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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 5 kwietnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1645

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 9 sierpnia 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy
w sprawach granicznych, sporzàdzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
5 kwietnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicz-
nych, sporzàdzonà w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

Zgodnie z artyku∏em 29 tej umowy wchodzi ona
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A.D. Rotfeld

1646

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

dotyczàce warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia spo∏ecznego zawartej mi´dzy 
Rzeczàpospolità Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,

sporzàdzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r. 

Na podstawie artyku∏u 38 Konwencji w sprawie za-
bezpieczenia spo∏ecznego mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, podpisa-
nej dnia 1 lipca 1996 r., w∏aÊciwe w∏adze ustali∏y, za
obopólnà zgodà, nast´pujàce postanowienia:

Tytu∏ I

Postanowienia ogólne

Artyku∏ 1

Paragraf 1. Dla celów stosowania niniejszego Poro-
zumienia Administracyjnego:

a) termin „Konwencja” oznacza Konwencj´ w spra-
wie zabezpieczenia spo∏ecznego mi´dzy Rzeczàpo-

spolità Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,
podpisanà w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.;

b) termin „Porozumienie” oznacza niniejsze Porozu-
mienie Administracyjne.

Paragraf 2. Inne terminy u˝yte w niniejszym Poro-
zumieniu majà takie znaczenie, jakie zosta∏o im nada-
ne w artykule 1 Konwencji.

Artyku∏ 2

Paragraf 1. Dla celów stosowania Konwencji insty-
tucje ∏àcznikowe wyznaczone w artykule 39 Konwencji
mogà kontaktowaç si´ bezpoÊrednio mi´dzy sobà, jak
równie˝ z osobami zainteresowanymi lub ich pe∏no-
mocnikami.


