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UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w odprawie granicznej,
sporzàdzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 25 maja 1999 r. zosta∏a sporzàdzona w Pradze Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Czeskà o wspó∏pracy w odprawie granicznej, w nast´pujàcym brzmieniu:

UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà
o wspó∏pracy w odprawie granicznej
Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, zwane
dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami,”
kierujàc si´ pragnieniem dalszego umacniania
wspó∏pracy granicznej i rozwijania sàsiedzkich stosunków,
dà˝àc do usprawnienia i u∏atwienia kontroli osób,
towarów i Êrodków transportu przekraczajàcych polsko-czeskà granic´ paƒstwowà w ruchu drogowym
i kolejowym,
uzgodni∏y, co nast´puje:
Artyku∏ 1
Umowa niniejsza reguluje zasady wspó∏pracy przy
dokonywaniu kontroli ruchu granicznego, kontroli celnej, weterynaryjnej, sanitarnej i fitosanitarnej osób, towarów i Êrodków transportu przekraczajàcych polsko-czeskà granic´ paƒstwowà w ruchu drogowym i kolejowym.
Artyku∏ 2
1. W rozumieniu niniejszej umowy nast´pujàce
okreÊlenia oznaczajà:
a) „odprawa graniczna” — wykonywanie wszystkich
wewn´trznych przepisów prawa przez organy kontrolne Umawiajàcych si´ Stron, które majà zastosowanie przy przekraczaniu granicy paƒstwowej
przez osoby, a tak˝e przy przywozie, wywozie oraz
tranzycie towarów, w∏àcznie ze Êrodkami transportu lub wartoÊciami, które podlegajà przepisom dewizowym;
b) „organy kontrolne” — organy graniczne i celne
oraz organy dokonujàce kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej i sanitarnej;

c) „paƒstwo zwierzchnie” — paƒstwo, które na swoim terytorium zapewnia drugiej Umawiajàcej si´
Stronie funkcjonowanie wysuni´tego granicznego
stanowiska kontrolnego lub w inny sposób umo˝liwia jej przeprowadzanie odprawy granicznej;
d) „paƒstwo sàsiednie” — drugà Umawiajàcà si´
Stron´;
e) „pracownicy” — osoby, które dokonujà odprawy
granicznej w wysuni´tych granicznych stanowiskach kontrolnych lub w Êrodkach transportu podczas jazdy oraz osoby uprawnione do nadzoru s∏u˝bowego;
f) „strefa odprawy” — cz´Êç terytorium paƒstwa
zwierzchniego, na której pracownicy paƒstwa sàsiedniego majà prawo dokonywania odprawy granicznej.
2. Strefy odprawy, w których pracownicy paƒstwa
sàsiedniego mogà wykonywaç swoje obowiàzki
w paƒstwie zwierzchnim, okreÊlone zostanà w drodze
porozumienia przez w∏aÊciwe organy Umawiajàcych
si´ Stron.
3. Umawiajàce si´ Strony poinformujà si´ drogà
dyplomatycznà, w terminie do 30 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, które centralne organy administracji paƒstwowej sà w∏aÊciwymi organami
Umawiajàcych si´ Stron.
Artyku∏ 3
Umawiajàce si´ Strony b´dà podejmowa∏y wszelkie niezb´dne Êrodki w celu u∏atwienia i przyÊpieszenia
odprawy granicznej osób, towarów i Êrodków transportu w ruchu drogowym i kolejowym mi´dzy Umawiajàcymi si´ Stronami.
Artyku∏ 4
1. W∏aÊciwe organy kontrolne Umawiajàcych si´
Stron mogà dokonywaç wspólnej odprawy granicznej
na terytorium jednej lub drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
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2. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron, na
podstawie porozumienia, zgodnie z wewn´trznymi
przepisami prawa Umawiajàcych si´ Stron, ustalajà
miejsce, w jakich przypadkach oraz w jakim zakresie
b´dzie dokonywana odprawa graniczna przez jednà
z Umawiajàcych si´ Stron na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony. Mogà one równie˝ uzgodniç przeprowadzanie odprawy granicznej podczas jazdy pociàgu na okreÊlonych odcinkach tras, jak te˝ urzàdzenie
wysuni´tych granicznych stanowisk kontrolnych jednej Umawiajàcej si´ Strony na terytorium drugiej
Umawiajàcej si´ Strony.
3. Umawiajàce si´ Strony zastrzegajà sobie prawo,
w szczególnych okolicznoÊciach, na krótki okres i przejÊciowo, przesuni´cia organów kontrolnych z powrotem z paƒstwa zwierzchniego na w∏asne terytorium.
W∏aÊciwe organy paƒstwa zwierzchniego b´dà o takim
przesuni´ciu niezw∏ocznie poinformowane.
Artyku∏ 5
1. Pracownicy paƒstwa sàsiedniego dokonujàcy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, odprawy granicznej na terytorium paƒstwa zwierzchniego,
wykonujà swoje czynnoÊci s∏u˝bowe zgodnie z przepisami prawa swojego paƒstwa i z takimi samymi skutkami prawnymi, jakby wykonywali te czynnoÊci na terytorium swojego paƒstwa.
2. CzynnoÊci s∏u˝bowe wykonywane przez pracowników paƒstwa sàsiedniego w strefie odprawy, zgodnie z artyku∏em 2 ust´p 2, uwa˝ane sà za czynnoÊci wykonywane na terenie gminy paƒstwa sàsiedniego, na
terytorium którego znajduje si´ w∏aÊciwe przejÊcie graniczne.
Artyku∏ 6
1. Odpraw´ granicznà paƒstwa wyjazdu przeprowadza si´ przed odprawà granicznà paƒstwa przyjazdu.
2. Po rozpocz´ciu odprawy granicznej przez pracowników paƒstwa wyjazdu pracownicy paƒstwa przyjazdu mogà rozpoczàç odpraw´ granicznà osób, towarów i Êrodków transportu oraz wartoÊci podlegajàcych
przepisom dewizowym, które zosta∏y ju˝ odprawione
przez pracowników paƒstwa wyjazdu. Obowiàzuje to
tak˝e, kiedy paƒstwo wyjazdu zrezygnowa∏o z odprawy
granicznej.

