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2. Kwoty pobierane z tytułu opłat i należności wy
mienionych w ustępie I wolne są w Państwie przy jmują
cym od wszelkich podatków i opłat. 

CZĘŚĆ V 

POSTANOWIENIA OGOLNE I KONCOWE 

Artykuł 52 

1. Wszystki e osoby korzystające z przywilejów i im
munitetów na podstawie niniej sze j Konwencji obowiązane 
są bez uszczerbku dla tych przyw ilejów i immunitetów 
przestrzegać ustaw i inn ych przepisów Państwa przyjmu
jąc ego. 

2. Pomieszczenia konsularne nie będą używane w spo
sób niezgodny z wyko n ywaniem fu nkc ji konsularnych. 

Artykuł 53 

W przypad kac h wykonywania funkcji konsularnych 
przez członków przedstawicielstwa dyplomatycznego Pal'!
sIwa wysyłające yo w Pańsl wie przyjmującym. postanowie
nia niniejsze j Konwencji st osuje s ię bez uszczerbku dla 
przywi le jów ! immunitetów przys ługujących członkom 

przedstawicielstwa dyplomatycznego na podstawie przy
sługującego im w Państwie przyjmującym statusu dyplo
maty cznego. 

Artykuł 54 

Kon wencja niniejsza nie narusza innych umów mię- 'ł;f. 

dzyn.arodowych m.ł"dzy Urna wiający mi się Slronami. 

Artykuł 55 

Konwencja n iniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana do
kUITlentów ratyfikacy jnych nastąpi w Warszawie. 

Artykuł 56 

Konwencja niniejsza wejdzie w życie sześćdziesiątego 
dnia , l icząc od dnia wymia ny d okumentów rat ylifkac y j
nych i pozostanie w mocy do chwili wypowiedzenia je j 
przez'~ jedną z Umaw iających Slę Stron. Wypow iedzen.e 
nabierze skutków prawnych po upływie dwunastu mi e slę

cy od dnia notyfikacji . 

Na dowód czego upo ważnieni Pe łn om oc nicy ' Umawia
jących się St ro n podpisali niniejs zą Konwenc j ę i opatrzyli 
ją pieczęciami. 

Sporządzono w Wi edni u dnia 2 pażdziernika 1974 rn ku 
w d wóch oryg i nałach, każdy w j ęzyk u poJskim i niem iec
kim, przy cz ym obyd wa teksty są jed na kowo autentyczne. 

Za Polską Rzeczpospolitą 
Lud ową 

Józ eJ Czy rek 

Za Republikę Austrii 

Dr Heinrich Hay meIie 

Po zaznajomie niu s ię z powyższą Kon wencją Rada Państwa uzn a ła ją i uznaje za słuszną zarówno w cał ośc i, 

jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest o na p rz y j ęta , ra tyfikowana i potw ie rdzona, oraz 
przyr ze ka, że będ z ie niezmiennie zachowywana . 

Na dowód czego wyd a ny zosta ł Akt nini e jszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie, dn ia 17 k wi etnia 1975 r oku. 
Przewodniczący Rady Państwa: H. JabJońs ki 

L. S. 
MInister Spraw Zagranicznych : S. Olszowsld 
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z dnia 13 czerwca 1975 r. 

w sprawie wymiany c10kumentów ratyfiJ,acyjnych Konwencji konsularnej między Pol ską Rzecząpospolitą ludową 

a !~ epu b liką Austrii, podpisane j w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. 

Podaje się niniej szym do wiadomcśc i, że zgodnie z ar
tykułem 55 Konwe ll r ji ko n'iut arne j między Polską Rzeczą

pos pdlitą Lud ow ą a Repub liką Austrii , podpisa ne j w Wied
n iu dnia 2 pażdzierni ka 1974 r., nastąl'iła w Warsza wie 

dn ia 23 maja 1975 r . wymiana dokumentów rat yfikacy j
nych wymienione j kon we ncji. 

Powyższa k onwe ncja wejdzie w życie dnia 22 lipca 
1975 r. 

Minis ter Spraw Zagra nicznych: S. OJszow ski 
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