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" , , § 4. Płatnik może zaciągnąć pożyczkę w li
stach zasta\vnych w następującej wysokości: 
, ' a) bądź w kwocie, równaj podatkowi majątko
wemu, pozostającemu do zapłaty (§ 3, cz. druga, 
punkt 3 nin. fOZp .), 

b) bądź w kwocie mniejszej. niezbędnej dla 
zapłacenia jednej ' lub kilku rat podatku majątkowe
go (§ 3, cz. trzecia nin. raz p.), I 

c) bądź też w kwocie wyższej; aniżeli pod a) 
I b), nieprzekraczającej jednak wic;cej, niż-- o 25°70 
kwoty podatku majątkowego, obliczonej przez wła
dzę podatkową (§ 3, cz. druga, punkt 1 nin rozp.) 
lub nieprzewyższającej o 2,:;°/1) tych rat, które płatnik 
chce uiścić, - w tycb , wypadkach, gdy nieruchomość 
płatnika jest wolną od wszelkich hipotecznych obGią' 
żeń, względnie jego wierzyciele hipoteczni wyrażą 
na to swoją zgodę i gdy niema ustawowego lub 
umownego zakazu obciążenIa. 

§ 5. In,stytucja kredytowa, upoważniona w myśl 
§ 1 nin. fOZp. do udz,ielania pożyc,zek w listach za
stawnych; winna listy te zrealizować w zastępstwie 
platnika, otrzymującego pożyczkę i wpłacić do kasy 
skarbowej; , 

1) w wypadkach, wspomnianych w ustępach 
a i b) § 4 niniejszego nnporządzenia - całą sumę, 
uzyskaną z realizacji listów zastawnych, I 

2) w wypadku, wspomnianym w ustępie c) § 4 
niniejszego rozporządzenia- kwotę podatku majątko
wego, przypadajctcego od płatnika do zaplaty (§ 3, 
cz. druga, punkt 3 niniejszego rozporządzen i a) lub 
rat podatku, na zapłacenie l<tórych pożyczka została 
zaciągnięta. 

W wypadku pod 2) podanym ewentualną nad-
viyżkęotrzymuje płatnik. . 

§ .6. Płatnikom, którzy w terminie płatności 
pierwszej raty podatku mająt!~owego zapłacą całą 
należność podatkową, b~dzie przyznana z~iżka w wy-

, . 

sokośc i 10% przedterminowo uiszczonych kwot po
d atkowych. Potrąc·enie zniżki nastąpi przy ostatę" 
cznem obliczeniu podatku. 

, § 7. Dla kontroli czynności upoważnionych 
instytucji kredytowych w zakresie e misji listów za
stawnych, tudzież uiszczania podatku majątkowego 
w zastGPs twie płatników wyznaczeni będą osobni 
komisarze Ministerstwa Skarbu. 

§.8. Płatnikowi, zaciągaj ącemu pożyczkę w li
stach zastawnych na pokrycie podatku majątkowego, 
odroczy właściwa władza podatkowa I instancji ter
min płatności bieżącej raty podatku majątkowegq na 
trzy miesiące, celem prz~prowadzenia formalności, 
połączonych z zaciągnięciem pożyczki VI listach za
stawnych oraz ze zrealizowaniem tych Iistówl 

W celu otrzymania odroqenia terminu płatno· 
ści należy przedstawić władzy podatkowej zaświad
czenie upoważnionej instytucji kredytowej, stwiero 

dzające, że płatnik zwr6cił się do niej o pożyczkę. 
I 

§ 9. O ile w terminie,' wyznaczonym płatnikowi 
w:myśl § 8 niniejszego' rozporządzenia , należność po
datkowa (§ 5 niniejszego rozpo rządzenia) nie zostanie 
wpłaconą, wówcza s zal~gające raty podatku zostaną I 

ściągnięte przym usowo »,raz z karami za zwłpkę oraz 
podwyższonem i na zasadzie rozporządzenia Pre~y-

. den ta Rzeczypospolitej z ' d n ia 25 lutego 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N2 20, po z. 21 2) stawkami drugie j za
liczki na pOGze t po datk u maj ątkow.ego, o ile chodzi 
o zalegl ości z tytu łu tej za liczki , za cały czas odro-

. czenia, jakoteż z kosztami ,egzel<ucyjnemi, okreś lo
nem i w ustawie z dnia 9 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 31, poz. 189). , . 

§ 1'0. Rozpo rząd zen ie nini ejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Minister $karbu: W. Grabski 

582. 

Traktat Handlowy i Nawigacyjny I 

\ - _. . 
. p~miqdzy Rlect,ąpospolitą Polską a Zjednoczonem KTólestwem~ 

podpisany w Warszawie dn. 26 listopada 1923 r. 

- W 1fv\IENIU_ RZECZYPOSPOLITEJ POLSf(lEJ 

MY 

S T f\ N I SŁ f\ W W O J <: I E C H O W S KI . 

pREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tern ' 
wiedzieĆ należy, wiadohlem czynimy: 

Dnia dwudziestego szóstego listopada tysiąc 
dziewięćset dwudziestego trzeciego roku, w Warszawie 
podpisany został,. między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Jego . Brytyjskiej Mości . Traktat 
Handlowy i Nawigacyjny, który słowo w słowo brzmi 
jak nastE;puje: 

I 

1\0 NOtĄ DE U\ RcPUBUQUE POLONf\ISE ~ 

NOUS ' 

, STf\NlSŁ.F\W WOJCIECHOWSKI 

PRt:SIDENT 'DE Lf\ REPUBLIQUE POLONf\ISE 

a tous ceux, qui ces presentes Lettres verront, 
Salut: 

Un Traite de Commerce et de Navigation ayant 
ete signe a Va rsovie le vingt six ' Novembrę mil 
neur cent vingt trois entre te Gouvernement de la 
Republiqu e !?olonaisi! e t le Gouvernement de Sa 
Majeste Britannique Tralte , dont la teneur suit l 

/ 

, ' 

, 

.. . 
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Traktat handlowy i nawigacyjny pomiędzy , Treaty oi comrnerce and navigation between 
. Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonern Kró- The P6Ush RepubHc and The ~ Unl-ted Kingporn. 

• leshvem. · 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

JEGO KRÓLEWSl<f\ MOSC KRÓL ZJEDNOCŻONE
GO KRÓLESTWf\ WIELKIEJ BRYTf\NJJ i IRLf\NDJI 
i BRYTYJSkICH DOMINJÓW 2f\MORSK!CH, CESf\RZ 

INDJI, 

pragnąc dalsz'ego ułatwienia i rozwoju stosunków 
handlowych już istniejącycłl pomiędzy ich obu kra
jami , postanowili 'zawrteć w tym celu traktat han
dlowy i nawigacyjny i zamianowali swymi pełno
mocnikarąI, mianowicie: 

Prezydeht Rzeczypospolitej Polskiej: 
Pana Romana Dmowskie'go, Ministra Spraw Za-

granicznych i I 

. Pana Marjana Szyc:fł~wskiego, Ministra Przemy-
słu i Handlu, 

a 

Jego Królewska Mość Król Zjednoczonego lVólestwa 
Wielkiej Brytanji i Irlandj i i Brytyjskich Dominjów 

, Zamorskich, Cesarz Indji: . 

Sir William G~enfell · Max fviiiller K. C. M. G., C. 
B., M. V. O., Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełno
mo'cnego przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, 

. , 

Którzy po wzajemnem okazaniu swyc,h ", pełno
mocnictw, uznanych za dobre i należyte co do .formy, 
zg~dzili się na następujące artykuły: 

! 

~rtykułl. 

Poddani lub obywatele każdej z~ stron Układa
jącycn się, osiedli lub czasow9 przebywający na te

/ rytorjach drugiej Strony, będą korzystali przy wyko
nywani u handlu i przemysłu z tych samych praw 

J. oraz nie będą podle,gali jakimkolwiek opłatem wyż
S2iym lub. iru1ym jak poddani lub obywatele drugiej 

' Układającej się Strony. Bę·dą oni korzystali pod każ
dym względem na terytorjach drugiej . S~rony Ukła- ' 
dającej ~ię z tych sa,mych praw, przywilejów, wol
ności, korzyści i zwolnień co poddani Jub obywatele 
państwa. najbardziej uprzywilejowanego. 

Rozumie się jednakże, że postanowienia po
wyższe nie naruszają w żaden sposób specjalnych 
ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących handlu, 
przet'TIysłu, policji i bezpiecżeńst\va 'publicznego oraz 
wykonywania pewnych . ~odzajów zawpdó't' lub pro
fesji, które obowi ązują obecnie lub mogą obowiązy
wać w przyszłości na 1:erytorjach każdej z Układają
jących się Stron, a mają zastosowanie do wszystkich 
cudzoziemców. 

, f\rtykuł II. 

Strony Układające się zgadzają się, że we wszyst
I kich sprawach dotyczących handiu, żeglugi, przemysłu 

i wykonywania profesji , jakikolwiek 'przywilej, korzyść 

THE PRESIDENT OF THE POLlSH REPU BUC 

and 

HIS Mf\JESTY THE KING OF THE UNITED KING
DOM OF GREf\T BRITf\IN f\ND IRELf\ND f\ND OF 
THE BRITISH DOMINIONS BEV,OND THE SEF\S" 

EMPEROR OF INDlf\, 

being desirous of furtper facilitating and extending 
the commercial relations already existing b~tween 
their respective countries, have determined to eon
clude a Treaty of CQmmer<:;:e and Navigation with 
this .object an'd have , appointed as their Plenipoten
tiaries, that "is to sa y: 

The President of the Polish RepubIic: 
Mr. Roman Dmowski, Minister 'of Foreign. F\ffairs 

and 
Mr. Marjan Szydłowski, Minister of Industry and 

Commerce, ' I ( 

and . ' 
, J ( 

Hi? Majesty . the King of the United Kingdom . cif 
Great Britain and Ireland and of the British Do· 

minions Beyond the Seas, ~mperor of Im!ia: 

Sir Wiliiam GrenfelI Max MiiIIer K. C. M. G., C. B., . 
M. V. O., Envoy Extraordinary and Minister Plenipo
tentiary to the Polish Republic, 

WHO., after haying communicated to each othęr J' . 
their respective fuli powers, found in good and 
due form, have agreed upon the folIowing articles: 

. f\rticle I. 