Poz. 1642

Zgoda na ponowienie czynnoÊci odprawy granicznej
przez pracowników paƒstwa wyjazdu powinna byç
udzielona w szczególnoÊci w razie uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa lub stwierdzenia,
˝e osoba odprawiona lub Êrodek transportu sà poszukiwane.
Artyku∏ 7
1. Pracownicy Umawiajàcych si´ Stron, za obopólnà zgodà, mogà odstàpiç od kolejnoÊci przewidzianej
w artykule 6 ust´p 1, je˝eli s∏u˝y to usprawnieniu lub
przyÊpieszeniu odprawy granicznej. W tych wyjàtkowych przypadkach pracownicy paƒstwa przyjazdu mogà dokonywaç zatrzymania, ewentualnie zawrócenia
osoby, dopiero po zakoƒczeniu odprawy granicznej
przez pracowników paƒstwa wyjazdu. Je˝eli chcà podjàç takie dzia∏ania, doprowadzajà t´ osob´ do pracowników paƒstwa wyjazdu, o ile nie zakoƒczona zosta∏a
jeszcze odprawa graniczna tej osoby przez pracowników paƒstwa wyjazdu. Je˝eli pracownicy paƒstwa wyjazdu chcà dokonaç zatrzymania, majà prawo pierwszeƒstwa.
2. Post´powanie okreÊlone w ust´pie 1 stosuje si´
odpowiednio w przypadku koniecznoÊci zaj´cia towarów, Êrodków transportu i wartoÊci podlegajàcych
przepisom dewizowym.
Artyku∏ 8
1. Wykonujàc czynnoÊci s∏u˝bowe, okreÊlone w artykule 5 ust´p 1, pracownicy paƒstwa sàsiedniego mogà równie˝ dokonywaç zatrzymania osoby, jej zawrócenia lub doprowadzenia na terytorium swojego paƒstwa.
2. Pracownicy paƒstwa sàsiedniego nie sà jednak
uprawnieni do zatrzymania obywatela paƒstwa
zwierzchniego na jego terytorium, a tak˝e doprowadzania na terytorium swojego paƒstwa. Pracownicy
paƒstwa sàsiedniego mogà t´ osob´ doprowadziç
przymusowo na w∏asne wysuni´te graniczne stanowisko kontrolne lub na graniczne stanowisko kontrolne
paƒstwa zwierzchniego, w celu sporzàdzenia protoko∏u.
3. Przy stosowaniu Êrodków okreÊlonych w ust´pie
2 konieczne jest niezw∏oczne przywo∏anie pracownika
paƒstwa zwierzchniego.

