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MJĘDZY

UMOWA

POLSKĄ

RZECZi\POSPOLTTĄ

LUDOWĄ A
WYTYCZENIU GRANICY

REPUBUKĄ

CZeCHOSŁOWACKĄ

O

OSTATECZNYM

PAŃSTWOWEJ

podpisana w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej ludowej

.
RADA PAŃSrWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podóje do powszechnej

wiadomości:

W dn iu 13 czerwca 1958 roku podpisana została w W arszawie Umowa mi ędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Re·
o ostateczn ym wytyczeniu granicy pań stwowe j o następującym brzmieniu dosłownym ;

publ i ką Czechosłowacką

UMOWA MlĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLJTĄ LUDOWĄ
A REPUBLIKĄ CZECHOSŁOWACKĄ O OSTATECn.\'..t
WYTYCZENIU GRANICY PAŃSTWOWEJ
Rada PailBtwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Prezyd ent Repu bliki Cz e chosłowa c k iej, k ierują c się pragnieniem,
aby granica państwowa mi ęd zy Polską R z eczą p o spo litą Ludową a R e publiką Czechosłowacką ł ą czyła bratnie narody obu
P a ństw w pokojowej i przyjacielsk iej współpracy, postanowili
zawr zeć Umowę o ostatecżnym wytyczeniu granicy państwo
wej i wy znaczyii w tym celu swych pełnomocników, a mlanowieie:

A

SMLOUVA MEZI POLSKOU UDOVOU REPUBLlKOU
CESKOSLOVENSKOU REPUBLJKOU OKONECNEM

VYTYCENI ST A TNlCH BRANIC
Statni f3di'l Polske lidove repl.,bliky a president Ces ko·
slovenske republiky, ved en i pranim. aby sUitni hranice mezl
Po lskou liaovou republikou a Ceskoslovenskou republikou
spojovaly bratrske niHody obou stćitli v mirove a pratelske
spolupraci, rozhodli se uzavi"it Sm louvu okonecnem vytyceni stiHnich hranic a za Hm LIcelem jmenovali sve zmocnence,
a to

Ra da Pa ństwa Polskiej Rze czypospo litej Ludowej Adama RAPACKIEGO, Ministra Spraw Zagraniczny ch,

Statni rada Polske Iid ov{> re publik y Adama RAPACKEHO, ministra zahran:cnich vód,

Prezydent Republiki Czechcsłowackiej Vaclava DAVIDA, Ministra Spraw Zagranicznych,

Presi dent Ceskoslovenske republiky Vacl ava DAVIDA , ministra zahranićnich vcci,

..

któny po wymianie swych pełn omoc nictw uznanych za
dobre i sporządzone w należytej formie zgodzili się na nastę
pujące postanowien ia:
Artykuł

granica , państwowa między
a Republiką Czechosłow ac ką
została ostatecznie wytyczona przez Polsko-Cze chosłowacką
Kom is ję Mieszaną do wytyczenia granicy państwowej, powołaną na podslawie Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczy(1) Obe cnie

przebiegająca

1

Polską Rzecząpospolitą Ludową

<

kteh, vym6nivse si plne moci ó shled avse je v dobre a na·
leiite forme, dohodli se na lechlo uslanovenich:

Clcinek

l

(1) Nyn0jsi stawi hranice mezi Polskou lid ovo~ repubUkou a Ceskoslov enskou republikou by ly kon ehle vy tyće 
ny Polsko-ćeskoslovenskou smiś e nrm komisi pro vytyceni
sŁatnich hranie zrlzenou na zdklade Protokolu mezi Vi Aclou
Polske lid ove repubJiky a vladou CeskQ.slov enske republiky

-
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pospol'itej Ludowej a , Rządem Repu bl ik i Czechoslowack iej
'fvylyOCtllU p<>lsk-o-C'lechosliowack iej grilB lcy pań,twowej,
podpisanego w PPld·ze dn id 23 wrzeSni,(I 1955 roku.

o vytyceni polsko-ceskoslovenskych sliltnfch B'rank pedepsaneho v Praze dne 23. za~i 1955.

(2) Linia granicy paós[woweJ przebiega zgodn ie z dokument a mi wy t yczen ia graHicy pailslwow ej, klóre sta'no wi ą
tnlegrah1cj CH;ŚĆ nill'lejis'lieJ Um~cwy.
'

(2) Pnibl~h hranicni cary je vyznaten v dokumentech
o vy tyćeni statnich hranic, ktere j.sou nedilnou soucasti teto
Smlouvy.

Artykuł

2

CI anek

Dokum e ntami wytyczenia granicy

paJ)~ tw owej

.są:

Dokumenty o vytyceni statnich hranic jsou:

I. Protokolamy opis przebiegu linii granicy ze szkicami
w skali I : 5.000 i zestawlenienl da.ny!::h technicznych;
2.

polsko-C"lechosłowackiej.

