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RZECZYPOSPOLITEJ POL SKIEJ
Rok 1929.

TRE

PROTOKOŁ

Poz.:

Ś Ć:

296-D odatko wy do Trakta tu Handlowego i Na wigacyjn ego pomięd zy Rzecz ą pospolitą P o l ską a Królestwem Norwegji z dnia 22 grudnia 1926 L, podpisany w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 r.
297 -0świad czen ie r zą dow e z dnia 2 7 kwietnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumen tów ratyfikacyjnyc h p odpisanlł~o w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 r. Protokółu D odatko wego do T raktatu
Handlowego i Nawigacyjnego p omiędzy Pol ską a Norw eg ją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.
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ROZPORZf\DZENIR MINISTRÓW:
Poz.:

298-Spraw Wew n ę t rz n yc h w porozumieniu z Mini strem Spraw Woj skowy ch i Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 5 kwietnia 1929 r. w sprawie utraty obywatel stwa Państwa Polskiego ws kutek
niespełni e nia obowiązku s łużb y wo jskowe j .
299- Wyznań R eligi jn ych i Oś wiecenia Publicznego z dni a 15 kwietnia 1929 r. o zmianie rozporz ą 
d zenia Ministra Wyznati Religijnych i Oś wiecenia Publicznego z dnia 16 listopada 1926 r. w sprLiwie kw alifikacyj zawo dow ych do nauczania religji mojże szowe j w szko ła c h śre dni c h ogólnoksza ł eą
cych i seminarjach nauczycielskich p aj~ctw ow yc h i prywaln yc h .
300 -Sprawiedliwoś c i z dni a 26 kwietnia 1929 r. w sprawie przeniesienia siedziby są du grodzkiego
ze Strykowa do Głowna w powiecie brzeziń s kim w o luęgu są du okręgowego w Łod zi .
301- Komunikacji z dnia 4 maja 1929 r. wydane w po rozumie niu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Ro lni ctwa w sprawie regulaminu przewozow ego dl a bezpośredniej nie miecko• p olsko-sowieckiej komunikacj i towarowej.
,
302-Komunikacji z dn ia 8 maja 19 29 r. wyd ane w p orozumieniu z Minis trami: Sprawiedliwości,
Pr ze mysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wprowadzenia odchyleń od "Regu laminu przewozu
osób, b aga żu i prze sył e k ekspresowych na ko lej ach żelaznych" oraz "Regulaminu przewozu prze sy ł ek lowarowych na kolejach żelaznych" przy stosowaniu tyc h regula,ninów w ruchu tymczasowym na ko lei Warszawa Młocińska -Łomia nki.
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296.
PROTOKóŁ

DODATKOWY

do Traktatu Handlowego i Nawig acyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegji
z dnia 22-go grudnia 1926 r., podpisany w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 r .

(Ratyfikowany zgodnie z

ustawą

z dnia 12-go stycznia 1929 r., Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 58).
Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY

MOśCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSP OLITEJ POLSKIEJ,

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOG NE,

NOUS, IGNACY

MOśCICKI,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE.

komu Q tern WIeczynimy:

a tous ceux qui ces presentes Lettres verront Salut:

Dnia: ,d wudziestego szóstego kwieŁn i ;t tysiąc
dwudziestego ósmego 'r oku, podpisany

Urr Protocole Additionnel au Traite de Commerce et de Navigatio rr entre la Republique de Po-

każ demu zasobna,
, dzieć .naJeży, wiadomem

wszem wobec i

'dziew ięć set
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Nr. 31.

Dziennik Ustaw. Pez. 296.

został

w Warszawie Pr oto kół Dodatkowy do Traktatu Handlowego i Na wigacyj nego pomiędzy Rz ądem
Rzeczypo spolitej Polskiej a R ządem Królestwa Norwegji z dnia 22 grudnia 1926 r., który to Protokół
brzmi słowo w s łowo jak następuje:
PROTOKóŁ

logne et la Norvege en date du vingt deux decembre
mil neuI cent vingt six ayant eŁe signe a Varsovie entre
le Gouverneme nt de la Republique d: P01ogr:e et ~e
Gouvernement du Royaume de Norvege fe vlllgt S IX
avril mil neuf cent vingt huit, Protoc ole doni la teneur suit:

DODATKOWY

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Rzecząpospolitą Polską

do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego między
a Norwegją z dnia 22 grudnia 1926 roku.

au Traite de Commerce et de Navigation entre la
Republique de Pologne et la Norvege du 22 decembre 1926.

Pdnomocnicy niżej podpisani należycie upeł
nomocnieni przez swe odnośne Rządy, oświadczają,
że
postanowili ustanowić następujący Prot okół
w uZUiJ>ełnieniu Traktatu Handlowego i Nawigacyjne go zawartego między Rzecząpospolitą Pol ską
a Norwegją w dniu 22 grudnia 1926 r. :

Les Plenipotentiaires soussignes, dClment autorises par leurs Go'tlvernements respectifs, decIarent
qu 'ils ont convenu d'arreter le Protocole suivant en
complement du Traite de Commerce et de Navigation conclu entre la Republique de P ologne et la
Norvege le 22 decembre 1926:

I. Nie naruszając postanowień artykułu VI
w spomnianego Traktatu Handlowego i Nawigacyjneg·o, R zą d Pols,ki będzie stosował w czasie trwania niniejszego Protokółu Dodatkowego, do towarów i wytworów pochod zącyc h i przychodzących z Norwegii
poniżej wymienionych pod literą B, a Rz ąd Norweski
zastosuje do towarów i wytworów pochodzących
i przychodząc yc h z Polski poniżej wymienionych pod
literą A przy ich imporcie do odnośnych obszarów
celnych następujące stawki celne :

I. Sa,ns prejudice de s dispositions de l' art icIe
VI dudit Traite de Commerce et de Navigation le
Gouvern ement Polon ais appliquera, pendant la dur ee du present Protocole Additionnel, aux marchandises et produits ori,g inaires et en provenance de
Norvege, enumen>. s ci-dessous sub littera B, et le
Gouvernement Norve:gien appli quera aux marchandise s et produits originaires et en provenance de
PoOlogne, enumeres ci-dessous sub littera A, les taux
douaniers suivanŁs a leur importation sur le s territ oires douanier s res'Pectifs :

A. Stawki celne na obszarze celnym norweskim:

A. Droits d' entree sur le territoire douanier
norve gien:

Nr. Nr.
norweskiej
taryfy celnej.

Nos. du tarif
dou anier norvegIen.

573. a

635

737

Oleje mineralne (nie służące
ani do oświetl enia , ani do opału, ,a ni do wytwarzania siły)
jak i pozo s tałości z produktów
naftowych

cło obecnie
obowiązujące

573, a

Huiles minerales (ne servant
pas ci l'ecIairage, ni au chauffage,ni ci la cn~ation de forces) ainsi que des residus de
petrole

Droits aetuellementenvigueur reduits
de 50 pet.

zmniejszone
o 50%

Sól kamienna lub warzona

zwolnienie
od cła

635

Le sel, brut ou raffine

Franchise des
droits de
douane.

Syrop zwyczajny i
mniej
cukru

zwolnienie
od cła

737

Le sirop orctinaire et la melasse contenant molOS de
70 % de sucre

Franchise des
droits de
douane.

zawierająca

melassa
niż

'jO%

B. Stawki celne na obszarze celnym polskim :
Nr. polskiej
taryfy celnej.

ex 37, 4 d Sledzie wędzone i opiekane, w opa'k owaniu hermetycznem, bez oliwy albo innych przypraw zwane "Kippers" albo "Kippered Herings"

B. Droits d'entree sur le territoire douanier
po,l onais :
No. du tarif
douanier polonais.

cło obecnie
obowiązujące

zmniejszone
o 66 2 /3%

II. Odnośnie do ryb w oliwie albo przyprawie
pomidorowej w opakowaniu hermetycznem, gatunku

ex 37, 4 d Harengs fumes et fendus, Le droit aetuen emballage, herm etique, ellement en
sans addition d'huile ou vigueur, red'autres ingre dients, nom- duit de 66 2(3° /0.
mes "Kippers" ou "Kippered Herings"
II. En ce qui concerne les poissons ił l'huile
ou aux tomate s,' en ernballage hE'rm etique , de l' es-

Dziennik

Nr. 31.

Usław.

Poz. 296.
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"clupea spratus" i "clupea harengus", bez głów, nazywanych "brislingami" lub "sildami", pachodzą cych
i przychadzących z Narwegji pastanawia się, że te
pradukty narweskie będą przy imparcie da Palski
aclone ze zniżką o 70 % od da abecnie abawiązują
cego (paz. 37, 2, a).
Odnaśnie da traktowania celnego. przy imporcie do Polski śledzi salanych pastanawiasię, że cła
obecnie obowiązujące na śledzie salane (paz . 74, 4, b)
nie zostaną pawiększone w czasie ttwaJnia niniejszego P'ratakółu Dadatkowego.

pece "clupea sp ratu s" et "clupea harengus", sans
tetes, nommes "brisling" ou "sild" , d' origine et en
provenance de Norvege, ił est convenu que ces produits norvegiens seront a l'importatian en Palagne
dedouanes a vec une reduction de 70 % du droit actuellement en vigueur (pos. 37, 2, a) .
Quant au traitement douanier a l'importation
en Pologne des harengs sales, jol est canvenu que le,s
droits de dUllane actuellement en vigueur des harengs sales (pos. 37, 4, b) ne seront pas augmentes
pendant la duree du present Protocole AdditionneJ.

III. Niniejszy Pratokół Dadatkawy zastanie
ratyfikawany i wejdzie w życie w trzydzieści dni pa
wymianie dakumentów ratyfikacyjnych, które bę
dzie miało miejsce w Oslo. Jednakże obydwa Rządy
b(; dą magły się porozumieć co do uprzedniego pro. ..
wizorycznego wprowadzenia go w życie w całości lub

III. Le present Protocole Additionne,l sera ratifie et entrera en vigueur 30 jours apres l'echange
des instruments de ratification qui aura lieu a Oslo.
Toutefois, les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vig ueur provisoire, entiere
ou partieIle, par anticipation.

częściowo.

Pastanowienia dotyczące trwania niniejszego.
Dodatkowego jak również jego przedłuże
nia lub wymówienia pazo s taną te same które zostały ustalane przez Traktat Handlawy i Nawigacyjny
z dnia 22 grudnia 1926 r. w artykule XVIII al. 3.

Le s dispositions quant a la duree du present
Protocole Additionnel ainsi qu'a sa prorogatian ou
a sa deno nc iatio n, seront les memes que celles fixees
par le Traite de Commerce et de Navigation du 22
decembre 1926, dans son article XVIII, al. 3.

NA DOWóD CZEGO Pełnomocnicy podpisaH
niniejszy Protokół Dodatkowy.

EN FOl DE QUOl les Plenipotentiaires ont
signe le present Protocole A,dditionnel.

Sporządzono w Warszawie w podwójnym egzemplarzu 26 kwietnia tysiąc dziewięćset dwudzie. stego ósmego roku.

F ai t a Varsovie, en double exemplaire, le 26
mil-neuf-cent-vingt-huit.

Protokółu

avrił

(-) E. K wialkowski

(-) E. Kwiatkowski

(-) Ni/s Christian Ditlell

(-) Ni/s Christian Ditleff

(-l

(-) Jackowski

Jackowski

Zaznajomiwszy się z powyi!szym Protokółem
Dodatkowym, uznaliśmy go i uznajemy z'a słuszny zarówno W całości, jak i każde z zawartych w nim postanowień; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowyw Y.

Apres avoir vu et examine ledit Protocole Additionnel, Nous l'avons approuve et approuv,ollS en
toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues; declarons qu'il est accepte, ratiJie et confirme, et pwmettons qu'il sera inviolablement observe.

NA DOWóD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy.
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

EN FOl DE QUOI, Naus avons donne les Pn!sentes, revetues du Sceau de la Republique.

W Warszawie, dnia 20 lutego 1929 r.
f-) l.

Mościcki

Donne

a Yarsovie,

le 20 fevrier 1929.

(-) l.

'Mościcki

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:
(-) K. Barlel

Par le Presidenł de la Republique
Le President du Conseil des Minisłres:
(-) K. BarleI

Minister Spraw Zagranicznych:
(-) August Zaleski

Le Ministre des Affaires Etrangeres:
(-) Augusl Zaleski

/