3. Paƒstwo wyjazdu mo˝e w wyjàtkowych przypadkach odmówiç wydania zgody na rozpocz´cie odprawy
granicznej przez pracowników paƒstwa przyjazdu, dopóki odprawa graniczna dokonywana przez pracowników paƒstwa wyjazdu nie zostanie zakoƒczona.

4. Wewn´trzne przepisy prawa paƒstwa zwierzchniego, regulujàce prawo azylu, pozostajà nienaruszone.

4. Po rozpocz´ciu odprawy granicznej przez pracowników paƒstwa przyjazdu, zgodnie z ust´pem 2,
pracownicy paƒstwa wyjazdu nie mogà ponownie wykonywaç czynnoÊci zwiàzanych z odprawà granicznà.
Przeprowadzenie ponownych czynnoÊci odprawy granicznej przez pracowników paƒstwa wyjazdu jest jednak dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, po
uzyskaniu zgody pracowników paƒstwa przyjazdu.

1. Osobie, której pracownicy paƒstwa przyjazdu nie
zezwolili na przekroczenie granicy paƒstwowej, nie
mo˝na zabroniç powrotu do paƒstwa wyjazdu. W razie
potrzeby mogà one zostaç przymusowo zawrócone
przez pracowników paƒstwa wyjazdu.

Artyku∏ 9

2. Post´powanie okreÊlone w ust´pie 1 stosuje si´
odpowiednio do towarów i Êrodków transportu.
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Artyku∏ 10

Artyku∏ 11

1. W ramach wspó∏pracy realizowanej na podstawie niniejszej umowy w∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron, zgodnie z wewn´trznymi przepisami
prawa, wzajemnie przekazujà dane osobowe, je˝eli
jest to potrzebne do przeprowadzenia odprawy granicznej.

W czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych,
zgodnie z niniejszà umowà, pracownicy obydwu Umawiajàcych si´ Stron przekraczajà granic´ paƒstwowà
na podstawie przepustek granicznych.

2. Je˝eli z odr´bnych umów nie wynikajà odmienne zasady przy przekazywaniu danych osobowych,
obie Umawiajàce si´ Strony obowiàzujà nast´pujàce
postanowienia:

1. W∏aÊciwe organy Umawiajàcej si´ Strony, na
której terytorium dokonywana jest kontrola, zapewnià
organom kontrolnym drugiej Umawiajàcej si´ Strony
warunki wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz takà samà ochron´ prawnà, z jakiej korzystajà jej pracownicy.

a) wykorzystanie danych przez odbiorc´ jest dopuszczalne tylko w ÊciÊle okreÊlonym celu i przy zachowaniu warunków okreÊlonych przez przekazujàcego;
b) odbiorca na proÊb´ przekazujàcego informuje
o wykorzystaniu przekazanych danych i o uzyskanych rezultatach;
c) odbiorca mo˝e dane osobowe przekazywaç wy∏àcznie organom uczestniczàcym w post´powaniu karnym. Dalsze przekazywanie mo˝e si´ odbywaç tylko po uprzedniej zgodzie przekazujàcego;
d) przekazujàcy odpowiada za rzetelnoÊç danych, które przekazuje, jak te˝ i za nieodzownoÊç oraz adekwatnoÊç celu, w jakim majà byç wykorzystane.
Nale˝y przy tym respektowaç zakazy przekazywania tych danych, okreÊlone przez odpowiednie wewn´trzne przepisy prawa. Je˝eli zostanie stwierdzone, i˝ zosta∏y przekazane niew∏aÊciwe dane, nale˝y powiadomiç natychmiast o tym odbiorc´, który jest zobowiàzany wprowadziç korekt´ lub dane
zniszczyç;
e) na proÊb´ osoby zainteresowanej nale˝y udzieliç
informacji o przekazanych na jej temat danych, jak
te˝ o planowanym celu ich wykorzystania. Obowiàzek udzielania informacji nie zachodzi wtedy, gdy
okreÊlony przez wewn´trzne przepisy prawa interes nieudzielania ich przewa˝a nad interesem danej osoby do ich udzielenia. Uprawnienie danej
osoby do udzielenia tych informacji jest okreÊlone
wewn´trznymi przepisami prawa tej Umawiajàcej
si´ Strony, na terytorium której za˝àdano informacji;
f) przekazujàcy zwróci uwag´ przy przekazywaniu danych na terminy zniszczenia tych danych, okreÊlone przez wewn´trzne przepisy prawa. Niezale˝nie
od tych terminów nale˝y przekazane dane osobowe zniszczyç, kiedy przyczyna ich przekazania stanie si´ nieaktualna lub niniejsza umowa przestanie
obowiàzywaç;
g) Umawiajàce si´ Strony zobowiàzane sà do prowadzenia ewidencji przekazywanych i przyjmowanych danych osobowych;
h) Umawiajàce si´ Strony zobowiàzane sà do skutecznej ochrony przekazanych danych osobowych
przed bezprawnym do nich dost´pem, dokonywaniem w nich nieuzasadnionych zmian i nieprawnym ich publikowaniem.