Mapa

granicy pailstwowej;

3, Prot,>kól końcowy z czynności Polsko-Czechosł'o- '
wackiej Kom isji Mie.szanej do wytycz.e:nia granicy państwo
wej.
Artykuł

Gran ica

państwowa

1. Protokolarnf popis pnibehu hnmicnf l:Ary s nacrty
v meHtku 1 : 5.000 II S ta·buJkou ciselnyeh \tda'juj
2. Mapa polsko-ceskosloven8'kych statnkh branie;
3. Za.verecnY protokol o cinno.sti Polsko-ceskoslovensk~
smiśene komise pro vytyi':eni s.tatnich hranic.

3

Clanek 3

ro zgranicz a w kierunku pi Ollo\vym
i wnętrze ziemi.

równ i eż pl"lestrzeń pow i etrzną

Statni hranice vymezuji ve .svisl em sm e ru rovnei prostor nad zemi a pod zemi.
Clanek .oł

Artykuł"

Umowa niniejsza podlega

rat~jkaCji

i wejdzie w

w dniu \vymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która
się

2

życie

odbędzie

Tato Smlouva bude rat:ifikovana a nabude pl a tnosti dnem
vyme ny ratitikaćnich l.i.stin, klera bude provedena v Praze.

w Pradze.

NiniejS'zą
Umowę
.sporządzono
w Warszawie dnia
13 czerwca 1958 roku w dwóch egzemplarzach , każdy w języ
kach polskim i czeskim, przy c-z:ym oba teksty mają Jednakową moc orrbwiąwjącą.

Na dowód czego Pełn om ocnicy podpisali
zao patrzyli ją. piecZf~ ciami.
Z

upowCl.żnierria

Z

Rady PaństV'! 8 Polskiej
Rze czypospo litej LuJowej

(-l A.

Rapacki

nini e jszą Umowę

między

Cze c hos·lowa c ką

•

Na dLlka1. toho zmocnen c i podepn lli tuto Smlouvu a opa. Hill ji pe cete mi.

upoważnienia

Prezydenta Republiki

Z plne moci Statni ra dy

Czechosłowackiej

Polske lidove republiky

(-) V. David

(-) A. RapacJ.d v. r.

Do Artykułu 2

Umowy

Tato Smlouva byla sepsana ve Varsave dne 13. ceryna
1958 ye dYOlł vyhotovenich . każde v jazykIl polskem a teskem , pfićemż obe meni maji stejnou platnost.

Z pl.ne moc i ,preside nta
Ceskoslovenske repubHky

(- .I V. Duvid v.

r.

K cl;lnlm 2
Polską Rzecząpospo.Jitą Ludową

o

ostatecznym

wytyczeniu

a R ep ubliką
granicy pań

Smlollvy mez i Polskou lido vou rep ub likou a Ceskoslov enskou
repubiikou o kon ećne m vytyceni ste. tnich hranic.

stwowej.
Dokumenty wytyczenia granicy

państwowej:

Dokumenty o vytyceni statnich hranic, to jest

l) Protokolarny opis przebiegu linii granicy ze szkicami w
skali l : 5.000 i zestawieni em danych technicznych, podpisany w Warszawie dnia 29 kwietnia 1958 roku ,

l) Protokolarni popis pnibe hu hranieni eary s na<:rty v me-

2) Mapa polsko-czechosJowackiej gra nicy patistwowej w skali

2) Mapa polsko-eeskoslovenskych sl<itnich hranie v mefitku

l : 200.000 składająca się z 9 kart, podp isana w Warsz.a wie dnia 29 kwietnia 1958' roku,

l : 200.000, slożena z 9 listu, podepsana ve vctrsave dne
29. dubna 1958,

3) Prot.okół

są
eię

końcowy z czynności Polsko-Czechosłowackiej
Kom isji Mieszanej do wytyczenia granicy państwowej,
podpisany w Warszawie dnia 29 kwietnia 1958 roku przechowywilne w ar ch !wach paóstw owych Umawiający c h
Stron.

f-) R.
Warsza INa, dnia l J czerwca 1958 roku.

(- -) D.

titku l: 5.000 a s tabulkou eiselnych udaj u, pOdepsany
ye Varsave dne 29 . dubna 1958,

protokol o Cinnosti Pol,s-ko-ceskos·lovensk~
smiSene komise pro v: ty~eni stiltni ch hranic, podepsany
ve Varsave dne 29. dubna ł958,
jsou u]o źe ny y slćitnich archiv ech Smluvnich stran.
3) Zaverecny

(- ) D.
Ve Var§ave dne 13. eervna 1958.

(-) R.

371 P :n. 159, 160 I 16-1
__._ - - - - - - - - - - -----------------_--.:._----------_._ -

DZ;'enn'ik u.sta.w Nr 25

---

._-_.

..