The subjects or citizens of each bf the two 
, Contracting Parties established or temporarily resi
dent in th~ territories of the other, sha~I enjoy in 
the exercise of commerce, and industry the same , 
rights and shall not be subject ' to any imposts higher 
or other than subjeds or citizens of that Contracting 
Party. They shall enjoy ih every respect in the terr)
tories of the other Contracting Party the same rights, 
privileges, immunities, favours and exemptions as the 
subjects or citizens of the most favoured nation. 

It is, however, understood that the above sti- . 
pulations in no way affect specii::1l 'Iaws, 'order.s and 
regulations regardingcommerce, industry, police aAd 
public safety and the carrying on of particular kinds 
of 5=allings or professions which are or may be en
forced in the territories of . each of the Contracting 
Parties and rendered applicable to ~Il 'forejgn~rs . . I 

/ ' flrtkle II. j 

I 

The Contracting Parties agree . that in alI mat- ' 
ters relating to commerce, navigation, inqustry ' and 
the exercise of professions any privilege, favour or 

\ . 
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lub zwolnienie, które jeqna ze stron , Układających 
się przyznała lub mogłaby przyznać w przyszłości 
okrętom, poddanym lub ' obywatelom i towarom wy

.produkowanym lub wyrobionym na terytojach jakie
gokolwiek innego obcego państwa, mają być roz
ciągnięte równocześnie i bezwarunkowo, bez żąqania 
i 'bez kompensaty, na okręty, poddanych lub oby-

, wateli i towary wyprodukowane lub wyrobione na 
terytorjach drugiej Strony. Takie zrównanie w pra
wach z państwem najbardziej uprzywilejowanem b~
dzie zastosowane do wszystkiego, co dotyczy przy
wozu i wywozu, opiat i formalności celnych, prze
wozu i tranzytu, ' prowadzenia operacji handlowych 
i osiedlania · się poddanych lub obywatel i jednej 
z Układających się Stron na terytorjach drugiej. 

, Rozumie się że postano~ienia niniejszego trak
tatu co do wzajemnego tra~towania się na stopie 
państwa najbardziej uprzywilejowanego rozciągają się 
beżwarunkowo na wszystko, co dotyczy przewozu 
podróżnych do terytorjów, przez terytorja lub z te
rytorjów ' jednej z Układających się Stron na statkach 
lub celem nas~ępnego wejścia na pokład ' statków 
drugiej Strony. :Jego Brytyjska Mość przyzl!a emi
grantom polskim w czasie lranzytu przeZ" Jej, tery
torja i na statkach angielskich przewożących' takich 
emigrantów z jej terytorjów, taką samą opiekę, jaka 
przysługuje według obowiązujących ustaw na tery
torjach o których mowa, emigrantom angielskim. 

Każda z Układających się Stron ma prawo 
żądać, aby przedmioty, które są przywożone z te
rytorjów drugiej Strony, i które , fllWją prawo ko· 
rzystać, zgodnie z niniejszym traktatem, z ceł lub 
opłat niżsźych niż przedmioty, będące wytworem 
naturalnym lub przemysłowym innych krajów obcych, 
nie postawionych na stopie państwa najbardziej 
uprzywilejowanego, były zaopatrzone w świadectwa 
pochodzenia, zawierające takie dane i wystawione w 
takiej formie, jak tego można słusznie żądać według 
ustaw i rozporządzeń te rytorjów, do których towary 
te są przywożone. Teksty świadectw pochodzenia 
obecnie używanych w Polsce i w Królestwie Zjedna
czonem załącza się jako wzór. 

f\rtykuł III. 
I 

Postanowienia f\rtykułu II-go nie stosują się: 

1) do przywilejów, które z,ostały przyznane lub 
mpgą być w przyszłości przyznane przez jedną ze 
Stron, Układających się dla obrotu pogranicznego 
z państwami sąsiedniemi w strefach pogranicznych 
nieprzekraczających piętnastu kilometrów; 

2) do ulg specjalnych; wynikających z unji 
celnej; . 

3) do tymczasowego porządku celnego ustano
r wionego lub mogącego być ustanowionym między 
Połskim a Niemieckim Górnym Sląskiem. 

( , 

f\rtykuł IV. 

Okręty każdej ze Stron Układających s i ę będą 
korzystały VI portach i na wewnętrznych drogach 
wodnych drugiej U kładającej się Stroily z traktowa
ni,a nie mniej korzystnego niż to, jakie przyznano 

. okretom krajowym lub okrętom państwa najbardziej 

, 
or immunity which either Contracting Party has 
granted or may 'hereafter gr ant to the , ships, 
subjects or citizens and goods produced or manu
factured ' in the territories of any o ther foreign 
State, shall be extended simultaneous!y and uncon
ditionally, without request and without compensatioh, 

, to the ships, subjects or citizens and the goods pro- . 
duced ' or manufacŁured in the territOries of the other. 
Such most·favouf'ed-nation treatment shall apply in 
al! that concerns irnportatioll and exportation, customs, 
duiies and fo rmalities, carriage and transit, the 
carrying . out of( commercial operations and the esta
blishmpnf of the subje~s .. or citizens of either 
Contracting Party in theterritories of tł~e other'. 

It is understood that the provisiol13 of lhis 
Treaty with regard to the accord of the treatment of . 
the most·favoured·nation extcod unconditionally to 
al! that concerns the carriage of passengers to, 
through or from _ the territories of either Contracting 
Party on or fOi eventuĘll emba rkation on the vessels 
of the o ther. His Britannic fJ\ajesty will grant to 
Polish emigrarits while in .transit through His terri- i • 
torięs and on British vessels transporting st;Jch emi
grants theFefrom the same protection as is accorded 
under the !aws in farce in the territories in question 
to British emigrants. 

Either Contracting Party has the right to require 
tha t articles which are imported h om the territories 
of the other and are to be entitled in accordance 
with this Treaty to lowep/ duties or charge.s than 
articles, the produce or manufacture of other foreigl'l 
countries not placed on the footirw of the most
favoured-nation, must be accompanied by certificates 
of origin embodying sllch information and issued/: in 
such form as may reasonably be required in pur
suance of the laws and regulations ot the territories. 
into which they are imported. Specimens of certifi' 
cates of origin at present in uscr in Poland and in 
'the United Kingdom are annexed for purposes of 
illllstration. ' 

f\rticle III. 

The stipulations laid down in Hrticle II do not 
apply: , 

1) to privileges which have been accorded ar 
which may subsequently be accorded by one of the 
'Contracting Parti-es in respect of frontier traffic with 
neighbouring countries , within frontier zones not 
e)(ceedin9 fifteen kilometres; 

2) to special favours resulting from a Customs 
Union; 

3) to the provisional Customs regIme established 
or to be establishedbetween Polish and German 
Upper Si.lesia. 

, Rrticle IV. 

The ships of each of the Contracting Parties 
shall enjoy in the ports and internal ,waterways of 
the other Co ntracting Party treatment not less fa
vourable than that acc0~ded to natiorlal ships or tą 
ships of the mosHavoured·nation, excepting always 
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uprzywilejowanego. zawsze z wyjątkiem kabota żu 
i żeglugi rzecznej, które każda ze Stron Układają
cych sit': będz:ie miała praw9 zastrzec dla okrętów 
krajowych. . 

Wszystkie statki, które według ustaw jednej ze 
Stron Ukłaqających się mają byĆ · uważane za jej 
s~atki, be,dą odnośnie do l}iIiiejszego Traktatu uwa
żane za takież i przez drugąr Stronę. . 

Kaida z Układających się Stron zezwala na 
przywóz i wywóz wszelkich towarów, - któ rych przy
wóz i wywóz jest dozwoiony, również jak na prze
wóz podróżnych se swych lub do swych terytorjów 
na ,statkach drL1giej {)t~ny. Ta kie statki, ich po
dróżni i ładun~i będą korzystały z tych samych 
przywilejów i nie będą podlegały cłom lul? opłatom 
innym lub wyższym jak statki krajowe, ich podróżni 
i ładunki lub statki parlstwa n ajbardziej up rzywile
jowanego i ich podróżni i ładunki., 

f\rtykuł V. 

Środki, przedsi€:brane przez Ukłpdające 'się 
Strony w cel u ureg ulowania i pop ieran ia obrotu, 
kJóry ma swój pu nkt wyjśc i a lub ce l prze znaczenia 
na terytorjum jedn ej z U kładaj ących s i ę S tron ~ win
ny ułatwiać swobod ny t d nzyt kolejq lub d rogami 
wodnemi na linjach będących \IV użyci u i odpowied
nich do tranzytu międzynarodowego. Przy s tosówaniu 
powyższych środków, nie wolno będz i e czyn ić żadnej 
różnicy, opartej na przynąleżności parlstwowej osób, 
fladze okrętowej, m iejscu pochodzenia, punkcie wy-

/ 
syłki, wejś<;iu, wyjściu lub prz znaczeni u, a lbo opar-

. . tej na jakiejbądż okoliczpośc i, dotyczącej w łasności 
l ', towarów lub statków, wagonów oso bo,wych , lub to

warowych lulv innych sposobów transpo rtu. S trony 
Układające s ię zgadzają się dal ej, że pos tan oWienia 
piniejszego paragrafu stosują się do po dróżnych, któ
rzy przejeżdżają przez terytorja jednej ze Stron Ukła
dającys:;h si ę , zgodnie z ustawami i p rzep isami obo-
wiązującemi na tych terytol:'j2lch , .i którzy w jakie j
kolwiek czę ś ci swej podróży mają być przewie zie ni 
na obętach drugiej S trony, chociażby t acy podróżni 
ani nie pochodzili z teryto rjów ani nie udawali się 
na terytorja tej o statniej . 

Rby zapewnić zastosowanie powyższych posta
nowień, Strony Układające się zezwolą na tranzyt, 
z zachowanie m · zwykłych warunków i zastrzeżeń, 
przez swe wody terytQrjaln e. 

Ruch tranzytowy n ie będzie po'dle gal żadnym 
specjalnym opłatom z tytułu tranzyta (włączając wej
~eie ' i wyjście) z wyjątkiem opłat, p rzeznaczonych 
jedynie na pokrycie wydatków na nadzóJ i admini
strację, spowodowanych p rzęz t aki tranzyt. 

coasting trade and river traffie wbich each cf the 
Contractlnfł Partles shall have" the right to reserve 
to natianal ships. 

f\1I vessels, which according to the law of one 
o'r other of the Contracting Pa.ties are to be deemed I 

vessels af that Contracting Party shall for the pur
poses of this Treaty be deemed vessels 0f that Con
tracting Party. 

Each Contracting Party shall permit the impor· 
tation ar exportation ar all m E! rchandise, the impor
tation or ęxportation of which is permitted, as well 
as tbe carriage of passengers from or ta their respec
tive territories upon the v.esseJs of the other. Such 
vessels, their passengers and cargoes shąll er1joy 
the same privileges as, and shall not be subject to, 
duties ar charges other or high er than national 
vessels, their passengers and cargoes ar the vessels 
of . the most-favoured-nation and their passengers 
and cargoes. 

f\rticle V. 

The measures taken by the ~ontracting Parties 
for reg ulating, and forwardin§ across their terrltories 
traffi c which either originates jn or is destined for 
the te rritoties ar ei ther of the Contracting Partles 
shall tacilitate free tra nsit by rail or waŁerway on 
routes in use convenien t fo r international transit. .' In 
the application af the abov e m easures no distJnctian 
~halł be mode whlch is bosed qn the natlonality af 
p rsons, the flag of vessels" the place of origin, de
parture, entry, exit ar destination, or on any Qircum
stancę relating to the o wnership of goods or of 
vessels , coaching ar ' goods stock ar other means of 
transport. The Contracting Parties further agree that 
the provisions of this pa rag raph apply to passen
ge rs who are passing trough th e te rritories of either 
Contracting Party' in con fo rmity witb the laws and 
regulations in force in those territories, and who 
are to be carried duringany part of their journey 
in 'vessels of the other Contracting Party, even 
though such passengers neither originate in, nor I!!rę 
destined for, the terriiories of the latter. 

In order to ensure the application of the fo
regoing provisions the Contracting Parties will allow 
transit in accordance wi th the jcustomary conditions . 
and reserves across their te rritorial waters. 

Traffk in trans it . shall not be subject to any 
spe cia l dues in respect of transit (including entry 
and exit) e xce pt for sLlch dues as are intended solely 

j to defray e xpenses of super-vision and administration 
, entailed by such transit. 

Żadna ze Stron Układających się nie będzie , f'leither , Contracting ,Party shalJ be bound by 
zobowiązana / przez niniejszy Rrtykuł zezwalać na tran- this Rrticle to afford transit for passengers whose 
zyt podróżnych , któ rym wstęp na jej terytorja jest admission into its territories is forbidden, or for 
wzbroniony lub takich towarów, któ rych p rzywóz jest goods of a kind of which the importation i'S prohi-
zabroniony, ' czy to ze wzg lędów na bezpieczeń stwo b ited, e ither on ~rounc\s of national security or pu
państwa lub na zdrowie p ub liczne, czy też jako śro- blie health, ar as precaution against diseases of ani

, dek zdpobiegawczy p rze ciwko chorobom , zwierząt lub mals ar plants. 
roślin. ,,' 

Tranzyt artykułów stanowi ą cych mo nopol w jecl- Th.e transit of article s eostiŁl; ting a monopol y 
n.m z .obu państw bt;dzie podlegał takiej specjalnej in either country shall be subiect to such special 
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kontroli, jaka może być nałożona ' przez ustawodaw
stwo krajowe, które" obowiązuje lub w przyszłości 
b~dzle wprowadzone. 

\ F\rtykuł niniejszy ni e na rusza w niczem prawa 
Rż~qu Polskiego do zabronienia lub ogr~nicze~ia 
tl;anzytu broni, amunicji i ekwipunku wojskowego 
według ustępu 4-go artykułu . 22·go traktatu pomię
dzy Polską z jednej strony a Rosyjską Republil -ą Rad. 
Ukrait1ską Republiką Rad i lBiałoruską Republiką Rad 
z cjrugiej strony, podpisanego w Rydze dnia 18 mar
ca 1921. 

Dla celów , niniejszego Artykułu podróżni, ba
gaże i towary, a także statki, wagony osobowe i to-_ 
waTOwe, i inne środki przewozu będą , uważane za 
znajdujące sIę w tranzycie przez terytcrja j,ednej ze 
Stron Układaj ących się, o ile przejazd przez te tery
torja, z przeładowaniem lub bez, z pozostawieniem ' 
na składzie lub b ez, z podziałem ładunku lub bez, 

.. I albo ze zmianą · w sposobie przewozu lub bez, bę
dzie tylko częścią całego prze biegu rozpoczynającego 
siE: i kończącego poza granici1 pClrlstwa, przez które
go terytorjum tanzyt się odbywa. 

, f\rt'ykuł VI. 

Spółki cywilne i handlowe, ulworzonę zgodn ie 
Z ustawami jednej ze Stron UkładZljących ~rę. będą 
mogły, slosując się do ustaw drugiej Strony, osiedl a :: 
się na jej terytorjum i wykonywać tam swe pra wa 
i zajmować się prżemysłem, zawsze z wyjątkiem t~ch 
przemysłów, które z racji swego specjalnego coarak
teru mogą podlegać specjalnym ogranic;1:eniom, sto
sowimym do spółek cywilnych i handlowych wszyst
kich obcych państw. 

Będą one mogły, ·stosując sit:: do ustawodawstwa 
krajowego, normującego tal, ie tranzakcje, nabywać, 
posiadać lub dzierżawić nieruchomości potrzebne 
do ich należytego funkcjonowania. 

Będą ' one miały zdolność sądową. 
Spółki cywilne i handlowe, którym pOZWOlOl10 

osiedlać się lub wykonywać swe prawa lub zajmować 
się przemysłem zgodnie z niniejszym artykułem, nie 

, będą podlegały na terytorjum, na które zostały do
puszczone, pod~tkom, opłatom i wogóle żadnym 
ciężarem skarbowym innym lub wyższym aniżeli na
kładane na spółki cywilne i handlowe krajowe. 

Rrtykul VII. 

Spółki cywilne i handlowe zawiązane dla rozwoju 
przemysłu naftowego i uznane przez obie Układa
jące siE: Strony, mające przynależnCiść państwową 
angielską, będą korzystały w Polsce ze wszystkich 
praw i przywilejów, które mogą być przyznane ta~im 
spółkom cywilnym i handlowym jakiegokolwiek trze
ciego mocarstwa. 

f\rtykuł VIII. 

Postanowienia niniejszego Tr"aktatu nie będą 
stosowańe do Indyj lub do jakiegokolwiek ze samo
rządnych dominjów, kolonij, posiadłości lub protekto
ratów Jego Brytyjskiej Mości, o ile przedstawiciel 
Jego Brytyjskiej Mości w Warszawie nie zawiadomi 
o życzeniu Jego BrytyjJ;kiej mości, ażeby wymie
"ione postanowienia byfy stosowane do któregokol
wiek z powyższych terytoriów. , 

control as may be imposed . by rational legislation 
in force or subsequently enactecl. I 

Nothing in this f\rticle shall affect the right or 
the Pol ish Government to prohibit or restrict t!le 
transit of arms, munitions and military equipment 
in accord?lnce with paragraph 4 of article 22 of ' the 
Treaty between Poland on tbe one side and the 
R.ussjan Soviet Republic. the Ukr8inian Soviet Re
public and the White Russian Soviet Republic on 
the other side,' signed at Riga on the 18-th March, 1921. 

For the ' purposes of tbis Rrticle" persons, 
baggage and . goods and ,81so vessels, coaching and 
goods stotk, and other means of transport shall be 
deemed to be in transit across the territories of one 
of the Contracting Parties, when the pass ag e across 
such territories, with ar without transhipment, ware
hOllsing, breaking bulk , or change in the mode -of 
transport, is ońly a portion of a- complete journey, 
beginning and ' terminating beyond the frontier of 
the State across whose territory ~he transit takes 
place. 

F\rticIe VI. 

The ffssociations and Companies constituted 
in conformity with the laws of one of the Contra c
tiog Parties shall be permitted, subject to the l'aws_ 
of the' o ther, to 'establish themselves in the territory 
of the latter and there exercise their rights and, 
engage in industry, excepting always those industries 
which by reason of their ~pecia ! nature may be 
subject to special restrictions applical?le to the 
f\ssociations and Companies of 811 foreign countries . . 

, They srali be permitted, subject to the national ' 
legislation governing such transactions, to .ecquire, 
owo or bire the landed property required for their 

, proper functioning. 
They sh-ałl have f ree access to the comts. 
f\ssociations and Compa nies permitted to esŁa

blish themselves or to exercise their rig'hts or engage 
in indust ry in conforrh ity with the present f\rticle 
shall not be subjected in the territory to which they 
have been admitted to taxes, contributions and ge
nera lly to any fis cal charges other or higher th3n those 
imposed ?n national F\ssociations and Companies. 

F\rticIe VII. 

f\ssociaŁions and CO~lpanJes eshlblished for 
the developmen~ Qf the Petrolellm indusery and re
garded by the two Contracting Parties as e f British 
natiollality shali enjoy in Polanej a l! t he righ ts a nd 
p rivpeges wh icb may be accorded to !>uch f\ssocl il
tions and Com panies of any th ird power. 

F\rŁicle VllI. 
.... 

/ The stipulat iol1s of the present Tre o. ty shaJI 
not be applica ble to India or to any or His Bri ta nnic 
Majesty's seifgoverning Domin ia ns, Celon ie!>, Possesf 
sions -ar Protectorates unless notice is given by His 
Britan nic [V\a jesty's representative at Warsm,v of the 
desire of His BritannicMajesty that the saicl sU-
pula tions shall ;:;:pply to any such tenitory. . '--

' " 
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~rtykuł IX. 