Artyku∏ 12

2. Pracownicy organów kontrolnych jednej Umawiajàcej si´ Strony, którzy w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci kontrolnych przebywajà na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony, zobowiàzani sà do przestrzegania obowiàzujàcych tam przepisów prawa.
Artyku∏ 13
Pracownicy organów granicznych i celnych paƒstwa sàsiedniego, którzy zgodnie z niniejszà umowà
wykonujà swojà s∏u˝b´ na terytorium paƒstwa
zwierzchniego, mogà w czasie jej wykonywania, zgodnie z wewn´trznymi przepisami prawa, nosiç mundur
i broƒ oraz prowadziç psy s∏u˝bowe. Broni mogà u˝yç
na terytorium paƒstwa zwierzchniego jedynie w obronie koniecznej.
Artyku∏ 14
1. Przepisy karne paƒstwa zwierzchniego, chroniàce jego pracowników, obejmujà te˝ przest´pstwa pope∏nione przeciwko funkcjonariuszom paƒstwa sàsiedniego w czasie wykonywania przez nich s∏u˝by na terytorium paƒstwa zwierzchniego lub w zwiàzku z tà s∏u˝bà.
2. O przest´pstwach pope∏nionych przez pracowników paƒstwa sàsiedniego na terytorium paƒstwa
zwierzchniego nale˝y natychmiast poinformowaç
prze∏o˝onych tych pracowników za poÊrednictwem
w∏aÊciwego organu paƒstwa zwierzchniego.
Artyku∏ 15
1. Dochodzenie roszczeƒ z tytu∏u szkody wyrzàdzonej przez funkcjonariusza paƒstwa sàsiedniego podczas wykonywania s∏u˝by lub w zwiàzku z tà s∏u˝bà na
terytorium paƒstwa zwierzchniego nast´puje zgodnie
z przepisami prawa paƒstwa sàsiedniego i odbywa si´
przed jego sàdami.
2. Je˝eli pracownik paƒstwa sàsiedniego na terytorium paƒstwa zwierzchniego podczas wykonywania s∏u˝by lub w zwiàzku z tà s∏u˝bà straci ˝ycie lub zostanie ranny czy te˝ zostanie uszkodzona lub zniszczona rzecz, którà wozi lub nosi ze sobà, wtedy roszczenia do pokrycia tej szkody oceniane sà zgodnie
z prawnymi przepisami paƒstwa sàsiedniego i przed
jego sàdami.
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Artyku∏ 16

Artyku∏ 20

1. Wszystkie przedmioty i wartoÊci, które podlegajà przepisom dewizowym paƒstwa zwierzchniego,
przeznaczone dla potrzeb s∏u˝bowych, przywo˝one lub
wywo˝one przez pracowników paƒstwa sàsiedniego,
dzia∏ajàcych na terytorium paƒstwa zwierzchniego,
zwolnione sà od nale˝noÊci celnych, podatków i innych
op∏at.

Towary, dewizy i inne Êrodki p∏atnicze zdeponowane lub zatrzymane przez organy kontrolne jednej
z Umawiajàcych si´ Stron na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony, jak równie˝ pobrane przez te organy nale˝noÊci celne, podatki i inne op∏aty oraz próbki
towarów mogà byç przewo˝one bez nale˝noÊci celnych, podatku i innych op∏at, a tak˝e bez kontroli celnej.

