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OSWIAI)CZENIE RZĄDOWE 

z, dnia 20 marca 1968 r. 

dotyczące' ratyfikacji prżez Polskę Konwencji , Międzynarodowej Rady Badan Morza, sporządzonej w Kopenhadze 
dnia ,12 w,rześnla 1964 r,! 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. .16 , 
ust. 2 Konwencji ~iędzynarodowej Rady Badań Morza, spo
rządzonej w' Kopenhadze dnia 12 wrześni'a 1964 r., złożony 
zost,al Rządowi Królestwa Danii ,dnia 25 listopada 1966 r. do
kument ratyfikacji przez Polskę powyższej konwencji. Zgod
nie z ,art. 16 ust. 3 konwencja wejdzie w życie dnia 22 lip
ca 1968 r. 

Jednocześnie podaje ,się do wiadomości, że następujące 
pa(J.stwa złożyły Rządowi Królestwa Danii dokumenty ,przy
jęcia Konwencji Międzynarodowej Rady Badan Morza w ni
żej podanych datach: 
Szwecja. " 
Israndia 
Francja 
Dania. .. 

30 listopada 
4 grudnia 

19 stycznia 
20 .kwietnia 

1964 r. 
1964 r. 

- 1965 r. 
1965 r. 

Wielka Brytania -. . . . . 4 maja 1965 r. 
. Niemiecka Republika Federal-

na 13 maja 196!1 r. 
Norwegia . :.. . . 26 maja 1965 r. 
Finlandia lO ' czerwca 1965 r. 

Irlandia. 
" 

10 'czerwca 1965 r. 
Hiszpania 9 września , 1965 r. 
Związek Socjalistycznych Re:" 

pubiik Radzieckich • ' 28 października 1965 r. 
Portugalia 18 'lutego 1966 r. 
Holandia < 13 lutego 1967 r. 
Kanada 22 czerwca 1'967 r. 
Belgia 20 lipca 1967 r. 
Włochy 28 ( grudnia 1967 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J., Winiewicz 
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UKŁAD O ZASADACH DZIAŁALNOSCI PA!'ilSTW VI ZAKR ESIE ,BADA!'il I UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI 
KOSMICZNEJ ŁĄCZNIE Z KSIĘŻYCEM, I INNYMI CIAŁAMI NIEBIESKIMI 

sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. 
Przekład. 

W Imieniu Polskie,i Rzeczypospolftej Ludowej 

. RADA PAŃSTW A 
POLSKiEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 27 stycznia 1967 roku sporządzony został w Mo
skwie, Londynie i Waszyngtonie Układ o zasadach działal

ności 'państw w zakresie ,badań i użytkowania przestrzeni"" 
kosmicznej, łącznie z Księźycem i. innymi ' ciałami niebie-
ilimi. ' , 

Po zaznajomieniu się z powyższym Układem Rada Pań
stwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno vy całości, jak 
i każde z posta1.lowień w nim zawartych; oświadcza, że ~wy
mieniony Układ' Jest przyjęty, ' ratyfikowany (potwierdzony, " 
oraz przyrzeka, że, będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzo- , 
nypieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . 

. -.. - ; . . 

Dano w Warszawie, dnia 22 grudnia 1967 roku; 

L. S. Przewodniczący Rady Państwa: 

Minister Spraw Zagraniczpych: 
w· z. J. Winiewicz 

E. Ochab 

Au Nom de la Republique Populaire de Pologne 

LE CONSEIL D'ETAT 
DE LA REpUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE 

ił tous' ceux qui ces Presentes Lettres verront 
fait savoir ce qui suit: 

Un Traite sur les principes regissant les activites des 
etats en matiere 'd'exploration et d'utilisation de l'espace 
extni-atmospherique, y compris la lune et les a).ltres corps 
celestes a ete ,~ fait a Moscou, Londres et W,ashington, le 
27 janyier 1967. 

Apres avóir vu et examine ledit- Traitele Conseil d'Etat 
1'a ' approuve et approuve en toutes et chacune des disposi
tions qui y sont contenues; declare que ' le Traite susmen
tionne ' est accepte, ratifie et i:onfirme et promet qu' il sera 
inviolablement observe. 

En Foi de Quoi les Presentes Lettres ont ete delivrees, 
revetues' du Sceau ' de l~ , Republique Populaire de Pologne; 

Dotme li YarsoviEi, ie 22 decembre 1'967. 

" I 
L. S. 

,Ministre des Affaires Etrangeres: 
w ' z. J. Winiewicz 

• . ~. ,', I l),';l "':" 

President du · COn'seild~Etat: 
E. Ochab 

!Tekst układu zamieszczony jest w załą<:zniku nr 2 do niniejszego numeru) • . 
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