Warunki poprzedniego artykułu odnoszące się 
do. Indyj i do samorządnych dominjów, kolonij, po
siadłości i protekoratów Jego Brytyjskiej Mości, będFl 
stosowały się także do jakiegokolwiek terytorjum, 
co do którego mandat z ramienia Ligi Narodów 
zostani~ przyjęty przez Jego Brytyjską Mość. 

f\rtykuł X. 

Traktat niniejszy będzie ratyfikowany, a ratyfi
kacje będą wymienione w Warszawie jak można 
rvajprędzej. Uprawomocni się on w pięt~aście dni po 
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych , j będzie obo
wiązywał przez rok od daty uprawomocnienia się. 
W razie. jeżeli ,- żadna ze Stron Układających się nie 
zawiadomi drugiej Strony na trzy miesiące przed 
upływem rzeczonego okresu jednego roku os\vym 
zamiarze rozwiązania niniejszego traktatu, pozostanie 
on w mocy aż do upływu trzech miesięcy od daŁy, 
w której jedna ze Stron Układających się wypowie go. 

Jednakie co do Indyj lub jakiegokolwiek 
z samorządnych dominjów, kolonij, posi adłości lub 
protektoratów Jego Brytyjskiej [V'\ ośc i lub jakiego· 
kolwiek terytorjum, co dó którego mandat z ramie
nia Ligi Narodów zostal ' przyjęty pr,zez Jego Bry
tyj ską Mość, do których postanowienia niniejszego 
Traktatu zostaną zastosowane według Artykułu VIII, 
każda z obu Stron Układających się będzie miała 
prawo rozwiązać go oddzielnie w każdym czasie za 
t rzymiesięcznem wypowiedzeniem. , . 

Na dowód czego, pełnomocnicy o/:m. Śtron pod
pisali niniejszy traktat i poloiylina nim swe pieczęcie. 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach każdy 
w języku polskim i angielskim, które .jednakowo są 
autentyczne, w Warszawie, dnia dwudziestego szóste
go listopada 1923. , 

(-) Roman Dmowski 
(-) Marjan Szydlowski 

(-) W. a. Nax Mul/el' 

Załącznik Nt. 1 do ' f\rtykułu 11. 

Ng,--... , .... ,." ....... ,., .. --.......... .. 
(oznacza instytucja wystawiająća 

świadectwo pochodzenia) 

ŚWIRDECTWO POCHODZENIf\. 

,. !zba Handlowa i Przemysłowa w _" .. ____________ __ __ .. _ .. ____ _ 
0 __ ______ ••• • __ __ • __ ______ __ ___ • •• __ • __ • __ ••• __ • _______ ____ • _______ ______ ____ • __ _ • _______ __ ••• _______ .na podstawie 
wiarogodnych dokumentów, przedłożonych przez p. 

~p~ ' . . 
pi--iemysłowca zamieszkałego w -- -- --------.. -- .... ------------...... -----.--------
, . . _______________ __ ____ __ _____________ . stwierdza, że poniżej 
wyszczególnione towary, wysyłane do Polski pod 

I 

f\rticle IX. 

The terms of the preceding ArticJe' relatin~] to 
India and to His Britannic Majesty's self-goverl1ing 
Dominions, Colonies, Possessions and Protectorates, 
shall apply also to any territory in respect of which 
a mąndate on behalf of the League of Nations has 
been accepted by His Bri,tannie Majesty. 

Ar.ticle X. 

The present Treaty shall be ri'ltified and the I 

ratifications shall be exchanged at Warsaw as soon I 
I as possible. It shall come into force fifteen days 

after the exchange of insŁruments of ratificatło~ and 
ghali be bind ing for one year from the date of 
its coming Jnto force. In case neither of the Co n
tracting Parties shall have given notice to the other 
three months before the expiration of the said perioa 
'of one year of , its intenŁion to tercninate the present 
Treaty it shall remain in force untj) the expiration 
of three rnonths frorn the date on which either of 
the Contracting Parties shall have denounced it. 

f\s regards, however, India or any of His BriŁan· 
nic Majesty 's self-governing Dominions, Coloriies, 
Possessions and or Protectorates or any territory 
in respect ol' wbich a MandaŁe on behalf of the' 
League of NaŁions has been accepted by His Bri
tannic Majesty to which the stipulations of the present 

I TreaŁy shalI have been made applicable under f\rticłe 
VIII, either of the IContracting Parties sball have the 

. right to terminaŁe it separately at any time on 
giving three month's notice to that effect. 

. IN WlTNESS WHEREOF therespective Plenipo. 
tenŁiaries have signed the present Treaty and have 
affixedthereto . their seals. . 

.DONE in duplicate, each in Pplish and Engltsb. 
both authentic, at Warsaw, the t)\'enty sixth Novernber 
1923. 

( -) Roman Dmowski 

(-) Marjan Szy(il'owski 

(-) W. a. Max Muller 

Ng--... _ ....... ,·, ... " ... -..... · ... --·-

Tłumaczenie zołącznika N2 1. 
'Translation of <lnnex N2 1. 

CERTIFICf\TE OF ORIGIN. 

The Chamber of Commerce in .". __ . __ . __ ",: ___ . ___ ._ .. ;" ..... 
; .. ___ ..... __ .... ____ . ____ ____ .. _________ ... _______ .. __ ... __ .. ___ ______ . _______ .. __ .. ..... : .. _____ .. __ . ___ .. __ .. .. ,,' on the 
strength of trustworthy documents submitted by Mr: 
.:-----------------:--... ----.;.--_ .... ------------. __ .--.... _--................. --.... :.---- , .. ,:----'j"--.... ,--"----........ -- , 

~:~~~:~Ler living in ....... --............... _--........... _ ................. : ....... - .... _ ...... . 
___ _____ ____ __ __ .. _______________ __ ______ ____ . ____________ .hereby certifies that the 
merchaf1dise specified below, which is to be shipped 

! 
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adresem p. -.. . .............. -..... -............ -.. -............... .. 
kupca ' drogą lądową 

.. ' prl:emysłowca W --... - ....... - .. ~ ......... - ... statkierri-('naż-w-a-stC""a7.'tk-u) 
są ' produktami a) pQchodzenia 

przemysłu 

(nazwa kraju) 

b) przetworzohemi w .............................. 
I 

....... _ 

i nie mniej jak 50010 ogólnej war
tości !owar.u przyp~da na koszty 
robocizny l surowcow .. ..... ... .. ... - .. . 
_ .. _ ........ ____ . __ .................. (nazwa kraju). 

~ f l'IIO'ść i rodzaj Wyszczególnienie Waga ',waga l, \Vartość l 
.~ .2 przesyłek towaru ' brutto netto 
r-.j ,-

I, I I I ,I , 

(Podpis pieczęć instytucji wystawiającej 
świadectwo) 

W I Z fi. 
Stwierdzam że wyżej podpiśana ·instytucja ............ . 

• • :-. • • ••• n •• • •• • • •••• __ • •••• • • J ••••••••• • •••••••• _ •• • ••• • •• • • • • •••• • _ •••••••• • • • • • • • • ••• _ __ •• • •• • : • ••• • _ • ••• • _ . _____ __ _ _ _ • •• • _ __ • • • • _._ 

jest upoważniona do wystawianIa ś..,.,iadecŁw pocho
dz.enia i że przytocz0l1:e w powyższem świadectwie 
'poc'hodzenia dane wydają mi się wiarogodne i praw-

o dziwe. 

(Podpis ' i piecz~ć) 

M. _·.···.·. __ ~ ............. _ ... _ ........ _o -rln ................... _ ................. _ 

Wiza ważna do dnia ________ _ 

N!! .: ............ _ ......... _._ 

pobrano opłaty ................................................... ' ...... .................... _ 

Zalącznilc Nr. 2 'do al't. 11. 

KONSULI\RNE ŚWIf\DECTWO POCHODZeNIF\. \ 

Ja, .................................................................................. Konsul *) 
Wicekonsul Brytyjski, niniejszem potwierdzam, że 
........... ~ ......... '_ ...... -..................... ( ..... : ... ....... ..... ........ .. ................... ... ................ , ..... ), 

określenie stanowiska 
zamieszkały w ................................. ......... oświadczył wQbec 
mnie, odnośnie - do towaru niżej opisanego, mającegd 
być wysłanym d.o ( ............ .. ............................... : ..... ) adresowa· 

nazwa portu 

*) Skreślić jedną z tych alterna tyw. 

___ -..t>.. ___ _ ' 

to Poland, consign'ed ' to Mr . ............ _ ...... _ ... _.~ .. . 
merchant . 
manufacturer In ..... - -...... -........ -.-................. -....... -.. .. --.. - .... ~-
by the land route. . 
by sea (name of vessel) 

"" 0: ", 
,,~ ., 
"'.o ':E 
"" :;:z: 

I 

a) has been wh91ly produfce.d
t 

ed in ... _~ 
ma nu ae ur 

(name of country) , 
b) has been manu'factured in _ ....... _. __ ........... . 

and that not less than 50 per cent. of the 
totał value of the merchandise is attri
butable to cost 01 labour' and raw ma· 
terials in ........................ _ ...... __ .. ___ -'-_ 
(name of country) 

Q,o", ~ NumbeI;and ,weighl N~I ' 
Contents or Weight Vtllue · Description Quan· 

tily 
I 

I I I I . 

(Place) ... _ ... _~. __ ......... _ ... _ .. _ ..... _._. __ ... __ _ 
(date) . __ .:....... . .. ___ . ___ _ 

(Signature anCl Seal of the authority issuing 
certificate). ' 

, ., 
V I S 1\. , 

. This is to' certify that the above signed' 3;utho· 
rity ........................................... .... .................................... _ ..... _ is entitled 
to issue certificates' of origin and that the ,data in· 
dicated in the above Certificate are, in my opinion, 
trustworthy and true. 

