
si´ Stron do wejÊcia w ˝ycie umowy. Niniejsza umo-
wa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia trzeciego miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a prze-
kazana nota póêniejsza.

2. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokre-
Êlony. Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowie-
dzenia na piÊmie przez jednà z Umawiajàcych si´
Stron w drodze dyplomatycznej, przy zachowaniu sze-
Êciomiesi´cznego terminu wypowiedzenia.

Niniejszà umow´ sporzàdzono w Wiedniu dnia
10 czerwca 2002 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy
w j´zykach polskim i niemieckim, przy czym obydwa
teksty majà jednakowà moc.

Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia 
Rzeczypospolitej Polskiej Rzàdu Federalnego

Republiki Austrii

Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind. Dieses
Abkommen tritt mit dem ersten Tag des dritten
Monates in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die
spätere Note des Notenwechsels übermittelt wurde.

(2) Das vorliegende Abkommen wird auf unbestim-
mte Zeit abgeschlossen. Es bleibt in Kraft, solange es
nicht von einer der beiden Vertragsparteien schriftlich
auf diplomatischem Weg unter Einhaltung einer sechs-
monatigen Frist gekündigt wird.

Geschehen zu Wien am 10. Juni 2002 in zwei Ur-
schriften jeweils in polnischer und deutscher Sprache,
wobei beide Texte gleichermaßen verbindlich sind.

Für die Regierung Für die Österreichische
der Republik Polen: Bundesregierung:
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Po zaznajomieniu 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 12 wrzeÊnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 24 paêdziernika 2003 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federalnym
Republiki Austrii o wspó∏pracy w zapobieganiu i zwalczaniu przest´pczoÊci,

podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
12 wrzeÊnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rzàdem Federalnym Republiki Au-
strii o wspó∏pracy w zapobieganiu i zwalczaniu prze-
st´pczoÊci, podpisanà w Wiedniu dnia 10 czerwca
2002 r.

Zgodnie z artyku∏em 17 ust´p 1 umowy zosta∏y do-
konane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 grudnia 2003 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz


