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Po zaznajomieniu się z powy~szą Umową Rada Państwa uznała ją i uzna je za słuszną; oświadcza, że jest ona przyjęta, 
ratyfikowana i potwierdzona, ' oraz przyrzeka, ż.e będzie ona niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany zo·stał Akt nin iejszy opatrzony pieczęci q. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dąno w Warszawie, dnia 18 paźd7liemika 1956 roku. 

# 

L. S. Przewodniczący Rady Państwa : A. Zawadzki 

I 

Minister Spraw Zagranicznych : .w l. J. Winiewicz. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

:z dnia 29 , marca 1957 r. 

w sprawie warunków przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód te.rytorialnych 
. . ł wód pasa przylegle.go. 

Na podstawie art. 25 ust. 2 dekretu z dnia 23 marca ' 1956 r. 
o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51) zarzą

dza się, co nas tępuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze normuje sprawy przeby
wania i przepływu w czas.ie pokoju obcych okrętów wojen
nych na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód te ry to
ri.aJnych i wód pasa przyległego, na których Polska Rzecz.
pospolita Ludowa wykonuje prawa zwierzchnicze. 

§ 2. 1. Obce okręty wojenne mogą przepłynąć granicę 
mo rskich wód te rytorialnych i przebywać na .tych wodach 
'oraz na wodach wewl1!:trznycli tylko na podstawie ' uprzednio 
uzyskanego zezwolenia, wydanego przez Ministra Obrony Na
rodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. 

2. WystąPienie o wydanie zezwolenia, o k tórym mowa 
w ust. L powinno zawierać: 

1) nazwę okrętu wojennego, który ma przebywać na obsza-
rze morskich wód terytorialnych. i wewnętrznych, 

2) zamierzoną datę przybycia okrętu wojennego, 

3) pożądany port pos.toju, 

4) cel przybycia okrętu wojennego, 

5) zamierzony czas przebywania okrętu wojennego na obsza
rze morskich wód terytorialnych i wew nętrznych , 

6) zasadnicze wymiary okrętu wojennego. 

§ 3. Przepis § 2 nie stosuje się do: 

1) obcego okrętu wojennego, na którym znajduje się głowa 

pailstwa lub j~o oficjalny przedstawiciel, 

2) obcych okrętów woj e nnych stanowiących honorową eskor
tę okrętu, na którym znajduje się osoba wymieniona w 
pkt l, 

. 3) obcych okrr;tów wojennych, które ze względu na dziala
nie siły wyższej znajdują się w niebezpieczeils twie lub 
potrzebują pomocy. 

§ '4. Obce . okręty wojenne. które uzyskały zezwolenie 
w y mienione w § 2 ust. 1, obowiązane są na obszarze wód te
rytorialnych i wewnętrznych zastosować się do nas tępujących 
ograniczeń: 

l) obce okręty pod wod ne na tych obszarach mogą przebywać 
tylko w sta ni e wYnurzo nym, 

2) wszystkie obce . okręty wojenne obowiąiane są od świtu 
do zm roku mieć podniesioną banderę państwa, do którego 
przynależą, 

3) obcym okrę tom wojelUlym nie wolno WplyWiiĆ n a ogło--

szone w ,,\Viadomościach Zeqlarskich" obszary wód zam
kni ętych dla żeglugi i rybołówstwa, 

4) ponadto obcym okrętom wojennym na tych obszarach nie 
wolno: 

. a) prowadzić ćwiczeń wojskowych, jak np .: strzelań 

artyleryjskich, t.o rpedowych i rakietowych, stawiać 

\ min morskich, ' tra łować min, stawiać zasłon dym
nych, spuszczać łodzi ok rętowych, prowadzić ćwi

czeń z użyciem refl ektorów , wysadzać desantu na ląd, 

prowadzić ć:wiczeń przy wspołudziale samolotów i 
okrętów pod\'iodnych, 

b) dokonywać jakichkolwiek pomiarów morza poza son
dowaniem i namierzaniem koniecznym do prowadzen ia 
n awigac ji, 

c) dokonywać jakichkolwiek zdjęć fo tografi cznych i fil
mowych oraz szkiców wybrzeży, portów i urządzeń 
portow ych oraz polskich okn~tów woj ennych, 

d) dokonywać startów i lądowań statków powietrznych 
na obcym okręcie wojennym, 

e) nawiązywać łączność z wybrzeżem z wyjątkiem łącz, 

ności z organami Ma rynarki Wojennej , jednostkami 
pływającymi wojsk ochrony pogranicza lub posterun
kami s Y9nałowymi na wybrzeżu, 

5) w przypadku przebywa nia na obszarze morskich wód 
wewnętrznych obcym okrętom wojennym nie wolno ko
rzystać z okrętowych urządzeń radiokomunikacyjnych. 

§ 5. Na obszarze .wód pasa przyległego obce okręty 

wojpnne mają prawo n ieszkodliwego przepływu Z ograni
czen i.a mi określcnymi w § 4 pk t 1 - 4, a ponadto okręty te 
obowiązane są slosować się do następujących zasad: 

1) przep ływać przez obszar tych wód mogą jednocześnie nie 
więcej n iż trzy obce okręty woj enne należqce do jednego 
państwa, a czas ich przebywania na tych w odach nie może 
być dłuższy niż 24 godziny, 

2) wszystk ie obce okręty wojenne obowiązane są od zmroku 
do świtu podać na żądanie polskiego okrętu wojennego, 
jednostki pływającej WOjsk ochrony pognmicza lub po
sterunku sygnałowego n13 wybrzeżu swoje · znaki rozpo-
znawcze lu b przynależność państwową i nazwę okrętu. i 

§ 6. Minister Obrony Narodowej mOŻe zwolnić obce 
okrę ty wojenne przepywające na obszarze wód, ,.p~lia przy le
głego, wód terytorialnych i wewnętrznych od ni ektórych ogra
niczeńokreślonych w §§ 4 i 5. 

§ 7. 1. O bcy okrę t wojenny, który ze względu na dzia
łanie s,iły wyższej zmuszony został do naruszen:ia ·· ·ograniczeń 
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okreś l onych w-o §§ '4 i 5. obowiązany jest n iezwłocznie powia
domić o tym Dowództwo l\larynarki Wojennej luIJ inne orga
ny M~rynark i Wojennej drogą radiową lub przez oficera łą cz

nikowego podając jednocześnie przyczyny naruszenia tych 
ograniczeń. 

2. W przypadkach gdy obcy okręt wojenny znajdując się 
na obszarze morskich wód wewnętrznych. wód terytoria In ych 
lub wód pasa przyległego narusza ograniczenia określone w 
§§ 4 i 5. organy Marynarki Wojennej obowiązane są zwrócić 
uwagę dowódcy obcegC? okrętu wojennego lub zespołu tych 
okr ętów. że okręt wojenny , narusza wspomniane ograniczenia 
i wezwać do niezwłocznego zaniechania tych czynności. 

3. W przypadku gdy dowódca obcego okrętu wojennego 
nie zast~suje się do wezwania organów Marynarki Wojennej 
(łJst. 2) organy te zażądają opuszczenia przez obcy okręt wo
jenny wód wymienionych w § 1. 

4. Jeżeli obcy okręt wojenny nie zastosuje się do żą

dania. o którym mowa w ust. 3. Dowódca Marynarki Wojen
nej może zarządzić użycie siły celem zmuszenia okrętu do 
wykonania tego żądania albo też może zarządzić zatrzYJllanie 
okrętu bądź zmuszenie go do zawinięcia do wskazanego portu. 
Użycie siły następuje w sposób określony wart. 28 dekretu 

z dnia 23 marca 195,6 r. o ochronie granic piillstwowych 
(Dz. U. Nr 9. poz. 51). ~ ' 

§ 8. Obce okręty wojenne. które przebywają na obszarze 
morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa 
przy ległego - podlegają wraz z całą załogą przepisom nawi
gacyi nym, celnym ,i sanHarnym, które obowiązują polskie 
okręty wojenne. 
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§ 9. Dowódcy obcych okrętów wojennych, które prze
bywają w porcie lub na redzie, mogą za zgodą Dowódcy Ma- :.
rynarki Wojennej zezwalać członkom załogi tych okrętów 
i zaokrętowanym na tych okrętach osobom w umundurowaniu 
wojskowym na zejście na ląd, przy czym osoby te mogą p 0-. , 

ruszać się w obrębie miasta portowego i po.siadać przy sobie , 
broń boczną białą należącą do ich przepisowego uzhrojenia. ' 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wojsko
wych z dnia 25 października 1934 r. w sprawie przebywania 
wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa 
Polskiego (Dz. U. Nr 99, poz. 904). 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w źyoie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Obrony Narodowej: M. Spychalski 

OSWIADCZ'ENIE RZĄDOWE 

z dnia 19 września 1956 L 

dotyczące przystąpienia PolskI dl] Traktatu Państw~wego w sprawie odbudowy niezawisłej , i demo~ratyczneJ AustrII, 
podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. 

Stany Zjednoczone Ameryki 9 lipca 1955 r., 

Zjednoczone Królestw o Wielkiej Brytanii 
Irlandii 19 lipca 1955 L, 

Francja 27 lipca 1955 r. 

Północnej , 

Podaje się niniejszym do wiadomości, źe zgodnie z art. 37 
Traktatu Państwowego w 'sprawie odbudowy niezawisłej 
i demokratycznej Austrii, p odpisanego w Wiedn iu dnia 
15 maja 1955 L, złoźony został -Rządowi Związku Socjalistycz
nych Republi~ Radzieckich dnia, 20 sierpnia 1956 L dokument 
przystąpienia Polski do powyższego Traktatu. 

Jednocześnie podaje się do wiadomośoi, że następujące 
państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne albo dokumenty 
przystąpienia do wspomnianego TraKtatu: 

(z chwilą złożeni.a dokumentu ratyfikacyjnego przez Fnncję, 
Traktat Państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej i de- ' 
mokra tycznej Austrii wszedł w życie, zgodnie z jego art. 38), 

Austria 14 czerwca 1955 r., 

Związek Socja listycznych Republik Radzieckich 5 lipca 

Czechosłowacja 28 października 1955 r., 
Jugosławia 28 listopada 1955 r. 

1955 L, Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 lutego 1957 r. 

w sprawie wymiany dol<nmentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r. 

Podaje się niniej szym do wiadomości. że zgodnie z art. 5 
Umowy o współpracy kulturalnej niiędzy Rządem Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Repllbliki Ludo
wo-Demokratycznej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 

1956 r., nastąpiła w Warszawie dnia 31 styczIlia 1957 r. wy
m iana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy. 

Minister Spraw Za'granicznych: w z. M. Naszkowski 
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