(Signature -and Seal) , ~ 

(Place) .................. _.: ................... (date) ... _ .... _ .. ___ ... __ _ 
/ . Visa valid until __ .... _______ _ 

N!~ ._ ... __ '_ __ 

f ee paid __ ... __ ... _._ ... i~--.. --........ __ ·~._ .. _ .. ~ 

.. 
T/umac u nie zc la cznika N r. 12. 
Trans /atio n of a;mcx Nr. Q. 

CONSULf\R CERTlFIC/HE OF ORlGIN. 

I, ..................... c ............... _ ................... ___ ............. .. , ...... _ British "') 
Consul, Vice·Consui, he reby certify that ......... _ .. ___ _ 
(.. .... _ ................... , ............................ _ .... _ .. ) res iq ing at .. .......... __ ... _ ........ _ 

stałe description ' • 
has declared before me, in respect of the merchan
dise des'ignated below, wh.ich is to be sh ipped to 

*) Delete one of these alternatives. 
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nego do *) ( __ ...... _ .................... : ...... ... ... ,,: ............... L ... : .......... ..... ), 
nazwisko odbiorcy 

( _ ....... _ ............................. _ ............ .), W Zjednoczonem Królestwie: 
określenie stanowiska 

a) że rzeczony towar zasŁał w całości 
wyrobiony' w ( ............................................. . ); 

, nazwa kraju 
h) że dwadzieścia pięć od sta lub wit:.cej , 

I wartości' rze<;zonego towaru , w czasie 
wywo do ZjedtlOcionego Królestwa, 
przyp uje się procesom przetworze
nia, odbytym od czasu gdy rzeczony 
towar ostatnio opuścił jakikolwiek z 
następujących krajów, a to: ..... ~ ....... _ ..... . 
....... : ................................ będących krajami, co 
do których obowiązuje rozporządzenie 
odnośnie do takich to\yarów według 
Cz~ści II \łstawy o ochronie prze-
mysłów, z ·r. 1921; . 

1, ze wymieniony przedłożył mi dostateczne faktury 
lub inne wiarogodne dokumenty na dowód powyż
szych danych. 

. I 

..x: >. '<J \ . _._v ... 
tIl

Vl Nazwisko 
·C.J ~>. :!2 v , 0).2 Zawar· Nazwisko taE i a~res "" --o II) t:::J ta'- tość fabrykanta ~o~ Nt: ;3.0 odbiorcy" *) _ ...... 

::1 o. .-
I 

. 
I 

, (Podpisano) --r-----..... - (Podp,isano) _: ............... .............. . 

(Podpis osoby składającej Konsul "'*) Wicekonsul Brytyjski 
oświadczenie) 

(Oplata konsularna 
Skasowano stempla) 

(Podpis władzy konsularnej 
wydającej świaqectwo i data) 

Towary objęte nrhiejszem świadedwem muszą 
być wysłane w ciągu nie więcej niż _._ ........... .'... .... ; ...... c ........ . 

dni od daty świadectwa. Niniejsze świadectwo ważne 
jest dla ilości nie większej niż _____ .. __ ' _ ... (bel). 

D. IX; 9374. Wq.rszawa, 26 listopada, 19ZJ r. 

Panie Ministrzę, 
I 

Mam zaszczyt podać do wiadomości 
J. E., że postan.owienia Traktatu Handlo
wego i Nawiga\:yjnego, który . podpisany 
źostał w dniu dzisiejszym pomiędzy Polską 
a Zjednoczonem Królestwem rozcl'l9nięte 
będą również na terytorjum w. m. Gdańska 

-*) Na l.ądanie, można tu wstawić slowo " a zlecenie" 
zamiast nazwiska nabywcy lub odbiorcy w ZjednoC'lonem 
Królestwie. 

.. *) Skreślić jedną z tych alternatyw. 

(.. .......... _ ........................................ _-......... ~ _) consigned to *) 
name of p'ort • # 

( .......... .......................................... , ••..... .. ), ( .......... ... , .......................... _ ........... _ ). 
name qf consignee stale description 

in , the United Kingdom: 

a) that the said merchandise was wholly 
manufadured in (. .................... ......... , .............. ); 

- name of C'ouńlry 
b) that twenty·five par cent. ar more 

of the value of the sa id merchandise, 
at ·fh.e tlme of 'export to the United 
Kingdbm, is attribulable to processes 
of rnanufacture undergone since the 
said rnerchand is2 last left any of the 
following count,r .es, viz: .......................... . 
................................. belng countries in .. , 
relation to which an Order relating 
to such goods has been made under 
Part II of the Safeguarding of In· 
dustries Ret. 1921; 

and that he has produced to my satisfaction invoices 
or othei trustworthy documents in proof thereó( 

, \ 

~ v § ~ I V) ~ I~ ~ l'Iame of Ntlme and .n o :;:; VJ :Y. -,j .n j"i':1. c 
E,? .!:'-l3 1 ~ t: E l '<ci Ci OJ Contents Manulactu· f\ddress of 
::l c ... ~ ~ tIJ, ::J ,;3: ;:J rer COilsignee'*) 
Z:<1J:;;O z: ! <3 ) -

I l / r. I 

(Signed) (Signed) 

(Signature of persbn declaring) British **) Clonsul 
Vice·Consul 

(Consular Fee Stainp (Signatu.,re of Consular f\ulhorlty 
duly cancell ed) issuing certificllte and date) 

The goods covered by this certificate must 
be shipped within a p.eriod of not more than _ ............ . 

. ................ . . ...... • • H ••••••••••••••••• ~ays from the date hereof. This 
certificate is valid for not more than ._ ..... _ .. "_ ....... _ .. _ 
.............. __ .. _._ ............ _ (bales). 

D. IX, 6374. Varsovie, fe 26 Novembre., 1923. 
I , 

Monsietlr le fv\inistre , 

J'ai l'h<;mneur de porter ił la connais· 
sance de Votre Excellence que les disposi· 
tions du Ttaite de Commerce et de Naviga· 
tion, qui a ete signe aujourd'hui memeentre 
la Pologne et le ?yaume Uni, s'~tendront 
egalement au territoire de la ViIle Libre de • 

*) If desired, the word "order" may be inserted here 
instead of the name of the purchaser or consignee In tbe 
United Kingdom. . 

*") Delate one ol these alternatives . 
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od daty Iovejścia w życie wspomnianego 
Traktatu. 

Zechce Pan, Panie l\'\inistrze, przyj ąć 
zapewnienie mojego wysokiego, poważania. 

(-) DHOWSKT. 
,Jego Ekscelencja 

. Sir WHliam GrenfelI i'Ąax Muller 
peseł Nadzwyczajny i f""inister Pełnomocny 

Jego Brytyjskiej Mości 
Wf\RSZF\WP1. 

Ng 239. POSELSTWO HNGIELSKIE 
W f\ RSZf\ W [\ 

dnia 26 listopada 1923 r. 
Panie Ministrze, 

Mam zaszczyt potwierdzić 'odbiór noty 
N2 D. IX. 6374 dnia dzisiejszego w której . 
Jego Ekscelencja podaje mi do wiado
mości, że postanowienia Traktatu Handlo
wego i N~wigacyjnego, który podpisany 
został w dniu dzisiejszym między Polską 
i Zjednoczone m Królestwem, rozciągnięte 
będą również na terytori um w. m. Gdańska 
op daty wejści'a w życie wspomnianego 
TraJdatu. . 

Zechce Pan, Panie Ministrze, przyjąć 
zapewnienie mojego wysokiego poważania, 

(- ) WILLTAM*NAX MULU;.Q . 
J ego Ekscelencja 

Pan R. Dmowski 
Minister Spraw Zagranicznych 

. -. I ""f I 
W PI R S Z PI W H . 

D. IX. 6378 Warszawa, 'dn. , '2u listopada 1923 r. 
Panie Ministrze, 

Przystępując w dniu dzisiejszym do 
podpisania Traktatu Handlowego i Nawi
gacyjnego pomiędzy Polską a Zjednoczo
nem Królestwem, mam zaszczyt p rosić 
J . Ę. zechcieć przyjąć do wiadomości na
stępujące zastrzeżenie, które Rząd Polsk i 
widzi s ię zmusz,ony sformu łownć w'sprawie 
art. V powyższego Traktatu. 

, Dopóki granica pomiędzy Polską a jed
nym z graniczących z, nią krajów pozosta
wać będzie zamkniętą z jal<iegobądź po
wodu dla podróinycl'l lub dla towarów 
z Po lski lub z tego kroju pogranicznego, 
Rząd Polski nie będzie uważany za obowia
zany .do udzielania Zjednoczonemu Królest
wu n8 granicy rzeczonego kr3ju u!atw ier'i 
tranzytowych, przewidzianych wart. V. 

Zechce Pan, Panie Ministrze, przyjąć 
zapewnienie mojego bardzo wysokiego po
ważania. 

(-) D!10WSK l 

Jego Eksci" lencj1'l 
Sir Willi am Grenfel i Max Muller 

Poseł Nad~wyczajny i Ml nister Pełnomocny 
Jego Brytyjskiej Mości 

W F\ R S Z P. W F\. 

Envoye 

Ng 239. 

.{Isk des le jelir de l'enlree en vigueur , 
dudit Traite. _ 

Veuillez agf(~er, Monsieur le MinisŁre, 
J'assurance de ma haute consideration. 

f\ (- ) DNO WSKl. 

Son Excellence 
Sir William GrenfelI Max Muller 
E.xtraordinaire et ~1 inistre Plenipote ntiaire 

de Sa Majeste Britannique 
, V fi R S O V l E. ' 

LEGPlTION D'f\NGLETERRE 
Vf\RSOVIE 

Je 26 novembl'e, 1923. 
Monsieur le Ministre, . 

J 'n i' l'honneur d'accuser reception de · 
la Nete .N9 D. IX. 6374 en date de ce jour 
p·ar laquelle Votr~ Excellence me fait sa
voir que les d ispositions du Traite de Com
merce et d e ' Navigatioll , qu i a ete signe 
aujourd'hui memę entre la Pologne et Je 
Roya ume Uni, s'etendront egalement au 
t erritoire de la Ville Libre de Gdańsk des 
le jour de l'entree en vigueur dudit Traite. 

