądami lub in-

nymi wlaśd}Vym:i organami Państwa przyjmującego. . 

2. Pracowni~y konsularni mogą być wzywani -da skła
dania ~eznań w ,charakterze świ;adków przed sądami lub 

. - innymi - właściwymi. organami Państwa , przyjmującego. 

Mogą oni odmóWić złożeni. a zeznań w odniesieniu do fak
t-ówzwiązany-chz wykonywaniem' czynności ' urzędowych. 
Jednakże w 'żadnym prz'vpadku nie można wobec pracow
ników kOlłSiilarny'ch-st0sować 1akicbkolwlek środków pr.zy
musu f pociągnąć 'Ich do odpowiedzialności za odmowę 
złożenia zeznań. 

3. Or;gany .Państwa ,przyjmującego, uzysk-ując zeznania 
członka 'urzę:dn ko. nsl:l~.arlllegG" podejmą; 'Wszelkie od,powi-ed
nie , środki;'- ęby , unikn'ąć zak1.ócenia wykonywania przez 
liiegoobowiązków ,s,łużbQw-YCh. Na wni<;>sek kierownika 

,urzędu -ka;nsularnego .z~znd>nia mqgą , byt 'złożone, jeżeli 
jest to m:ożliwe,iUsł'nle lub ·na. pIśmie w urzędzie ,konsula!'-

, nym 'bądź w '· m·ie:sz'k-aniu . ,c,:Zł9,ń-k,a- . uifiędu - ~on'Suł<irne,§'0. 

. 4. 'Postano,w'ie'nia niniejszego artykułu mają0Gpowied
l1ie '· z'a'St~s(!)'w.anie , do członkówrodzrri~dortków urzędu 
konsularne'go:, pozostają-cych z -nimi wewspółnó.cie d<m1Q
'W-ej. 

1. Państwa wysyłające mate -zr'lecsię przywilejóW 
immunitetów, określanych w artykułach 16 'I 17.Zf,ze~ 

czeniesię powinna być zawsze wyrażne i zakomunikowa-
ne Panstwu przyjmują'c:e'Illu.' na: piśmre. . 

2. Jeźeli członek urzędu konsularnego lub członek 

jego, rodziny, pozostający z nim we wspólnocie domowej. 
wszczyna postępowanie, nie będzie już dopuszczalne po'- ' 
w-oływanie się na , immunitet jurysdykcyjny w stosunku 
do. powództw wzajemnych bezpośrednio związanych z po-

· wództwem głównym. 

3. Zrzeczenie się immunitetu ad 'jurysdykcji w od
niesieniu do postępowania cywilnego lub administracyjne
go nie jest uważane ża domniemane . zrzeczenie si~ immu
nitetu, w stosunku do' wykonania orzec~enia, co wymaga 
oddzielnego zI"Zleczeniasię. 

ArtVkuł 1'9 

CZloIlkowi-e urzęd.u konsulaIoego 'oraz członkm,vię"okh ! 

r.odzin, .. pozostający z :nimi 'we-, 'wsp'Ółnocie d'Omo·w,ej,. zwol- ' 
nie ni są w Państwie ' pr.zyjmującym ,od służby w0jskowej 

· oraz ' e'G 'wSze,Jkich przym'l1sGwy,cll 'P'owinnuści. 

Artykuł.20 ' 

'Członkowie :UI'z~du konsularnego -ora-z 1CzłonkGwie ich 
rodzin,pozosta-j'ący z n,jmi we wspólnocie dmn'O'\Vej,- zwol
nieni są od ,wszelkich , obowiązków przewłdzi.a-nycb w asta
wach .i ·~rzepisach Panstw;aprzyjmująceyo w odni,esieniu "
do rejestracji, 'zezwoleń na pobyŁ, zezwo,J.eń na zatrudnre- '\ 
nie i inny,cb podobnych -wymogowdotyczących cudz0zye1n
ców. ' 

. Ar,tykuł 21 

1. Romieszcz.e,nia, konsularne , i mieszkania członków - '.'1.1 

urzędu· konsul'arnego, któr-yćh właśdcielem względnie na- ...,1~ 
jemcą -jest Państiwo wy-sy.łajilc-e, wolne 'są w Państwre , '. ,y~ 
przyjm-u~ącym -od, ' -wszel-k<ich ';podatków lub ! i-nnych opłat , '- r'~ 

Z wyjątkiem opłat pobierany-cbza, świadczepię określonych : ... 
m~ ~ 

2. Wolne od podatków i in,nych opłat są również 

uniowy i doklUmenty, dotyczące nabycia nieruchomości na 
, pomieszczeni'a ko.nsularne i .mies-zka'nia członkówur.zęd-u 

konsularnego. I 

3. Zwoln·ien od "'poda,tków i ,innych opłat przewtdzia
nych w niniejszym artykule nie stosuje si ę do tych -po- ' 
datków . i opIat, 'które ,na -podstawie ustaw , i przepis6w 
Panstwa przyjmującego ciążą na osobach za,wieraj-ących 
uniowy z' Państwem wysyłającym. 

