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Artykuł 17 

Umawiające się Strony uznają prawo dostępu państw 
śródlądowych do mórz. 

Rzeczpospolita Polska potwierdza prawo Republiki Wę
gierskiej dostępu do Morza Bałtyckiego . 

Artykuł 18 

Niniejszy układ podlega ratyfikacji. Układ wejdzie w ży
cie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która 
odbędzie się w Budapeszcie. Z wejściem w życie niniejszego 
układu traci moc Układ o przyjaźn i , współpracy i pomocy 
wzajemnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Wę-

gierską Republiką Ludową, podpisany w Budapeszcie 
w dniu 16 maja 1968 r. 

Niniejszy układ zostaje zawarty na okres 15 lat. Ulega 
automatycznemu przedłużaniu na okresy pięcioletnie jeżeli 
żadna z Umawiających się Stron nie wypowie go w drodze 
notyfikacji na rok przed upływem danego okresu obowiązy
wania. 

Sporządzono w Krakowie dnia 6 października 1991 r. 
w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach 
polskim i węg ierskim, przy czym oba teksty mają jednakową 
moc obowiązującą. 

Za Rzeczpospolitą Polską 
L. Wałęsa 

Za Republikę Węgierską 
J. Anta" 

Po zaznajomieniu się z powyższym układem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- został on uznany za słuszny zarówno w całości , jak i każde z postanowień w nim zawartych, 
- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 
- będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 17 marca 1992 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 czerwca 1992 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 

1991 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 
18 Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, 
sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r., 
dokonana została w Budapeszcie dnia 15 czerwca 1992 r. 

wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionego ukła
du. 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 18 powyższego 
układu wszedł on w życie dnia 15 czerwca 1992 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 30 lipca 1992 r. 

w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe. 

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, 
poz. 254) zarządza się, co następuje: 