Veu illez agreer, Monsieur le f\!\ini ' 
stre, ł'assurance de m3 haute consideration. 

(-) , WlLLIAM MAX MUU .. ER. 
Son EXCellence 

Monsieur R. Dmowski, 
Ministie des F\ffaires Etrangeres 

, V HRSOVIE. 

D. IX. 6378. (lqrsovie, Te 26 Novembre 1923. 

l' 

Monsieur le Minislre, 
En procedaQt ił la daŁe de ce jour . 

il la signaŁure du 'Traite de ComIT,lerce et 
d e Navigation entre la Pologne et Je 
Royaume Uni, rai l'honneur de prier Vo-

. tre Excęllence . de bien voulo.ir pr\endre 
note de la reserve s uivante q ue le Gou
vernement) Polona is se volt oblige de for- ' 
muler au sujet de I'artic\e V dudit tralte: 

Hussi longtemps que la front iere entre 
la Pbloghe et un des pays limitrophes re
stera pour, une raison quel<:onque fermee 
aux voyageurs ou aux marchandises de la 
Pologne au du pays Iimitrophe en que
sUon, le Gouvernement Polonais ne sera 
pas con$idere comme tenu d'accorder au 
R~yaume Uni sur.la frontiere dudit pays 
les facilites de transit , prevues par l'ar
tic ie V. 
, Veuillez ągreer, Monsieur Je Mlnistre, 
I'~ssurance de ma haute consicleration. 

(-) DMOWSKI. 
F\ 

Sen Excellence 
Si r Willi nm Grenfel! Mąx Muller , 

Envoye Extraordinaire et lv'\ i ni sŁre Plenipotent iaire 
cl.e Sa Majeste Britennique 

V F\ R S O V l E. 

I 
/ 
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N2 237. POSELSTWO flNG~ KlE 
W 11RSZ11 W 11 

dnia 26 listopada 1923 1'

Panie Ministrze, 

I , Mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty 
N2 D. IX. 6378 dnia dzisiejszego i przyjąć 
do wiadomości następujące zastrzeżenie, 
które Rząd Polski widz iał się zmuszonYJTl 
sformułować w kwestji artykułu V Trakta
tu, podpisanego w dniu dzisiejszym po-, 
między Zjednoczonem Królestwem a Polską. 

"Dopóki granica pomiędzy Po lską 
a jednym z graniczących z nią krajó w 
pozostawać będzie zamknięta z .jakie
gobądź powodu , dla podróżnych lub 
dla towarów z Polski lub z tego kraju 
pogranicznego, Rząd POlSKi nie będz ie 
uważany za obow iązail y do udziela
nia Zjednoczonemu Królestwu na gra
nicy rzeczonego kraju u łatwień tran-

, zytowych prze widzianych w art. V". 

Zechce Pan, Panie Min ist rze , p rzyjąć 
zapewnie nia mojego bardzo wysokiego po
waiania. 

(- ) WlLLlAM MAX MULLER 
Jego Ekscelencja 

Pan R. Dmowski 
Miąister Spraw Zagranicznych 

W fi R S Z 11 W f\. 

N2 ' 240. POSELSTWO BRYTYJSKIE 
W f\RSZ11 W 11. ~ 

Warszawa, dnia !2~ listopada 1923 r. 

Panie Ministrze, 

, Mam, zaszczyt podać do wiadomości J. E., że 
donio'słem mojemu Rządowi o życze,niu - Rządu Pol
skiego włączenia do Traktatu Handlowego i Nawiga
cyjnego pomiędzy Zjednoczonem Królestwem a Polską 
klauzuli zabezpieczającej Pcl~k~ przed pobieraniem 
stawek cęlnych spowodowanych spadkiem waluty, 
w myśl ustawy o "Sąfeguarding of Industries 11ct 
1921 ". 

Rząd , Jego Brytyjskiej Mości przypuszcza, że 
Rząd Polski ma na myśli uprawnienia, które mu zo
stały nadane w myśl II części ustawy o "Safęguar
ding of Industries f\et 1921" co do ustanawi ania 
z powodu spadku waluty stawek celnych na tow~ry 
wszelkiego rodzaju, lub kateg~rj i (z wyj ątkiern pro 
duktów spożywczych i napojów) wytworzonych w kraju 
innym, aniżeli Zjednoczone Kró lestwo ze ,vz glę du 
na to, że są 0lle sprzedawane iub ofcrowtl.nc w Zje
dnoczonem Królestwie po cenach, któ re wsk utek 
spadku w stosunku do funta szte rlinga \\(artośc i wa
luty kraju, w któ rym towary były wytworzone, są 
niższe od cen, za jakie te same to wary mogłyby być 
wytworzone z zyskiem w Zjednoczonem Królestwie 
(Dział II (1) (b) Ustawy). 

N2237. LEG/UION D'11NGLETERRE 
V11RSOVIE 

.fe 26 novembre, 1923. 

Monsieur I~ Ministre, 

J'ai l'honneur d 'accuser reception de 
la note N2 D. IX. 6378' en date de ce jour 
et de prendre acte de la ręserve suiva'nte . 
que le Gouvernement Polonais se \ voit 
oblige de formuler au sujet de l'article V 
dl) Traite signe auj ourd 'hui meme entre 
le Royaume Uni et la Pologne: " ' 

"Russi long temps que la frontiere , 
entre la Pologne et un de~ pays 
limitrophes restera pour une ' ra iso n 
q~elconqu e f~rmee aux voyageurs ou 
aux marchandises de la "Pologhe ou 
du pays limitrophe en question, le 
.Gouvernement Polonais ne sera -pas 
considete comme tenu d'accorder 
au ROy i:ll! me Uni sur la frontiere du- - I 

clit pays les facilites de fransit prevues , 
par I'article V". ' 
Veu illez agreer, Monsieur le Ministre, 

I'assurance de m a plus haute cons!de
ration. 

(-) WlLLlAH MAX Jv1ULLER. 
San Excelle nce 

f'.1onsieur R. Dmowski 
Ministre des f\ffa ires E.trangere~ 

Vf\RSOVIE. 

N2 240. LEGRTION BRiTf\NNIQUE 
VF\RSOVIE, 

, le 26 lilovembre, 1923. 

Monsieur le Ministre, 

J'al l'honneur de pbrter a la connaissance de 
Votre Excellence que j'ai refe re a mon Gouverne
ment le desir 'du Gouvernement Polonais d'inserer 
dans le Traite de Commerce et de Navigation entre 
le Royaume Uni et la Pologne une clause garantis~ 
sant la Pologne contre l'imposition de droits ' de 
douane pour cause de la depreciation du change en 
vertu de la Loi "Safeguaidinglof Industries Ret 1921'''. 

Le Gouvernement de Sa Majeste Britannique 
pre.sume que le Gouvernement Polonais a en vue. 
les pouvoirs qui lui ont eŁe donnes. en vertu de la 
II Partie de la Loi "Safeguarding of lndustries 11ct 
1921" de fixer, pour cause de la depreciation du 
change, des droits de douane sur les marchandises ' 
de tout genre ou categorie(a l'exception de come
stibles et boissons) produites dans un pays autre 
que le Royaume Uni parc:e qu'elies sont vendues ou , 
offertes dans le Royaume Uni a des prix qui, par 
suite de la depreciation vis-a-vis de la livre sterling 
de la valeur d\.! chan ge dan;; le pays dans lequel les 
march cmdises peuvent etre ' produites - sont infe
r i eure~ aux Drix au xCl ue ls les memes marehańdises 
peuvent etre ' produites avec profit dans le Royaume 
Uni (Section II (l) (b) de la Lai). 
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W związku z powyźszem ; muszę zwrócić uwagę 
.l, I E. na par. (b) działu II (Iii), który stanowi, że ża
dne zarządzenie nie może być powzięte w myśl cz. 
II ustawy, które byłoby w sprzeczności z postano
wieniami wszelkiego obowiązującego traktatu, kon
wencji lub układu. W myśl tej klauzuli, Rząd Jego 
Brytyjskiej Mości, w razie zawarcia Traktatu z Polską 
byłby, zgodnie z art. 2 tego Traktatu, pozbawiony 
prawa publikowania wszelkich zarzc;dzeń w sprawie 

. pobierania z powodu stanu waluty ' po lskiej,. opłat 
celnych na towary polskie wszelkiego rodzaju i ka
tegorji, które nie są nakładąne w ZjednoClonem 

J Królestwie' na takież tovnry importowane do Zjedno
czonego Królestwa, pochodzące z jakiegobądź ,innego 
zagranicznego kraju. . ' 

Co się tyczy postanowień o walucie deprecjo
nowanej, zawartych w cz. II UstawY' o "Safeguarding 
ot ' lndustries Act 1921" - Rząd Polski moźe być 
pewny, że dopóki Traktat anglo-polski pozostawać 
będzie w mocy, żadna zróżnic.zkowana opłata celna 
nie będ~ie nakładana na towary polskie. Wreszcie, 
wi,nienem podać do wiadomości J. E., że w okresie 
przygotowywan ia projektu ustawy o nSafeguarding 
of Industries Act 1921" ta 'sama kwest ja poruszona 
była przez Rząd Włoski, i, źe Rząd Jego Brytyjskiej 
Mości dał mu zapewnienie w tym sąmym sensie na 

I podstąwie art. 2 Traktatu Handlowego anglo·włoskie
" go ' ŹI 'roku 1883. 

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnie
, nie mojego najwy~szego poważania. 

(-) MAX MULLER 

Jego Ekscelencja 
p~n R. .D m o w s k i 

Minister Spraw Zagranicznych. 
,W F\RSZf\ W f\. 