I 

Artykuł 22 

Państwo ,wysyłaJące zwolnione Jest w PaństwiE~ ' przyj
· mująćymod , wszelkich poda-tkó-w-i in:1'Iy-ab \ bplat od · mię

.. nla .r.uchomegó, będącego · :wlasńośdą Państwawysy1ają
cegoał'bo znaidującegas·ię .. w ,jego ,pGsiadaaiu lub uży'tko~ 

, 'waniu 'łuz.yw'a-neg'o , dla/celó;w kOlłSu'lacnycn. S10sujesię to 
.także do , nabycia ,takiego , mienia ruchomego. '. 
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Artykuł 23 

Wynagrodzenia otrzymywane przez członków urz E; du 
konsul iunego od Państwa wysyłającego . z tytułu ich służ
bowych funkcji zwolnione są w Państwie przyjmującym 

od wsze lkich podatków i innych opłat. 

Artykuł 21 

1. Członkowie urzędu konsularnego oraz członkow ie 

ich rodzin, pozostający z nimi we wspólnoc ie domowej, 
zwolnieni są w Państwie przyjmującym od wsze lkich .po
datków i innych opłat pa ństwowych i tere nowych. 

2. Zwolnienia wymienione w ustępie l n ie dotyczą: 

al podatków pośredn i ch, które normaln ie wl iczo ne są 
w cenę towarów lub usług: 

b) podatków i innych opłat od prywatnych nierucho
mości, położon yeh na terytori um Państwa przy jmująceuo; 

c) podatków i innych opłat spadkowych oraz od prze
niesienia prawa własności pobieranych przez Państwo 

przyjmujące z zastrzeżeniem postanowień artykulu26; 

d) podatków i innych opiat od prywatnych docho
dów, mających swe żródło w Państwie przyjmującym: 

e) podatkowi innych opłat od umów oraz dokumen
tów dotyczących umów, włącznie z wszelkimi panstwo
wymi opiatami, pobieranymi w ZWIązku z takimi umo
wami: 

f) opłat pobieranych za świadczenie określonych 

usług. 

3 .. Członkowie urzędu kon~;ularnego zatrudniający oso
by, których wynagrodzenia lub uposażenia nie są zwol
nione od podatku od wynagrodzeń w Panstwie przyjmu
jącym, powinni wypełniać obowiązki nakładane przez 
ustawy i przepisy tego Państwa na pracodawców w od
niesieniu do ..pobierania podatku od wynagrodzeń. 

Artykuł 25.. 

1. Wszelkie przedmioty, z sainochodami włącznie, 

przeznaczone do użytku służbowego urzędu konsularne
go zwolnione są od opłat celnych i innych należności w 
takim samym zakresie, jak przedmjoty przeznaczone do 
użytku służbowego przedstawicielstwa dyplomatycznego. 

2. Bagaż osobisty, z samochodem włącznie, urzędnika 
konsularnego oraz członków rodziny pozostającej z nim 
we wspólnocie domowej zwolniony jest od rewizji celnej. 

3. Członkowie urZf;du konsularnego, a także człon

kowie ich rodzin, pozostający z nimi we wspólnocie do
mowej, zwolnieni są od opłat celnych i innych należności 

w takim samym zakresie; jak odpowiednie kategorie per
sonelu przedstawicielstwa dyplomatycznego Panstwa wy
syłającego. ' 

4. ,Wyra·żenie "odpowiednie kategorie personelu 
przedstawicielstwa dyplomatycznego", użyte w ustępie 3, 
odnosi się do członków personelu dyplomatycznpgo, jeśli 

chodzi o urzęaników konsuląrnych, oraz do członków per
sonelu administracyjnego i technicznego, jeśli chpdzi 
o pracowników konsularnych. 

