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UKtAD
między Polską Rzecząpospolitą Ludową

a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normal'zacJl Jcll ~vzaJemnych
stosunków,

podpisany w Warszawie dnia 7 grudnIa 1910 t~
W Imieniu Polskiej RzeczypospollteJ Ludowej
RADA PAl'lSlWl\.
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDO:wt!J

podaje do powszechnej wiadomoścI:
. W dniu) 7 grudnia 1970 r. podpisany został w Wars;awie Układ ntiędzy PolsKą Rzecząpospolitą Ludową li RepuNiemiec o podstawach normalizacji ich' wzajemnych stosunków o następulącym brzmieniu dosłownym:

bliką Federalną

UKŁAD

- między Polską Rzecząpospolitą Ludową a RepubJlką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji Ich wzajemnych
stosunków.
Polska Rzeczpospolita Ludowa l Republika Federalna:
Niemiec,
zważywszy, że. ponad 25' lat minęło od zakończenia drugiej wojny światowej, której pierwszą ofiarą padła Polska
i " która przy~josłaciężkie cierpienia narodom Europy,
pomne tego, że w tym o~[esie w obu krajach wyrosło'
nowe pokolenie, któremu należy zapewnić pokojową przyszłośc;

pragnąc

stworzyć

współżycia oraz
między nimi,

trwałe . podstl!WY dla: pokojowego
rozwoju, normalnych i dobrych stosunków

dążąc do umocnienia pokoju

i bezpieczeństwa w Europie, .

świadome, że nienaruszalność

granic i poszanowanie in-

tegralności terytorialnej i suwerenI1Dści wszystkich państw:

w'

Europie w ich obecnych granicach jest podstawowym warunkiem pokoju,
.
uzgodniły, co następuje:
Artykuł

I
t. Polska Rzeczpospolita Ludowa ł Republika Federalna
Niemiec zgodnie stwierdzają, ż~, istniejąca linia graniczna,

Qziennłk

~

Ost4w Nr 2(;

Pc!.

której przebieg został ustaleny w rozdziale IX ućhwał Kenferencji Poczdamskiej z dnia 2 5ierpnia 1945 reku od Morza
Bałtyckiego . bezpośrednio na zachód .odSwiąoujścla lltlld
wzdłuż rzeki Odry do miejsca, gdzie wpada Nysa Łużycka,
oraz mdłuż Nysy Łużyckiej de graąicy z Czechosłowacją,
stanowi zachodnią granicę państwową Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;.
2. Potwierdzają one nienaruszalność ich istniejących
granic, teraz iw przyszłości, I zobowiązują się wnjemnie
do bezwzględnegop05zanowania ich integralności terytorialnej.
3. Oświadczają one, że nie mają iaQnychroszczeń terytorialnych wobec siebie J nie będą takich roszczeń wysuwać
także w przyszłości • .

Artykuł

w · swych wzajemnych stosunkach oraz w sprawach zapeWllien\a bezpieczeństwa w Europie i na świecie celami i zasadami sformułowanymi w Kar· cie Narodów Zjednoczonych.
2. Zgodnie z tym, stosownie d~ artykułów t l 2 Karty
Narodów Zjednoczonych, będą .one rczwiązywały wszystkie
. swe kwestie sporne wyłącznie za pomecą środków pekojowych, a w sprawach dotyczących bezpieczeństwa europejskiege i międzynarodowego, jak też W swych wzajemnych
stosunkach, powstrzymają się od groźby przem-ecy lub Itosowaniaprzemocy.
Artykuł

III
)

l; Polska Rzeczpospolita Ludowa
Republika Federalna
Niemiec będą podejmować dalsze kroki zmierzające do pel.

.>

I

IV

,,

NimęjS%y Układ lile dotyczy wcześniej zawartych przez
Strcm.y lub kh dotyczących dwustronny,::h lub wielostrorinych
umów międzynaroclewych.
Artykuł

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Fed'eralna

I 169 .

nej normaLizacji f wszechstronnego rozwoju swych wzajęm
nych stosunków, których trwałą podstawę będzie Itanowi~
niniejszy Układ.
.
2. Są cne zgedne co dofego, te we wspolnym Ich in~
ł.eresle leży rozszerzenie ich współpracy w zakresie stosun~
ków gospodarczych, naukowych, naukowo-technicznych, kul~
tur~lnych t Innych.
.
.

A r (y kuł II
~Tiemiec .będą kierowały się

~t68

Układ

V

ninIejszy pqdlega ratyfikacji l wejdzie w tyc.ie

w dnłu wymiany dokumentów, ratyfikacyjnych, która

nastąpi

w Bonn.
):1
~:1"

Na dowód czego, Pełnomocnicy
podpisali niniejszy Układ.

Umawiających się

Stron

Układ niniejszy spoTz'ldzono w Warszawie, dnia? grud~
nia 1970 roku w · dwóch egzemplarzach, kaźdy, w jęykach
pols.kim I niemieckim, przy czym oba teksty -ą . jednakowo
iutenityczne.

:
,

I

W ~ imienlu

W Lmlenłu
Polskiej RzeczyposPQlitej
,
Ludowej
J. CyrankiewicZ'
S.

..~

. Republiki Federalnej
Niemiec
W illy Brandt

Walter Scheel

Jędrychowski

Po zaznajomaeniu się z powyższym Układem Rada Państwa uzna,ła gc I uznaje za słuszny zarówno w całości, Jar
I każde ; postanowień w nim zawartych; oświadcza, że Jest on' przyjęt~ratyfikowany l potwierdzony, oraz przyrzeka,
te będzie nie·z miennie zachowywany:
został

. Na dowód czegówydany
Dano

w Warszawie,

Akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią

Polskiej Rzeczypospolitej , Ludowej.

dnia 26 maja 1972 toku.
Przewodniczący

Ra<ly

Państwa: H. Jabłoński

1..5.
,Minister Spraw Zagranicznych: S! Olszowski
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OSWIADCZENIE

!

. ,.

RZĄnOWE

z dnia 5 czerwca 1972 r•.

:

w sprawie wymiany dokumentów ratyilkacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą .ludową a Republiką Fede~
rałną Niemiec o podśt8wach normaIiza<;ji ich wzajemnych stosunków, ,podpisanego ' w Warszawie (fola 7 grudnia 1970 r.
Podaje
V

tykułem

się

niniejszym do

Układu

między

wiadomości, że

Polską

zgodnie z ar-

Rzecząpospolitą

Ludową

a Republiką Federalną Niemiec. " podstawach normalizacji
Ich wzajemnych stosunków; podpisanege
Wat sza wie dnia

w

jj

2

7 grudnia 1970. r., nastąpiła w Bonn driiŁl 3 .czerwca 1972 f.
wymiana dokUl;nentów ratyfikacyjnych w~ienionego układu .
I w dniu tym ~wszedł on w życje . .
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski r '