En rappott avec Ie ci - dessus je doi s attirer 
l'attention de Votre Excellence sur Ie piuagraphe 
(b) Section I I (Ill) qui stipule qu'aucune disposition 
ne peut etre prise conformement ił la Partie II de 
Ja Loi qui serait en conŁradiction avec les stipuJations 
de traite, convention ou accQrd en vigueur. En vertu 
de c'.':tte c1ause Je Gouvernement de Sa Majeste 
Britannique en cas de la conclusi,?n du Traite avec 
la Pologne serait, d 'apres l'arŁicle II de ce Tralte, 
prive du droit de publier tout ordre pour Je preleve
ment pour cause de I'etat Idu change , polonais de 
droits de douane sur les marchandises polonaises 
de to ut genre bu cah~gorie quine sont pas imposes 

/s'ur I'impoitation da,ns le Royaume Uni des memes 
marchandises de n'importe quel autre pays ,etranger. 
En ce qui concerne lęs stipulations sur Je , change 
deprecie de' la Partie II de la Loi ,.Safeguarding of 
lndustr,ies Act 1921" le Gouve,rnement Polonais peut 
ctre assure qu'aussi longtemps que le Traite f\nglo
Polon ais reste en vigueur aucun droit de douane 
differentiel ne sera impose sur Jes marchąndises po-
lonaises. . 

FinaJement je dois porter a la connaissance de 
Votre Excellence qu 'a I'epoque de l'etude de la Loi 
ftSafeguarding of Industries Act 1921", la meme ,que
stion fut soulevee par le Gouvernement Italien,et 
que ' le Gouvernement de Sa Majeste Britannique lui 
a donne une assurance du meme sens bases sur 
I'article 2 du Traite de Commerce Anglo-Italien de 
I'annee 1883. 

Veuillez agre,er, Monsieur le MinisŁre. l'assu
rance de ma plus haute consideration. 

(-) W. Q. MAX MULLBR 

Son Excellence 
Monsieur R. Dmowski 

Min isŁre des Affaires Etrangeres 
Vf\RSOVIE. 

D. IX 6380. Warszawa, dnia 26 listopada 1923. D. IX. 6330. Varsovie, fe 26 novembl'e 1923. 

Panie Ministrze, 

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty N2 240 
z dnia dzisiejszego, w której Jego Ekscelencja po- ' 
daje do mej wiadomości co nostępuje: 
, .. ' "Mam zaszczyt podać do wiadomości J~go Eks
c,elencji , że doniosłem mojemu Rządowi. o życzen iu 

f Rządu Polskiego włączenia do Traktatu Handlowego 
i Nawigacyjnego pomiędzy Zjednoczonem Królestwem 
a I PoJską klauzuli zabezpieczającej Polskę przed po
bieraniem stawek celnych spo\vodowanych spadkiem 
waluty, w myśl ustawy o "Safeguarding of Indu-
stries Act 1921". I 

, Rząd Jego Brytyjskiej Mości przypuszcza, że 
R,~ąd Polski, ma na myśli uprawnienia, które mu zoo . 
s~ały nadane w myśl II części ustawy o "Safeguar
ding of Jndustries Act 1921" co do ustanowienia, 
z powodu spadku waluty stawek celnych na towary 

I w.:;zelkiego rodzaju lub kategorji (z wyjątkiem pró
dJ,Jktów spożywczych i napojów) wytworzonych VI kraju 

, innym, aniżeli Zjednoczone Królestwo ze względu 

Monsieur Je f1inistre, 

J'ai I'honneur d'accuser reception de la note 
N!! 240 en date de ce jour par laquelle Votre Excel
lence me fait savoir ' ce qui suit: 

"J'ai l'honneur de porter a la connaissance de 
Votre Excellence que rai ref~re ił mon Gouvernement 
Je desir du Gouvernement Polon ais d'inserer dans le 
Traite de Commer,ce et de Navigation entre le Royaume 
Uni et la Pologne une c1ause garantissant la Pologne 
contre !'impositjon de droiŁs de douane ,pour cause 
de la depreciation du change en vertu de la Loi 
"Safeguarding of Industries Act 1921". 

Le Gouvernement de Sa Majeste Britannique 
presume que le GO,uvernement Polonais ' a en vue 
les pouvoirs qui lui ont ete donnes ' en vertu de la 
II 'Partie de la L..oi "Safeguarding of Industries Ret 
1921". de fixer, pour cause de la depreciation du 
change, des droits de douane sur Jes marchandises 
de to ut , genre ou categorie (ił l'exception de co
mestibles et bo~ssons) produites dans un pays autre 

" ,1 
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na to, że są one sprzedawane lub oferowane w Zjed-
nOClOnem Królęstwie po cenach, które wskutek 
spadku w stosunku do funta szterlinga wartości wa- , 
luty kraju, w którym towary były wy,tworzone, są 
niższe od cen, za jakie te same towary mogłyby być 
wytworżone z. zyskiem w Zjednoczonem Królestwie 
(Dział II (l) b ) Cl1stawy ). 

; 

W związku z powyższym muszę zwrócić uwagę 
Jego Eks.celencji na paragraf (b) działu )( (III), który 
stanowi, , że żadne zarządzenie nie może być po
wzi!:::te w myśl części \I ustawy, które byłoby w sprzecz
ności z postanowieniami wszelkiego. obowiązującego 
traktatu, , konwencji lub układu_ W myśl tej kiau~ 
zuli, Rząd Jego Brytyjskiej Mości w razie zawarcia 
Traktatu z Polską byłby, zgodnie z art. II te!jo Trak· 
tatu, pozbawiony prawa publikowania wszelkich za
rządzeń w sprawie pobierania, z' powodu stanu wa
luty polskiej, opłat celnych za towary polskie wszel
kiego rodzaju i ki.'~tegorji, któ re nie SA nakładane 
w ZjednoclOnem Królesb,vie na takież towary impor
towctne do Zjednoczonego Kró lestwa, pochodzące 
z jakiegobądź innego zagranicznego kraju_ 

Co się tyczy postanowień o walucie deprecjo
nc;>wanej zawartych w cz. II. ustawy o "Safeguarding 
of Industries Aet 1921" Rząd Polski może być pewny, 
że dopóki Traktat anglo-polski pozostawać będzie 
w mocy, żadna zróżniczkowana opłata celna nie bę
diZie nakładana na towary polskie. Wreszcie, winie
.nem podać do wiadomości Jego Ekscelencji, że 
w o.kresie przygotowywania projektu ustawy o "Safe
guarding of lndustries Ret 1921" ta sama . kwest ja 
porustona ~yła przez Rząd Włoski, i, że Rźąd Jego 
Brytyjskiej Mości dał mu zapewnienie w tym samym 
sensie na podstawie art. 2 Traktatu Handlowego 
!mglo-włoskiego z roku 1883". 

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnie
nie mojego wysokiego poważania. 

(-) DMOWSKI 

Jego Ekscelencja 
Sir William GrenfelI MAX MULLER 

Poseł Nadzwyczaj ny i .... "nister Pełnomocny 
Jego Brytyjskiej Mości 

w WARSZAWIE. 

.- _____ ..... ___ .. ____ w ... · ___ _ 

que le Royame Uni, parce qu'eIles sont vendues ou' 
offe rtes dans le Royaume Uni a des prix qui, par 
suite de la depreciation vis-a-vis de la Iivre sterling 
de la valeur du change dans le pays dans lequel 
les marchandises peuvent . etre produitcs-sont infe
rieures aux prix auxquels les memes marchandises 
peuvent etre produites ave c profit dans le Royaume 
Uni (Section li (1) (b) de la Lai). . 

En rapport avec le ci-dessus Je dois a~tirer 
J'aHention • de Votre Excellence sur le paragraphe 
(b) Section II (l!ł) qui stipule qu'aucune disposition ne 
peut eJre pr~se confo~m ement a la Partie II de la Loi 
qui serait en contradictio!l ave c les stipuIatiońs de 
tout traite, convention' ou accord en. vigueur. En 
vertu de cette ciause le Gouvernemeht de Sa Ma
jeste ąritar.nique cn cas de la concIusion du Traite 
ave c la Pologne serait d'epres l'article \I de ce Traite, 
privć du droit de publier tout ordre pour le prele
vement pour cause de J'etat dIJ changc polonais 
de d roits de douane ' sur Ie.s march.:mdises polonai3t!s I 
de tout !?enre ou catćgorie qui ne sont pas imposes 
sur l'importation dans le RoyC!Ume Uni des Inemes 
marchan dises cle n'importe quel autre pays etranger. 
En ce qui concerne le:s stipulations sur le change 
deprecie de la Partie II de la Loi .. Safeguarding of 
Industries Rct 1921" le Gouvernement Polon ais peut 
etre assure qu'aussi longtemps que le Traite f\nglo~ 
Polonais reste ' en vigueur aucun d,roit de douane 
differentiel nc sera impose sur les marchandises po' 
lonaises. 

Finalement je doi:> porter a la connaissance de 
Votre Excellence qu'a I'epoque de I'etude de la Loi 
"Safeguatding of Industries F\ct 1921", la .meme que- • 
stion fut soulevee par le Gouvernement Italien, et 
que le Gouvernement de Sa Majes,te Britannique , 
lui a donne une assurance du meme sens bas/ee 
sur l'arL 2 du Traite de Commerce Anglo~ltalien · 
de J'annee ' 1863_". 

VE:uillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assu-
rance de ma haute , consideration. . 

Envoye 

(- ) DMOWSKI 

F\ 
Son Excellence 

Sir William GrenfelI MAX MULLER 
. .~ . 

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire · 
de Sa Majeste Britannique 

Vf\RSOViE. 

N2236. POSELSTWO BRYTYJSKIE Ni! 236. LEGF\TION BRITF\NNIQUE 
Vf\RSOVIE, WARSZAWA. 

/' . 
Warszawa, dnia 26 listopada 1923 r. 