Poz. 28 

Artykuł 26 

W przypadku śmierci człllnka urzędu konsularnego 
lub członka jego rodZ iny, pozostającego z nim we wspól
noc ie domuwej, Państwo przyjmujące: 

a) zezwoti na wywóz ruchomego mienia pozostałego 

po osobie zmarłej z wyjątkiem mienia nabytego w Pań
slwie przyjmującym, którego yvywóz był zabroniony w 
chwili śmierci tej usoby: 

bl nie będZie pobierać podatkówspildkowych ani 
podatków od przeniesieJlia prawa własności w odnieSIe
niu do mienia ruchomego, które znajdowało się w Pań

stwie przyjmującym jedynie w związku z przebywaniem 
w tym państwie osoby zmarłe j jako członka urz-' dll Kon
sularnego lub członka jego ndziny. 

Artykuł 27 

Z zastrzeżeniem swych ustaw i przeplsow dotyczących 
stref, do których wstęp ze wl~Jlędu na bezpieczeństwo 

państwa jest zabroniof!Y lub ograniczony, Państwo przyj
mujące zapewni wszystkim członkom urzędu konsularnego 
i członkom ich rodzin, pozostającym z nimi we wspólnocie 
domowej, swobodę poruszania się na swym terytorium. 

Artykuł 28 

Wszystkie osoby, korzystające na podstawie postano
wień niniejszej Konwencji z ułatwień, przywilejów i im
munitetów, obowiązane są bez uszczerbku dla. tych ułat- . 

wień, przywilejów i immunitetów przestrzegać ustaw 
i przepisów Państwa przyjmującego włącznie z ustawami 
i przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i ubezpiecze
nia pojazdów mechanicznych. 

Artykuł 29 . 

Członkowie urzędu konsularnego i członkowie ich ro
dzin, pozostający z nimi we wspólnocie do~owej, którzy 
są obywatelami Państwa przy,jmującego' lub. mają stałe 

miejsce zami.eszkania w tym Państwie, nie korzystają 

z przywilejów i immunitetów, określonych w niniejszej 
Konwencji, z wyjątkiem ustępów 2 i 4 artykułu 17. 

CZĘSC IV 

FUNKCJE KONSULARNE 

Artykuł 30 

1. Do funkcji urzędnika konsularnego należy: 

al popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między 
Państwem wysyłającym i Państwem przyjmującym i współ
działanie w rozwijan iu stosunk ów g"lspodarczych, handlo-
wych, kulturalnych i naukowy ch oraz turystyki; . 

hl ochrona praw i interesów Państwa wysyłającego, 

jego obywateli oraz osób prawnych. 

2. Urzędnik konsularny może również wyk onywa ć 

inne funkcje , powierzone mu przez Pa ństwo w y syłając e, 

j eże li / nie są on e sprzeczne z ustilwdmi i przepisami .oraz 
zwyczajami Państwa przyjmującego. 
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Artykuł 31 , 

1. Pr~y wyko~ywaniu swych funkcji urzędnik konsu
larny moie zwraca€: się do: 

. a) właściwych miefscowych organów swojego okręgu 
konsularnego; 

b) właściwych centralnych organów Państwa przyj
mującego, jeżeli zezwalają na to ustawy, przepisy i zwy
czaje Państwa przyjmujące'go. 

2. Urzędnik konsularny może za zgodą Państwa 
przyjmującego wykonywać swoje obowiązkl również poza 
swoim okręgiem konsularnym. 

Artykuł 32 

1. Urzędnik konsularny ma prawo zastępować przed 
sądami i innymi organami Państwa przyjmującego obywa
teli Państwa wysyłającego i osoby prawne, jeżeli z powo
du nieobecności lub, z innej ważnej przyczY1łY osoby te 
nie są w stanie podjąć w odpowiednim czasie obrony 
swych praw I interesów. 

2. Zastępstwo wymienione w ustępie l ustaje z chwi
lą, kiedy osoba zastępowana ustanowi swego pełnomocni
ka lub sama zabezpieczy obronę swych praw i interesów. 

Artykuł 33 

Urzędnik konsularny ma prawo: 

a) wydawać obywatelom Państwa wysyłającego pasz
porty lub Inne dokumenty podróży, przedłużać ich waż
ność, dokonywać w nich innych zmian oraz je unieważ
niać; 

b) wydawać wizy. 