Po za-znajomie'n:iu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde
z poslanowie,i w niej zawarty LL1; OSwiildcza, te jest ona Prl.yjęta, ratytikowdlla i potwierdzona, ordZ przyrzeka, że b ędzi e
nie:zmi·ennie zachowywana.
Na dowód cZPgo wydany zosIa l Akt niniej",zy, opatrzony

pieczęcią

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dal'l'o w Wars,.awie, dnia 2'7' stycznia !!}S9 r.
Przewodniczący Rady Pal1stwa:

L S.

A. Zowodz"l

M·inister Spraw ZagraB,iczny€h: w z. J. Winiewicz

.~

., ".,.

,.

-,"
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z· dn i i!:

7 marca 1959

....

r.

W sprawie wymi'any d'ol:umeotów rat)'lIkacvjnycl'l Umowy mlędz.y Potską Rzecząpospolitą Ludową ił RepubHką Czecho.10Wil-Cką o ostatecznym wytyczenJu granicy państwowej, pod'pl-sanef w Warszawie dnia t:ł czerwca 1958 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie z art. 4
EmQw)' międ-zy PoJs,kil- Rzecząpospolitą Ludową a R~pub liką
Czec:f.lo5ł'owacką o ostatecznym wytyczen.iu gra11icy państwo
wej, p0dplsaneJ w Wars·z awie dnia 13 czerwca 1958 r., na",tą-

piła Vi

Prerdze .dni,a 14 lutl'go 1~59
ratyfikacyjnych powyższej Umowy.

f '.

wymiana dokumentów

Minister Spraw Zagmnicznych: w z. J. Wini-ewicz
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MINISTRÓW

dnia 13 kwietnia 1959 r.

w sprawie slczególowych warunków uzyskiwania kolej owych świadczeń rentowych przez repalńan!ów.

Na pod stawie art.. 26 dekr e tu z dnia 19 stycznia 1957 r.
o zclOpałrze niu ~;merytalnym pracownik.ów kolejo wych i ich.
rod zi n (Dz. U, z 1958 r. Nr 55, poz. 273), zwanego da-Iej "dekret e m ", -zarządLa się, co następuje:
§ I . $wiadczen ia rentowe ok reślone w n iniejszym rozporząd ze n i u przyslugt:.ją :

l)

~epatriantOI11,

którzy po w ró cili z zag ran ic y do kraju po
oniu 22 lipca 1944 r,. jeżeli:
a) w dniu 31 sierpn ia 1939 r. byli pracownikami prze dsiębiorst w a " Pol sk ie Koleje Państwowe " lub w tym
dniu pobierali z funduszów tego przedsiębiorstwa
świadczenia rentowe albo
b) poza granicami kraju byli zatrudnieni na kolei i zatrudnienie to ustało wskutek przyjazdu do Polski lub
pobierali poza granicami kraju rentę star c zą lub in w alidzką , a o·s tatnim ich zatrudnieniem przed uzyskaniem
tej renty było zatrudnienie na kolei,
2) członkom rodzin Q.sób wymienionych w pkt l bez wzglę
du na to, czy c z łonkowie ci są repatriantami, czy też stale zamieszkiwali w kraju;
3) członkom rodzin po pracowntkach, którzy w dniu 31 sierpnia 1939 r. byli zatrudnieni w pr:l.eds.iębiorstwie "Polsk ie
Koleje PaI'lstwowe" lub pobierali w tym dniu z funduszów
tego prz edsi'ębiorstwa świadczenia rentowe albo byli zatrudn ie ni ostataio poza granicami kraju na kolei, a którzy

I

zmarli za gra~icą
jeżeli członko wi e ci powró cili do
kraju po dniu 22 lipca 1944 r.
§ 2, l . Repatriantom i czlonkom ich rodzin przysługuje
kolejowa renla według przepisów d ekretu z Ilwzględnię niem
zmian przewidzianych w n iniejszym r ozporządz e niu,

2, Przewidzia ny wart. 2 ust. 3 i wa rt. 25 ust. 3 dekretu
warunek ponownego zatrudnienia na ko le i po wyzwoleniu
n ie ma zastosowania do repatriantów.
§ 3, Repatr ia ntom i członkom ich rodz in , którym wła dze
lub instytucje zagraniczne wypłacały renty, przyzulje s ię renty na warunkach określonych w n iniejszym ro'z porządzeniu,
jeż e li władze lub instytucje zagf"l1'iczne wstrzymały im wypłatę renty z powodu repatriacji.
§ 4. 1. Re patriantom, którzy w dniu 31 sierpnia 1939 l
by'li zatrudn ieni w przed-siębiorstwie .. Polskie Ko leje Pań
stwowe", zalicza się okresy póżniejszego zatmdnienia za granicą do okresów za trudnienia na kolei,
2. Oceny, czy repatriant zajmował w zatrudnien iu na
kolei zagranicą stanowiska uprawniające do dodatku za wysługę lat, dokonuje się przez porównan ie z odpowiednimi stanowiskami w kraju.

§ 5. t. Za podstawę wymiaru kolejowej renty dla repatriantów przyjmuje się zarobek na sranowisku zajmowanym
ostatnio na kolei.