Panie Ministrze, 

Powołując się na art. IV Traktatu Handlowego 
i Nawigacyjnego pomiędzy Zjednoczonem Królestwem 
a Polską, podpisanego w dniu dzisiejszym, mam 
zaszczyt podać do wiadomoś~i J . E., że Rząd Jego 
Brytyjskiej Mości g'otów jest podpisać oddzielnie 
ukla}i lub układy co do wzajemnego uznawania do-

; 

le 26 novembre 192:5 • 

Monsieur te Ministre, 

En me referEnt li l' articJe IV du Traite de Com
merce et de Navigation entre le Royaume Uni et le 
Pologne, signe aujord 'hui, j'ai J'honneur de porter fi hi 
connaissance de Votre Excellence que le Gouverne
ment de Sa jV\21jeste Britahnique esC pret a signer 
separement un accord ou des accords pour la re-

l · 

I 
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kumentów na\yigacyjnych, dotyczących certyfikatów 
osqb podrążujących, świadectw pojemności ' oraz in
l1ych analogic..z~yćh ·· 'dokumentów. Uważam za ko
nieczne zawaczyć, że ' w Zjednoczonem Królestwie 
władze, wydające przepisy, .dotyczące tego przedmio
tu, poddane są ustawodawstwu angielskiemu i, że 
Rząd Jego Brytyjskiej Mości ma prawo uznawać cer
tyfikaty zagraniczne tylko o tyle, o ile o.dnośne przepisy 
obcego kraju, jak również władze wydające te prze
pisy mniej lub więcej ,odpow\iadają przepisom i wła· 
dzom Zjednoczonego Królestwa. 

Niewątpliwie, Rząd Polski ' zamierza utrzymywać 
w sprawach morskich ten sam poziom, co Wielka 
Brytanja i, z chwilą, gdy władze polskie i eksperci 
techniczni Rządu Jego Brytyjskiej Mości i osiągną 
zgodę odnośnie do rozmaitych punktów w danej 
kwestji. Rząd Jego Brytyjskiej Mości ze swej strony , 

I gotów b~dzie uczynić wszystko, co jest w jego mocy, 
aby ułatwit. i przyśpieszyć zawarcie układu lub ul,ła
dów z Rządem Polskim w sprawie rozmaitych punk
tów, o których mowa wyżej. 

Zechce Pan przyjąć , Panie Ministrze zapewnie
nie me gb nąjwyższego poważania. 

~/ . (-) William Max Mullr~l' 

Jego Ekscelencja 
pan R. D m o w s k i 

Minister Spraw Zagranicznych . 
• WARSZAWA, 

connaissance nkiproque des documents de Navigation 
se rapportant aUl< certificats de voya~eurs des lettres 
de jauge et d'autres documents analogu es. . 

Je bens a observer que J'admininistration dans 
le Royaume Uni des reglements ił ce sujet est sou
mise a 1<1" legi slat ion anglais~ et que Je Gouverne
ment de Sa IV\ajeste Britannique a le pouvoir de' r~- ' 
connaltre les certificats etrangers seuJement dans les 
cas ou les reglements du pays etranger en question 
ainsi. que Il'administration de ces reglements sont 
pius 'au moil1s conformes aux reglements et ił l'ad-
ministration du ,Royaume Unio , 

Sans doute, łe Gouverr1em~nt Polonais desire 
maintenir sur mer le menie niveim que celui main
tenu par la Grande Bretagne, et des que les autorites 
polonaises et les experts techniques du Gouverne
ment de Sa Majeste Britannique seront d'accord sur 
les differents point9 qui s'y rapportent, le Gouver
nement de Sa Majeste Brita.nnique de son cate sera 
pret a feli fe to ut ce qui est dans san pouvoir pour 
facililer et' accelerer la condusion d'un accord ou' 
des accords avec Je Gouvernement Polonais eon
cernant les d ifferents points en question. 

Veuil!eó agreer, Monsieur le Ministre, l'assu
rance de ma p~us haute consideratipn. 

(-) William Max Muller 

Son Excellence 
Monsieur R. Dmowski 

MinisŁre des f\ffaires Etrangeres 
V f\ R S O V.I E. 

Ng D. IX. 6381. Warszawa, 26 listopada 1923 r. N2 D. IX - 6381. lIarsovie, fe 26 novembrc, 1~2J. 

Panie Ministrze, , 
Mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty N2 236 

dnia 'd zisiejszego, w której Jego Ekscelencja podaje 
mi do iadomości co następuje: . 

',jPowołując się na art. IV Tmktatu Handlowego 
i Nawigacyjnego pomi~dzy Zjednoczonem Królestwem 
a Polską, podpisanego w dniu dzisiejszym, mam za
SZi:zyt podać do wiadomości Jego Ekscelencji, że 
Rząd Jpgo Brytyjskiej /'Ilości gotów jest podpisać od
dzielni~ układ lub układy co do wzajemnego uzna
wania dokumentów nawigacyjnych, dotyczących cer
tyfikatów osób podróżując;ych, świadectw pojemności 
oraz innych analogicznych dokumentów . . Uważam za 

"konieczne zaznaczyć, że w Zjednoczonem Królestwie 
'władze, wydające przepisy, dotyczące tego p, zedmio
Itu, poddane są ustawodawstwu angieISkiemu \ i, że 
Rząd Jego Brytyjskiej /'v\ośd ma prawo uznawać cer
tyfikaty zagraniczne tylko o tyle, o ile odnośne przepisy 
obcego kraju, jak również władze wydające te prze
pisy mniej lub więcej odpowiadają przepisom i wła
dzom Zjec;lnoczonego Królestwa. 

Njew~tPliwie, Rząd Polski ,zamierza utrzymywać 
,w ' sprawach morskich ten sam poziom, co Wielka 
Brytanja i, z chwilą, gdy, władze polskie i eksperci 
teclwiczri: Rządu Jego Brytyjskiej ' Mości osiągną 

_ zgqdę bdnośnie do rozmaitych punktów w danej 
1\- estji. Rząd Jego Brytyjskiej Mości ze swej strony 

Monsieur lc JV\inistre, 

J 'ai l'honneur d'accuser reception de lą note 
N2 236 en date de ce jour par I~quelle Votre Ex
cellence me fait savoir ce qui suit: 

,;En me referant a l'article IV, du Traite de 
Commerce et d.e Navigation entre le Royaume Uni 
et la Pologne, signe aujourd'hui, rai l'honneur de 

' porter a la connaissance de V6ltre Excellence quc 
le Gouvernement de Sa Majeste Britannique est pret 
a sig ner separement un 'accord ou des accords pour 
la reconnaissance reciproque des documenŁs de na- -' 
vigation se rapportant aux certificats de voyageurs, 
des lettres de jauge et d 'autres documents analogues. 

Je tiens a obser er que l'administration daps 
le Royaume Uni des reglements ił ce sujet est sou· 
mise ił lalegislation anglaise et que le Gouverne
ment de Sa Majeste 'Britannique a ' le pouvoir de 
reconnaitre les certificats etrangers seulement dans 
le cas , ou les reglemcnts du pays etran~er en que
stion ainsi que l'administration de ces , reglements 
sont plus ou moins conformes aux reglemcnts et 
a l'administration du Royaume Unio 

Sans doute, le Gouvernement Polonais desire 
maintenir sur mer le meme niveau que celui main
tenu pa.r la Grande Bretagne et des que Ifes autori- , 
tes po!onaises et les ,experts techniques , du Gouver
nement de Sa Majeste Britannrque seront d'accorq 
sur les differents points qui s'y rapporlent. le Gou~ 

, . 
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gotów będzie uczymc wszystko, co jest w .jego 
mocy, aby ułatwić i przyspieszyć zawarcie układu lub 
układów z Rządem Polskim w sprawie ' rozmaitych 
punktów, o którydh mowa wyżej". . 

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnie- . 
nie mego wysokiego poważania. 

(-) R. DMOWSKI 

, Jego Ekscelencja 
Sir William GrenfelI Max MulIer 

Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny 
Jego Brytyjskiej , Mości 

W W ł\RSZł\ WIE. 

Zaznajomiwszy się z powyższym Traktatem ' 
uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w ca
ł~ści,\jak i każde z zawartych w nim postanowień, 
oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i zatwier
dzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zacho
wywany. 

Na dowód czego wydaliśmy Rkt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej Pol kiej. 

W Warszawie, dnia 14 czerwca 1924 r. 

(-) S. Wojciec!;owski 

L S Prezes Rady Ministrów: 8 
Przez Prezyd~nta Rzeczypospolitej 

: • (-) Wladyslaw arabski 
. , 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Maurycy Zamoyski 

\ . / 

vernement de Sa Majeste Britannique de son cate 
sera pret a faire' tout ce qui e~t .dans son pouvoir 
pour faciliter et accelerer la conslusic;m d'un accord 
ou des accords avec le Gouvernement Polonais con
cernant les ,differents poirUs en question". 

Veuillez agreer, Monsieur le ['ł\inistre, I'assurance 
de ma haute consideration. 

Eflvoye 

(-) R. DMOWSKI 

1\ 
Son Excellence 

Sir William GrenfelI "'\ax Muller · 
Extraordinaire et jVliniste Plenipotentaire 

de Sa Majeste Britannique ) 
a VRR,SOVIE. 

f\pres avoir vu et examine leclit Traite, Nous 
I'avons approuve et apprbuvons en toutes et 
chacune des dispositions" qui y sont conlenues, de- , 
cIarons, ,qu'i1 est accepte, ratifie et confirme et 
promettons, qu'il sera inviolablement observe. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les presen
tes, revetues du Sceau de la Republique P6lpnaise. 

R Varsovie, le 14 Juin 1924. 

(-) S. Woiciec!;owski 

Par Je President de, la Republique 

Le President du Conseil des Ministres: 
(-) Wladyslaw arabski 

Le f\\inistre des Rffaires ,Etrangeres: 
(-) Maurice Zamoyski , 

583. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 21 czerwca 1924 r. 

• 

W sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego między 
Polską a Zjednoczonem ~rólestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 roku. 

Podaje s i ę , niniejszem clo wiadomości, że dnia 16 czerwca 1924 roku ' została dokonana wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigac9jnego między Polską a Zjednoczonem Kró
lestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada ] 923 roku. , 

• f Minister Spraw ZagraniCznych: (-) Maurycy Zamoyski 
" 

WNszawa. Tłoczono ' w Drukarn_i Państwowej z polecenia Ministra Sprąwiedliwoścl. 25022iP 
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