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UMOWA M~DZYNARODOWA
podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1972 T., do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie ' żeglugi na
wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 1'5 maja 1969 r. .
Oświadczenie ~ rządowe z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 'Protokołu,
podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r., do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach gra.
nicznych, podpisanej w ' Warszawie dnia 15 maja 1969 r. •
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Zp O R, Z Ą D Z E N I A:

208 - , Ministra Oświaty I Wychowania z dnia lO lipca 1972 r. w sprawie; warunków zatrudniania I upoliażenla
pracowników Instytutu Kształcenia Zawodowego', Instytutu Programów Szkolnych oraz Instytutu Badań
nad Młodzieżą
'
.
~79
209 - Ministra Zdrowia I Opieki . Społecznej z dnia - 3 lipca 1972, r. ' w sprawie wykroczeń, za które funkCjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze , mandatu ~arnego, oraz
zasad I sposobu wydawańia upoważnień
'
.280
210 - ' Ministrów Gospodarki Terenowej , i Ochrony Srodowiska, Komunikacji oraz Zeglugl z .dnla 12 lipca 1972 r •
. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego oraz w pomieszczeniach I urżądz~niach związanych z tym transportem
• . •
. 280
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OSWIADCZENIA RZĄDOWE: ,
z dnia 29 maja 1972 r. w sprawie zakończenia mocy obowiązującej w stosunkach z Fldżi Konwencji między
Polską a Wielką Brytanią
wzajemnym uznawaniu świadectw rejestracyjnych l Innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonażu statków h~ndlowych, podpisanejw Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r.
z dnia 3 czerwca 1972 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konw:encji wsprawie , likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca
196§, r. . . '
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'PROTOKÓl
podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r.
do Umowy ~lędzyRządein Polskiej Rzeczypo.politej ,~Ludowel a . Rządem NiemieckieJ ' RepubllldJ>emokratyczneJ
~ współpracy w zakresie teglugl na wodach granicznych, podpisanej w Warażawle cbila 1'5 maja' 1969 r.
W Imieniu Polskiej Rzeczypospolltej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej

wiadomości:

W dniu 25 lutego 1912 roku został podpisany w Warszawie Pro,tokół' do Umowy między Rządem Polskiej. Rzeczypo-i
spolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zaluesie żeglugi na wodach granicznych, podpisanęj w Warszawie dnia 15 maja 1969 roku, Q następującym brzmieniu dosłownym:
PROTOKOt
do Umowy między Rządem RQlsł(lej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej
o współpracy w zakreslezeglugi oa wodach granic.znych, podpisanej w W'~szawie dnia 15 maja 1969 roku;
R-ząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Niemieckiej Republiki Dem{)kratycznej pragnąc uzupełnić i zmienić
Umowę między R ~ ądem Polskiej. Rzeczypospolitej Ludowej
a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej , o . współ~
pracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisaną
w Warszawie dnia 15 maja 1969 roku, p.ostan J:fwiły zawrzeć
Protokół do tej Umowy I~yznaczyty wtym',c el'u swych ' Pełnom~ników. a mianowicie:
'

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Romua'lda Pietraszka
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Zeglugi,
Rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej
HorstaSchlimpera
Podse.kTetarza Stanu w Ministerstwie
Komunikacji,

Rząd

r

=
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którzy po wymianie pełnomocnictw, uznanych za dobre i spo-.,
rządzone w należytej formie, zg04zili ~ięn~ną!itęp\ljące postańowienia:
",
"
'

"Osoby znajdujące się . na pokładacli statków oraz
statków sportowych. i turystycznych muszą posiadać
do'k\nneri'ty ' osob'iste lub żeglars.kie wymagane wewnątrzpaństwowymi ' przepisami, które będą wzajem.nieuz.nawane."
.

§ ·1
Artykuł
2 ustęp 2 Um~ ,otrzymuje następujące
'brzmienie:
,,2egluga sportowa I turystyczna jest dopuszczalna
na rzece Odrz~ i 'rzece Odrże · Zachodniej."

§ 2
Artykuł

5

ustęp

2 Umowy otrzymuje

następujące

.

brzmie-

nie:
"Dobrjanie do brzegu drugiej
ny nie Jest dozWolone."

Umawiającej się

Stro-

§5
1. ' Protokół- niniejszy podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Berlinie.
2. Protokół wejdzie w życie W dniuwyniiany dokumentów retyfikacyjnych.
'

3. Umawiające się Strony zgadzają się na prowiuorycine
stosowanie postanoWlień niniejszego Protokołu od dnia Jego
podpisania.
.

§ 3

§ 6

Artykuł 6 ustęp 1 Umowy otrzymuje następujące brzmie7

Jlie:

"W 'Sytuacji,' w której statkI zmuszone są przybić do
brzegu' drugiej Umawiającej się Strony względnie w
której ich załogi lub pasażerowie . muszą zejść na dany brzeghib dożyć n.! nim ładunki - osoby, statkI
l ładunki pó,dlegają 'odpowiednim przepisom drugiej
Umawiającej się Strony. Miejscowe organy graniczne l. celne W4lny byćpowiadomioileniezwlocznLe
przez kierown~ka statku o nawiązaniu każdego kontaktu l brzegiem drugiej Umawiającej się Strony."

,,,

Ari'ykuł 1 ustęp 3 Umowy otizymuje następujące bf'lIllie-

nie:

Protok6łpozostanie w mocy tak długo Jak Umowa mię- .
dzy R~ądem Polskiej 'Rzeczypospolitej Ludowej a Rtądem
Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na ~ wodach granicznych, podpisana w War- .
sza wie dnia, 15 maja 1969 roku.
Protokół niniejszy sporządzono w Warszawie, ,dnia .25 ,lutego 1912 roku w dW,óch egzemplarzach, . każdy w języka'ch
polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową

moc.
ZupowaŻDieni,a Rządu

Z upoważnienia Rżądu

Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej

Niemieckiej Republiki
Demokratycznej

Romuald Piel raszek

Horsl Schlimper

-

Po zaznaJomieniu się z powyższym Protokołem,Rada Państwa uzn,ała go i 'uznaje za' słuszny zarówno w całości,
Jak l każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest on przyjęty, ratyfiko~any i potwierdzony, oraz przy~zeka, że będzie niezmiennie z)achowywa~y.

Nil dowód ~ego wydany lostal Akt niniejszy, opatrzony .pleczęól~ Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
',.

Dano

wW~rszawie,

dnia -4 maja 1972 roku.
Przewodniczący,

Rady

. Państwa:

H.

Jabłoński

I,.. S.
;Minister Sl'raw Zagraniczny~h: S: Olszowski
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia .12 lipca 1972 i.

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r., do Umowy
między Rządem Polski~J RzeczypospolłteJ Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w za~ kresie 1eglugł na wodach granicmych, podpisanej w .Warszawie dnia 15 maja 1969 r.
Podaje się ninIejszym do wiadomości, że zgodnie z § 5
Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1912 r.,
do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludoweja . Rządem
.i współpracy

.w.

NiemieckieJ'
z'akreśle,

Republiki Demokutycznej
na wodacJ! grani<:znych,

żeglugi

podpisanej 'Vi Warszawie dnia, 15 maja 1969 f'f nastąpiła:
Berlinie dnia 20 czerwca 1972 r. wymiana dokumentów
ratyfikacyjnych tego protokołu t w dniu . tym wszedł' on
w życie.
.
,
Mfniste~ Spraw Zagranicznrch: S! Olszowskl .
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