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Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Pańj,twa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, 
, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraZ! , 

przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej I,.udowej. 

Dano w Warszawie dnia 13 grudnia 1984 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 
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OSWIADCZENIE RZ.,\nOWE 

z dnia 28 maja 1985 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyflkacyjn}'ch Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospoltte,j Ludowej 
a Rządem K~puczańsklej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie 

dnia 6 sierpnia 1984 r. • 

Podaje się mme]szYm do wiadomości. że, zgodnie 
z aJitykułem 11 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej a Rządem Kampuczańskiej Republiki. 
Ludowej o współpracy . kulturalnej i naukowej. podpisanej 
w Warszawie dnia 6 sierpnia 1984 r., nastąpiła w Phnom 

Penh dnia 16 marca 1985 r. wymiana dokumentów raty
fikacyjnych tej umowy. 

Powyższa umowa weszła w życie 

1985 r. 
dnia 16 marca 

c, 

Minister Sp~aw Zagranicznych: S. Olszowski 
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KONWENCJA 

o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), 

sporządzona w Bernie .dnia 9 maja 1980 I. 

W hnleniu .Polskiej Rzeczypospolitej Ludow«!] 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszećhnej wiadom~ści: 

W dniu 9 maja 1980 r. została ,sporządzona w Bernie Konwencja o międzynarodowym przewozie koleja
mi (COTIF) . 

. \ , 
,Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją Rada Państwa uznała ją uznaje za słuszną z następującymi 

zastrzeżeniami: 

"f. Polska Rzeczpospolita Ludowa oświadcza na podstawie artykułu 12 § 3 konwencji. że nie będzie stosować 
postanowień zawartych w § 1 i 2 tego artykułu. ' 

2. Polska Rzeczpospolita Ludowa oświadcza. na mocy artykułu 3 § 1 Przepisów ujednoliconych CIV. że nie 
będzie, stosować wszystkich postanowień dotyczących odpowiedzialności kolei za śmierć i~ranienie podróż
nych. jeżeli wypadek nastąpi na terytorium PRL, ;: podróżny jest obywatelem polskim lub ma w PRL miejsce 
stałego pobytu" . . 

Rada Pańslwa oświadcza. że wymieniona konwencja jest przyjęta, ratytikowana i potwierdzona. ' oraz przy
rzeka. że będzie nie zmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wgdany został akt niniejszy. opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia 18 października 1984 r. 

Przewodniczący Rady Państwa : H. Jabłoński 

L. S. 

Minister Spraw Zagrankznych: w z. H. Jaroszek 

(Tekst konwencji zawiera załąc:mi~ do niniejszego numeru). 
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