Artykuł 34 

1. Urzędnik konsularny ma prawo: 

a) prowadzić rejestr obywateli Państwa wysyłają: 
cego; 

h) przyjmować oświadczenia w sprawach dotyczących 
, {obywatelstwa; 

c) rejestrować urodzenia i zgony obywateli Państwa 
wysyłającego na podstawie zawiadomień właściwych or
ganów Państwa przyjmującego względnie , prowadzić księ

gi stanu cywilnego, o ile ustawy i przepisy Państwa wy
syłającego ha tq zezwalają; , 

d) przyjmować, zgodnie z u~tawodawstwem Pań,stwa 

wysyłającego, oświadcze,nia o wstąpieniu w związek mał
żeński, pod warunkiem, że obie strony zawierające zwią
zek małżeński są obywatelami Państwa wysyłającego. 

2. Urzędnik konsularny zawiadamia właściwe organy 
Państwa przyjmującego o czynnościach wymienionych w 
ustępie 1 punkt c) I dl, Jeżeli ustawy i przepisy Państwa 
przyjmującego tego wymagają. 

3. Postanowienia punktów c) i d) ustępu l nie zwal
nlają zainteresowanych osób od obowiązku przestrzega
nia odpowiednich ustaw i przepisów Państwa przyjmują
cego. 

Artykuł 35 

'l. Urzędnik konsularny ma, prawo wykonywać nastę
pujące czynności: ' 

al przyjmować, sporządzać i uwierzytelniać oświad
czenia obywateli Państwa wysyłającego oraz wydawać im 
odpowiednie dokumenty; 

b) sporządzać, uwierzytelniać i przyjmować do depo
zytu testamenty obywateli Państwa wysyłającego; 

c) sporządzać lub uwierzytelniać umowy zawierane 
między obywatelami Państ wa wysyłającego lub uwierzy
telniać ich jednostronne akty , jeżeli te umowy bądż akty 
nie są sprzeczne z ustawodawstwem Państwa przyjmują
cego; jednakże urzędnik konsularny nie może sporządzać 
i u wierzytelniać takich umów lub aktów, które ustanawia
ją, znoszą lub ograniczają prawa rzeczowe na 'mieniu nie
ruchomym, znajdującym się w Państwie przyjmującym; 

d) sporządzać lub uwierzytelniać umowy zawierane 
między obywatelami Państwa wysyłającego a obywate lami 
Państ wa przyjmującego, j e żeli te umowy dotyczą wyłącz
nie interesów istniejących na terytorium Państwa wysyła
jącego względnie podlegają wykonaniu na terytorium tego 
Państwa, pod warunkiem, że takie umowy nie są sprzeczne 
z ustawodawstwem Państwa przyjmującego; 

e) legalizować - dokumenty wydane przez organy lub 
osoby urzędowe Państwd wysyłającego lub Państwa przyj
mującego, a także poswiadczać odpisy, tłumaczenia i wy
ciągi z tych dokumentów; 

f) tłumaczyć dokumenty i uwierzytelniać zgodność 

tłumaczeń; 

g) uwierzytelniać podpisy obywateli Państwa wysyła
jącego "na wszelkiego rodzaju dokumentach, jeżeli treść 

tych dokumentów nie jest sprzĘczna z ustawodawstwem 
Państwa przyjmującego; 

, 
hl przyjmować do depozytu przedmioty i dokumenty 

od obywateli Pa,ństwa wysyłającego lub dla tych obywa
' teli, jeżel) nie jest to sprzeczne z ustawodawstwem Pań
stwa przyjmującego. 

2. Dokumenty sporządzone, uwierzytelnione lub prze
tłumaczone przez urzędnika konsularnego zgodnie z posta
nowieniami ustępu 1 będą miały w Państwie przyjmującym 
taką samą moc prawną i dowodową, jak gdyby były spo
rządzone. uwierzytelnione lub przetłumaczone przez właś
ciwe organy lub osoby urzędowe Państwa przyjmującego. 

Artyku ł 36 

Urzędnik konsularny może dokonywać doręczeń oby
watelom Państwa wysyła jącego oraz przesłuchiwać ich w 
charakterze stron, świadków lub biegłych. Przy wykony
waniu tychctynności nie można stosować środków przy
'musu. 