2. Od nale˝noÊci celnych, podatków i innych op∏at
zwolnione sà równie˝ rzeczy osobistego u˝ytku, w∏àcznie z ˝ywnoÊcià, które pracownicy przewo˝à w drodze
na s∏u˝b´ i z powrotem, a które sà im potrzebne w czasie pobytu na terytorium paƒstwa zwierzchniego.
3. S∏u˝bowe i prywatne Êrodki transportu, wykorzystywane przez pracowników paƒstwa sàsiedniego do
przyjazdu na s∏u˝b´ na terytorium paƒstwa zwierzchniego oraz powrotu do paƒstwa sàsiedniego, nie podlegajà nale˝noÊciom celnym, podatkom i innym op∏atom.
4. Zakazy przywozu i wywozu, jak równie˝ ograniczenia wywozowe i przywozowe nie obejmujà przedmiotów, Êrodków transportu i wartoÊci, o których mowa w ust´pach od 1 do 3.
Artyku∏ 17
Pomieszczenia s∏u˝bowe wysuni´tych granicznych
stanowisk kontrolnych oznacza si´ tablicami urz´dowymi i god∏em swojego paƒstwa. Napisy na pomieszczeniach s∏u˝bowych paƒstwa sàsiedniego nale˝y
umieszczaç w j´zykach polskim i czeskim.

Artyku∏ 21
1. Paƒstwo zwierzchnie zezwala na bezp∏atne za∏o˝enie i korzystanie z urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
potrzebnych wy∏àcznie do pracy wysuni´tych granicznych stanowisk kontrolnych i do odprawy granicznej
przeprowadzanej w Êrodkach transportu podczas jazdy, wraz z urzàdzeniami s∏u˝àcymi do elektronicznego
przetwarzania danych, oraz pod∏àczenie ich do w∏aÊciwych urzàdzeƒ paƒstwa sàsiedniego. Wykorzystywanie tych urzàdzeƒ uwa˝ane jest za wewn´trzne dzia∏anie paƒstwa sàsiedniego.
2. Koszty za∏o˝enia i utrzymywania po∏àczeƒ oraz
Êrodków ∏àcznoÊci, o których mowa w ust´pie 1, pokrywa ta Umawiajàca si´ Strona, dla której potrzeb zosta∏y za∏o˝one.
3. U˝ytkowanie okreÊlonych w ust´pie 1 Êrodków
nie mo˝e powodowaç zak∏óceƒ w ∏àcznoÊci radiowej.
4. Pracownicy paƒstwa sàsiedniego, wykonujàcy
czynnoÊci s∏u˝bowe w strefie odprawy, mogà pos∏ugiwaç si´ w∏asnymi Êrodkami ∏àcznoÊci radiowej.

Artyku∏ 18

Artyku∏ 22

Pracownicy w pomieszczeniach przydzielonych do
w∏asnego u˝ytku majà prawo utrzymywania porzàdku
publicznego i usuwania osób, które go naruszajà. Pracownicy paƒstwa zwierzchniego, na proÊb´ pracowników paƒstwa sàsiedniego, udzielà im niezb´dnej pomocy.

1. Spedytorzy i inne podmioty paƒstwa sàsiedniego, uprawnieni do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z odprawà granicznà, oraz ich pracownicy mogà
prowadziç dzia∏alnoÊç, w strefie odprawy, w zakresie
posiadanych uprawnieƒ. Wykonywanie tych czynnoÊci
podlega przepisom prawa paƒstwa sàsiedniego.

Artyku∏ 19

2. Spedytorzy i inne podmioty okreÊlone w ust´pie 1 sà zwolnieni od wymogu posiadania dodatkowego zezwolenia paƒstwa zwierzchniego na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz zezwolenia na prac´.

1. Listy i paczki s∏u˝bowe, s∏u˝bowe przesy∏ki pieni´˝ne oraz przesy∏ki wartoÊciowe opatrzone piecz´cià
s∏u˝bowà organu wysy∏ajàcego, które przeznaczone sà
dla wysuni´tych granicznych stanowisk kontrolnych
lub przez nie wysy∏ane do paƒstwa sàsiedniego, mogà
byç przewo˝one przez pracowników paƒstwa sàsiedniego bez poÊrednictwa urz´dów pocztowych i zwolnione sà od op∏at pocztowych.
2. Przesy∏ki, o których mowa w ust´pie 1, podlegajà kontroli organu kontrolnego paƒstwa zwierzchniego
jedynie wtedy, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie,
˝e stanowià przedmiot dzia∏alnoÊci przest´pczej. Kontrol´ nale˝y przeprowadziç w obecnoÊci pracownika
paƒstwa sàsiedniego.
3. Dokumentacja s∏u˝bowa organów granicznych
i celnych paƒstwa sàsiedniego nie podlega kontroli organów kontrolnych paƒstwa zwierzchniego.

3. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron mogà
ustalaç, w drodze porozumieƒ, warunki organizacyjno-techniczne wykonywania czynnoÊci przez spedytorów
i inne podmioty paƒstwa sàsiedniego w paƒstwie
zwierzchnim, z uwzgl´dnieniem miejscowych warunków.
4. Przekraczanie granicy paƒstwowej przez osoby
wymienione w ust´pie 1 odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w artykule 11.
Artyku∏ 23
1. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron, zgodnie z wewn´trznymi przepisami prawa, okreÊlà w drodze porozumienia:
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a) niezb´dne pomieszczenia s∏u˝bowe i urzàdzenia
potrzebne do wykonywania odprawy granicznej
przez organy kontrolne jednej z Umawiajàcych si´
Stron na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony;
b) udzia∏ w kosztach budowy lub adaptacji udost´pnianych pomieszczeƒ i urzàdzeƒ lub wysokoÊç
czynszu oraz op∏at ponoszonych za us∏ugi zwiàzane z ich u˝ytkowaniem.

Poz. 1642

warów i Êrodków transportu przekraczajàcych polsko-czechos∏owackà granic´ paƒstwowà w ruchu
kolejowym i drogowym, podpisana w Warszawie
w dniu 23 wrzeÊnia 1966 r.;
b) Porozumienie mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Czechos∏owackiej Republiki Socjalistycznej o wspó∏pracy przy dokonywaniu kontroli kolejowego i drogowego ruchu granicznego, podpisane w Pradze w dniu 8 lipca
1971 r.

2. W∏aÊciwe organy paƒstwa, na którego terytorium dokonywana jest odprawa graniczna ruchu kolejowego, zapewnià odp∏atne udost´pnianie pomieszczeƒ i zakwaterowanie pracowników paƒstwa sàsiedniego.

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana
dokumentów ratyfikacyjnych nastàpi w Warszawie.

3. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron zapewnià przedzia∏y i bezp∏atne przejazdy pracownikom
przeprowadzajàcym odpraw´ granicznà podczas jazdy
pociàgu.

2. Umowa niniejsza wejdzie w ˝ycie w pierwszym
dniu trzeciego miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym nastàpi∏a wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.

Artyku∏ 24
Spory dotyczàce interpretacji lub stosowania niniejszej umowy b´dà rozstrzygane przez w∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron. W razie nieosiàgni´cia
porozumienia spory b´dà rozstrzygane przez Umawiajàce si´ Strony na drodze dyplomatycznej.
Artyku∏ 25
W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron mogà
w ramach niniejszej umowy bezpoÊrednio koordynowaç przedsi´wzi´cia organizacyjne, potrzebne do jej
stosowania.
Artyku∏ 26
Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy w stosunkach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Czeskà tracà moc:
a) Umowa mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà
a Czechos∏owackà Republikà Socjalistycznà
o wspó∏pracy przy dokonywaniu kontroli osób, to-

Artyku∏ 27

Artyku∏ 28
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreÊlony. Mo˝e byç ona wypowiedziana w dowolnym czasie,
w drodze notyfikacji, przez ka˝dà z Umawiajàcych si´
Stron; w takim przypadku utraci moc po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia dor´czenia noty dyplomatycznej,
informujàcej o jej wypowiedzeniu.
Umow´ niniejszà sporzàdzono w Pradze dnia 25
maja 1999 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty majà jednakowà moc.
W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Republiki Czeskiej
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Poz. 1642, 1643 i 1644

Po zapoznaniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 30 kwietnia 2002 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1643
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy
w odprawie granicznej, sporzàdzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
30 kwietnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w odprawie granicznej, sporzàdzonà w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

Zgodnie z artyku∏em 27 ust´p 2 tej umowy wchodzi
ona w ˝ycie z dniem 1 listopada 2002 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. A.D. Rotfeld

1644
UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicznych,
sporzàdzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 25 maja 1999 r. zosta∏a sporzàdzona w Pradze Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicznych w nast´pujàcym brzmieniu:

UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicznych
Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska (zwane
dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”)

— pragnàc przyczyniç si´ do pog∏´bienia dobrosàsiedzkich stosunków mi´dzy obydwoma paƒstwami,
— dà˝àc do wzajemnego Êwiadczenia sobie pomocy w ochronie granicy paƒstwowej w celu zapobiegania naruszaniu porzàdku na granicy paƒstwowej,
uzgodni∏y, co nast´puje:

