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2. ' Umowa ' niniejsza wejdzie wżycie po upływie 
30 dni' Od dnia wymiany ,dok umentów ratyfikacyjh ych, 

" . 

3. Każda z Umawiających SH~ Stron moźe wypowie-
dzieć niniejszą umąwę. Wypowiedzenie stanie się s,ku
teczn,e po upływie jednego roku od da. t y notyfikacji ..tej : 
decyzji d'rugiej Umawiającej się Stronie. ' ' 

.... ' Sporządzono w Warszawie dnia 21 maja -1979 . r.,co 
odpowiada 24 joumada II 13.99 roku; w dwÓch oryginal
nych ' egzemplarzach, każdy w- trzech języl{.ach: ·polskim. 
ara'bskim i francuskilll, przy czym wszystkie teksty są ~ 
jednakowo autentyczne:' W r<:łzie rozbieżności między 
fekstami w . jęż,yku ' polskim I arabskim · tekst iW języku 
francuskim będzie rozstr,zygający . . ' -, ,.-

. N,adowQd czego Pełnomocnicy,' Umawiajllcych się 
Stron , podpisąli niniejszą umowę ' i ' opatrzyli jll ;pieczę

ciami. 

Za Polską Rzeczposp'oliti{ LUdową Za Królestwo Mąroka 

Jerz.yBalia Apd~ll,ahmane Baddou 

2, La presente Conven~lón entrera en vigueur trenta 
jours ilples l'_echauge des instruments de ratification: ' 

3 . . Lapresente Convention pourra etre denoncee pa~ 
"chacune des parties contractantes. La denonciation prendre 

eftet un' an apres hi ' date a laquelle elle $lura Me. notifiee 
il I'autre pa rtie , . , ' 

' faita Varsovie ' le 21 mai 1979 correspond-antau 
24 joumada II 1399 en deux origina~Jt, chactin' en trois, 
langues, polonaise. arabe et fram;aise; chac\łn de ' ces 
textes taisant egalement' fai. En cas de divergence \ entre 
les textes · polonais et ara be' le, t'exf-e franc;ai,s prevaudl a. 

En foi de. quOi, les . plenipotenti-a ires des ' pa rtias 
contractantes ont sign~ la pr.eseute Convention et y pnt 
apposś leun sceau~. ' 

Pour la Republique ' 
Populaire de Pológne 
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' Póur le Royaum~ ' du Maroc 

" 

Abderrahmane Baddou 

- Po , zapoznaniu się z powyższą umową Rada 'Pailstwa umała. 1łl ł uznaje za słuszną zarówno w całości, jak 
. I każde z postanowieil w 'niej ' zawartych; oświadc~a, -te jest pna przyjęŁa, ,ra,tyflkowana potwierdzona, oraz przy

rzeka, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na' doV:;od , czego ,ivydimy zostal' akt . nińi~j5ZY, O!patrzony piecZęcill PolskieLRzeczypospoiitej Ludowej. 

'Dano w Winszawie dnia ' 24 czerwca 1982 r~ ' 

1'-rzewodniczący Ra9Y Pa(1stwa: H. Jabłoński 

L , •. 
, . 

Mlnist,er. Spraw Zagranicznych: J. C.yre;1i 

TO' 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

s dnia 7 marca 1983r. 

. ' , 

, w spr~włe wygllany dokumentów ratyfIkacyjnych Umowy między Polską Rzeeząposl)OlItą Ludową. 8 , Królestwem: 
Maroka o pomocy prawnej w sprawacłl cywilnych I karnych, sporządzone} w WarszaWie ·dnla . 11 maja 1'979 T. 

, Podaje ' się mmeJszYJP. do . wiadomości, że . zgodnie 
z artykułem 60 Umowy ' między , Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a Królestwem Maroka o ' pomocy prawnej' W spul-, 
wach cYwilnych i ."karnych, sporządzonej w War.szawie 
dnia 21- maja 1979 r., nastąpiła ,w Rabaci~dnia 27 pa'ż
dziemika 19fJ2 r. wymiańa 'dokumentów ratyfikacyjnych 
wymienionej umowy. 

Powyższa -umowa węszła w życie dnia 27 ·listopad. 
1982 ' r. 

Minister 'Spraw Zagranicznych: S. Olszowskj 
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Opłata ~a prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rocznie 600,- ·zł. pÓłro.cznie 500,- zl. /:' 
" Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wyno.sl ~OO,- zł. > 

Prenumeratę narok następny (roczną lub półrocznąl przy'jmuje się do. dnia 3( IJaJ
dziernika. Prenumeratę mOżna . zgłaszać za [ pólroczebieżącego. rok,u. do. dru a 
31 marca, za II . półrocze bądź za cały bieżący rok .~ do. dnia 30 września. Do. aho
nentów, któriy opłacą prenumeratę potycb lermina\h wysyłka pierw~zych rjU

mer6wdokonana zoslaniez opóźnieniem, (a ponadto. zostaną policzone li.o.szty pue
syłki Opłata , za' prenumeratę po.winna być do.ko.nana przelewem lub tu,yodcinkow\'m 
przekazempo.cżłowym na konto Administracji Wydawnktw U'tzędu Rady . Ministrów 
w Narodowym Bapku , Polskim, IV Oddział Miej~ki. Warszawa, nr 1049 <H 57.222_ 
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na o.dcinku wpłaty należ.y po.dać 
dekładną nazwę instytucji (bez skrótów), dekładny . adres z numerell! ko.du · póczto-

wego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy' Dziennika Ustaw . 
. _~---

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać ' można w' punktach s i'Tżedaży 
wWatszawie:aL I Armii Wojska Polskiego 2/4.Powszęchny Dom Ksiażki "Uni
~ersus" - ul. Belwederska 20/22, księgarnia ,.Dorou Książki" jm, SZeromskiego. , 
al. Gen. Swierczewskiego 119/123 I w kasach sądów w Białymsteku, Bielsku-Białej, Byd
goszczy, Bytomiu; Cieszynie, Często.cho.wie.Gdańsku. Gdyni. Gliwicach, Kaliszu, Kato.
wicach, Kielcacb, Koninie. Koszalinie, Krakowie. Lublin!e, Łodzi, Ols'dynie, Opolu, 
Ostlowie Wielkopols~im. Poznaniu, Radomiu, RzeSZOWIe. Szczecinie. Tarnowie. Toruniu, 
Wal,brzyc;hu z tymczasową s!edzibą wSwidnicy. Wrocławiu. Za,:o.śch:...iZ:eJonej Górze. 

Reklamacje z . powodu niedoręcienia poszcżegóJnych numerów zgłaszać n(jleży 
do. .Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów ' (ul. Powsińska' 69/71, 
O~-979 Warszawa. skrytka Po.cztowa 8tl po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów ' 7 Biuro Prawne,Warszaw'a. AL .. Ujazdowskie 1/3, 
Administracja. Administ~ac(a Wydawnictw Urzędu Rady MinlstrÓw .. ul. Pówsińska~ 69/71 

00-979 W 'arszawa" (skrytka Po.cztowa 81). tel. 28-90'01 w. 606 i 42-14-78. 

TloCZo.riQ z polecenia Prezesa Rady Ministrów' 
w Zakładach Graric7nych i,Tilmka". Zakład nr L Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 0253-1300-83. Cena 32,00 . zł 