Artykuł 37 

1. W przypadk.u konieczności ustanowienia opieki lub 
kurateli nad obywatelem Państwa wysyłającego, którego 
miejsce zamieszkania, pobytu lub majątek znajdują się na 
terytorium ,eaństwa przyjmującego, właściwe organy Pań
stwa przyjmującego niezwłocznie zawiadomią o tym na 
piśmie urzędnika konsularnego. 
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2; Urzędn·ik,: k'onsulamy może ' porozumiewać się · w ' 

, sprawach, o których muwa w ustępiB 1( z odpowiednimI ' 
rorganami Państ·wa' 'przy jmującegcr i proponowa'Ć odpowied
n,j'i! osobę na opiekuna lub kuratora: 

Artykuł 38 

1. Urzędnik konsularny ma prawo spotykać się i po
rozumiewać z każdym obywatelem Państwa wysyłającego, 
udzielać mu rady i wszelkiej pomocy. włącznie z podję

ciem kroków w celu zapewnieOla mu opieki prawnej, Pań
stwo przyjmujące nie będzie w żaden sposób ograniczać 
obywatelowi Państwa wysyłającego porozumiewania się 
z urządem konsularnym i dostępu do tego urzędu. 

2. Właściwe organy Państwa przyjmującego będą nie
zwłocznie Informować urzędnIka konsularnego Państwa 

wysyłającego o aresztowaniu lub zatrzymaniu w lnnej for
m ie obywatela Państwa wysyłającego. 

3. Urzędnik konsularny ma prawo do niezwłocznego 
odwiedzenia obywatela Państwa wysyłającego, aresztowa
nego lub zatrzymanego w innej formie aibo odbywająceg o 

" karę pozbawienia wolności ora,z do porozumiewania się 

z nim. UprawOlen ia te powinny być ' wykonywane zgodnte 
z ustawami i przepisami Państwa przyjmującego z zasl rze- ' 
żeniem, że wspomniane ustawy i przepisy nie powinny w 
żadnym przypadku uchylać tych uprawnień . 

Artykuł 39 

1. Właściwe organy Państwa przyjmującego będą nie
zwłocznie zawiadamiały urzędnika konsularnego o zgonie 
obywatela Państwa wysyłającego i tędą przekazywały te, 
mu urzędnikowi wszystkie informacje o spadkobiercach, 
zapisobiercach, masie spadkowej i wartości spadku, a tak
że o ostatniej woli zmarłego. 

2. Właściwe organy Państwa przyjmdjącego będą 
niezwłocznie zawiadamiały urzędnika konsularnego o 
otwarciu spadku, jeżeli spadkobiercą lub zap isobiercą 
m~że być obywatel Państwa wysy łającego. Dotyczy to 
także przypadków, gdy właściwe organy Państwćj przyj
mującego dowiedzą s i ę ewentualnie o otwarciu spadku na 
rzecz obywatela Państwa wysyłającego na terytorium 
państwa trzeclego. 

3. 'Punkcje urzędników konsularnych w sprawach 
spadkowych określol)e są w postanowienia ch obowiązują

cej Umowy między Polską Rzecząpospo l i tą Ludową a Wę
gierską Republiką Ludową o obrocie pra wnym w sprawach 
cywilnych, rodzinnych i karnych. 

Artykuł 40 

1. Urzędnik konsularny ma prawo udzielać wszelkiej 
pomocy statkom Państwa wysyłającego oraz załog om stat
ków podczas ich pobytu na morzu terytorialnym lub wo
dach wewnętrznych Państwa przyjmującego włącznie 

z po.rtami. Ma on prawo nadzoru i inspekcji w stoslI nku 
do statków tego Państwa i ich, załóg oraz może podejmo
wać wszelkie środki w celu zastosowania ustaw i przepi
sów Państwa wysyłającego dotyczących żeglugi morsk Iej. 
W tym celu urzędnik k onsularny ' może równi eż odwiedzd ć 

statki Państwa wysyłającego i być odwiedzany przez ka
pitanów i załogi tych statków. 

Poz. 28 

2. ' Właściwe organy Państwa przyjmlłjącego będą res
pektowaG 'wszelk ie środki podjęte pTZez urzędnika kon
sularne\!lCi)" zg'0dnie z ustawami 'i przepisami P.ańs-twa wy- , 
syłającego w stosunku do ,statków tego ' Państwia i , ich / za~ 
łóg. Przy wykonywdnIu tych funkcji urzędnik konsularny 
może zwracać Stę o pomoc do właściwych organów Pań-, 

stwa przyjmującego. 

Artykuł 41 

Urzędnik konsularny ma prawo: 
a) przesłuchiwać kapitaqa lub jakiegokolwiek człon

ka załogi statku Państwa wysyłającego, sprawdzac, przyj
mować i · poświadczać dokumenty statku, przyjmować 
ośw iadczenia d otyczące podróży statku oraz dokonywać 
czynności mających na celu ułatwienie we.jścia, postoju 
i wyjścia statku; 

b) rozstrzygać wszelkie spory między kap itanem 8 in
nymi członkami za łogi wlącznie ze sporami dotyczącymi 
umów o pracę i wynagrodzenia; 

cl dokonywać czynności związan ych z zatrudnieniem 
lub zwolnieniem kapItana lub jakiegoko lwiek członka za
łogi, jeż~ 1i zezwalają na to ustawy i przepisy Państwa wy
syłającego; 

d) podejmować wszelkie środki w celu zapewnienia 
leczenia szpitalnego i repatriacji kapitana lub jakiegokol
wiek członka załogi; 

e) przyjmować, sporządzać, podpisywać lub uwierzy
telniać wszelkie oświadczenia i inne dokumenty dotyczące 
żeglugi morskiej, przewidziane przez ustawy i przepisy 

, Państwa wysyłającego. 

Artykuł 42 

1. Sądy i inne właściwe organy PańsJwa przyjmują
cego nie mogą wykonywać swojej jurysdykcj i co do prze
stępstw popełnionych na pokładzie statku Państwa wysy
łającego, chyba że chodzi o: 

a) przestępstwa popełnione przez obywa tela lub prze
ciwko obywatelowi Państwa przyjmującego albo przez ja
kąkolwiek inną osobę lub przeciwko takiej osobie, jeżeli 

nie jesL ona kapitanem lub członkiem zabgi statku; 

bl przestępstwa naruszające spokój lu b bezpi eczeĄ

, stwo portu lub morza terytorialnego i ,wód wewnętrznych 
Państwa przyjmującego; 

c) przestępstwa naruszające ustawy i przepisy Pań

stwa przy jmującego dotyczące zdrowi!! publicznego, bez
pieczeństwa żyna na morzu; imigracji, spraw celnych łub 
zanieczyszczania morza; 

dl przestępstwa, które według prawa Państwa przyj
mującego zag,rożone są karą pozbaw ienia wolności, której 
dojna granica wynosi lat trzy, lub karą surowszą. 

2. W przypadku popełn i enia przest ępstw innych niż 

wymieni one w ustęp i e 1 sądy i inne właściwe org any Pań
stwa przyjmującego mogą działać jedynie na prośbę lub 
za zgodą urzędnika konsularnego. 

Artykuł 43 

1. W przypadk.u gdy s,!d lub inny organ Państwa 

przyjmującego zamierza aresztować lub zatrzymać na po
.kładzie s iatku ' Państwa wysyłającego kapitana lub człon
ka załogi tego statku względnie jakąkolwiek' osobę, k{ó-
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ra nie jest obywatelem Państwa przyjmującego, albo też 

zająć jakiekolwiek mienie znaj9ujące się na statku lub 
przeprowadzić na pokładzie statku dochodzenie urzędowe, 
właściwe organy Państwa przyjmującego zawiadomią o tym 
urzędnika konsularnego w "takim czasie, aby umożliwić mu 
obecność na statku zanim czynność ta zostanie podjęta. 

Jeżeli uprzednie zawiadomienie urz ędnika konsularnego 
jest niemożliw e, właściwe organy Państwa przyjmującego 
zawiadomią go nie później aniżeli w momencie, w któ
rym wspomniana czynnosc została rozpoczęta. Jeżeli 

urzędnik konsularny nie był obecny ani reprezentowany, 
.właściwe organy udzielą mu na jeg o życzenie pełnej in
formacji o dokonanych czynnościach. 

2. Postanowienia ustępu l stosuje się także do prze
słuchiwania na lądzie kapitana lub innego członka załogi. 

3. Postanowień niniejszego artykułu ., nie stosuje się 

do zwykłej kontroli statku w sprawach pas~portowych, 
celnych, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa życia na 
morzu lub do wszelkiej czynności podjętej na prośbę lub 
za zgodą kapitana statku. 

Artykuł 44 

1. Jeżeli statek Państwa wysyłającego uległ rozbiciu, 
osiadł na mieliźnie, został wyrzucony na brzeg lub doznał 
innej , awarii na morw terytorialnym lub wodach wewnę
trznych w Państwie przYJmującym włącznie z portami 
albo jeżeli jakikolwiek przedmiot stanowiący część ładun
ku jakiegokolwiek statku, który uległ awarii, będący wła·s

nością Państwa wysyłającego· lup obywatela ~ego Państwa, 
został znaleziony na brzegu, w pobliżu brzegu Państwa 

przyjmującego lub dostarczony do portu tego Państwa, 

właś~iwe organy Państwa przyjmuiącego poinformują 
o tym niezwłocznie urzędnika konsularnego Państwa wy
syłającego, Właściwe C1lrgany Państwa przyjmującego po
dejmą wszelkie niezbędne środki w celu ratowania statku, 
jego załogi, pasażerów i ładunku. O podjętych środkach 
należy zawiadomić urzędnika, konsularnego Państwa wy
syłającego. Środki takie podjęte będą, gdy jest to możli
we, we współpracy i urzędnikiem konsularnym i kapita
nem statku. 

2. W razie nieobecności Jakiejkolwiek innej osoby 
upoważnionej do takiego działania, urzędnik konsularny 
uważany jest za upoważnionego do pojęcia takich samych 
środków, jakie mógłby podjąć sam właściciel, gdyby był 
obecny, w odniesieniu do: 

al statku Państwa . wysyłającego, jego ' ładunku lub 
jakiegokolwiek przeomiotu należącego do tego statku lub 
stanowiącego część jego ładunku, który został oddzielony 
,od statku; bądż 

bl ład·unku lub jakiegokolwiek przedmiotu stanowią-
_ cego część ładunku jaki egokolwiek rozbitego statku, bę

dących ' własnością Państwa wysyłającego lub obywatela 
tego Państwa, jeżeli znalezione zostały na morzu teryto
rialnym lub wodach wewnętrznych Państwa przyjmujące
go włącznie z portami lub dostarczone do portu tego Pań
stwa. 

3. Właściwe organy Państwa przyjmującego na proś
bę urzędnika konsularnego udzielą mu niezbędnej pomocy 

w podejmowanych przez niego środkach w związku z awa
rią statku. 

4. Opłaty celne lub inne tego rodzaju nie będą na 
terytorium Państwa przyjmującego nakłada ne na uszko
dzony statek, jego ładunek · lub zaopatrzenie pod warun
kiem, że nie są one udostępnione do użytku lub spożycia 
w tym Państwie. 

Artykuł 45 

Postanowienia artykułów 40, 41, 42, 43 i 44 będą mi a
ły odpowiednie zastosowanie do sam",!otów cywilnych pod 
warunkiem, że postćf!lowi·enia te nie są sprzeczne z ,umo
wami międzynarodowymi, obowiązującymi Wysokie Uma
wiające się Strony. 

Artykuł 46 

1. Urząd konsularny może pobierać na terytorium Fań
stwa przyjmującego za czynności konsularne opłaty i in
ne n-ależności, ustalone ustawami i przepisami Państwa 
wysyłającego. 

2. Opłaty i należności wymienione w ustępie l ·są 

wolne od wszelKich podatków i innych opłat Państwa 
przy jmującego. 

CZĘS ,(: V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 47 

1. Konwencja niniejsza podlega ralyfikacji i wejdzie 
w życie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany do
kumentów .ratyfikacyjnych, która . nastąpi w Budapeszcie. 

2. Konwencja. niniejsza .zawarta jest przez Wysokie 
Umawiające się Strony na czas nie 6kr.eślon y. Może być 
ona wypowiedziana w· dFodze. notyfikacji ,przez ,każdą 

z Wysokićh Umawiających się Stron. W takim przypadku 
utraci swą moc po upływie sześciu miesięcy od .dnia wy
powiedzenia. 

3. Z cllwilą wejścia w życie mmejszej K.onwencji 
traci moc Konwencja konsularna między Polską Rzecząpo
spolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisana 
w Warszawie dnia 20 maja 1959 roku. 

Na dowód czego upoważnieni Pełnomocnicy Wysokich 
Umawiających się Stron podpisali niniejszą Konwencję 

opatrzyli ją pieczęciami. 

Sporządzono w ·Warszawie dnia 5 czerwca 1973 roku 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i wę
gierskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. 

Z upoważnienia 
Rady Państwa 

Polskiej Rzeczypospolitej 
, Ludowej 

, W ieslaw Adamski 

Z upoważnienia 
Rady Prezydialnej 

Węgierskiej Republiki 
Ludowej 

1stvan Roska 

/ 
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PR O T0KÓ.ł. 

do Kon~encjł konsulamejmtęd.zy .Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką L'lIdową • 

Przy podpisywaniu w dniudzisiejs'lym Konwencji 
konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Wę
gierską Republiką ,Ludową, zwane] da.lej "Konwencją", 
Pełnomocnicy ,obu Wysokich Umawiających się' Stron zgo
dzili się na następujące postanowjenia: ' 

1. Zawiadamiani'e urzędnika konSlIla'meg:o, ,pr,zewL
dziane w ustępie ,2 altyku'łu 38 Konwencji, nas,tępnje w 
'Ciggu ·trzech dni od ,chwili aresztowania lub zatrzymania 
w il'lnejformie obywatela Państwa wysyłającego. 

2. ' Prawo urzędnik~ konslllarnego, przewidziane w 
ustępie 3 artykułu 38 Konwencji, do ' odwiedzenia ohywa
tela Państwa wysyłającego, aresztowanego lub ' zatrzyma
nego w innej formie, a' tak·że do porozumiewania się z nim, 
będzie przyznawane w ciągu qterech dni od chwili aresz
tewania lub zatrzymania. 

3. Prawo urzędnika konsularnego, przewidziane w 
ustępie 3 artykułu 38 Konwencji, do odwiedzania obywa-

tela Państwa wysyłającego, ares7towanego łub zatrzyma
nego w ·i.nnej !-ormte at.bo odbywająceyo katę pozbawienia 
w.olności, . a takie do porozumiewania się · 7 nim, przyzna
wane będzie okresowo. 

Niniejszy ·Protokół stanowiint-egralną częś'Ć Konwen
cji. Na dowód czego Peło:omoc-nicyobu W ysok ichUma
wiających się- Stron podpisa1i ninIejszy l'roŁok.ół ł :opatrzy
li go pieczęci-ami~ 

Sporządzono w Warszawie, dnia 5 czerwca 1973 roku 
w dwóch egzemplarzach. każdy w językach polskim i wę
gierskim, przy czym obytlwa teksty mają jednakową mOI=. 

Z upoważnienia 
Rady Państwa 

Polskiej R~eczypospolitej 
Ludowej 

WJeslaw Adamski 

Z upoważnienia 
Rady Prezydialnej 

Węgierskiej RepubHki 
,Ludowej 

. Islvan Roska 

"'.", PP ,zaznajomieniu , się 'z , p,owyższą Konwencją, Rada Państwa uznała ją i uznaje za .słuszną zarówno w całości, 
Jak i każde z post<t-nowień w niej za:wa'rtych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i p.otwierdzona; 0 TU 

przy.rzeka, ze "będiie :nj.ezmiennie z-achowywana. ' ' 

N-a dll>wód oCzeyo wydany 'zl(;)stał Akt niniejszy, 'Opatrzony pieczęcią P0lskiej RzeczYPOS'pllUtell.udoweJ. 

Dano w War.5i:&wie, dnia ,45 ,'października 1973'roku. 
PrzewQdniczącyRady Państwa: H. Jabłoński 

L. S. 
Minister Spraw Zagranicznych: w z. 'J. Czyrek 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dn~a 11 sty..cznićl: 1974 r. 

\'w!!prawItf wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej międ7Y Polską :Rlec.7«i'PospoIUą Ludową 
a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w WarSltilwte dol ... 5 czelWCd 1973r. 

Podaje się 'niniejs-zym do wiadomości, że z!Jodnie z ar
tykulem 47 Konwencji kons ularnej między Polską Rzeczą
posPQlitąLudową , a Węgier:,ską R>epuhliką Ludową, pod pi
,sa-nej w War·szawie dnM 5 c:z:erwca 1973 r., nastąpiła w 

I Budapeszcie dnia 7 grudnia 1273 r. wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych tej konwencj.i. 

Wymieniona konwencJa weszła w życie dnia .7 stycz
n ia 1974 r. 

Minister Spca w Zagraniczny'ch: S. Olszowski 
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ROZPORZĄDZENI,E RADY MINISTRÓW 

z dnią 29 stycznia 1974 r. 

,\. W s.prawłe :tw,orzenla za'kładow,ego , f:und:Uszu nagród w -,nlektórycb jednostkacb pańslwow.y.cb. 

, Na·, p,ods.tiiwie ,art. 1 ust. · 2 ustawy. z dni'a23 ,czerwca 
1'97'3 r.o . za'Ś~adac.h tW'przenia I pndzialuzdk<ładoweg 1 [Il0 r 

duszu nagród oraz zdkładowych . funduszów svcja lnego 

, i 
i mieszkaniowego (Dl, U. Nr 2'l,poz. · 150) f)3 ip')rozuml~. 
~411 7 Centr.alną · Radą Zw.'.qlkó w 2aw,odowych .zarządza $,ię, 

co nast~puje: 

/' 

/,' 


