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DER PR.ASIDENT 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

VOLLMACH'f 

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 

Herr Dr . Helmut K o h 1 , 

und der Bundesminister des Auswärtigen, 

Herr Hans-Dietrich G e n s c h e r, 

werden hiermit bevollmächtigt, den 

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik Polen über gute Nachbarschaft 

und freundschaft l iche Zusammenarbeit 

für die Bundesrepubl ik Deutschland gemeinsam oder einzeln zu 

unterzeichnen . 

0o\Ht , den 6.. JUNI 1991 

Der Bundespräsident 

~·~~ 
Der Bundesminister des Auswärtigen 

-
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Vertrag 

zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Republik Polen 

über gute Nachbarschaft und freundschaftliche 

Zusammenarbeit 
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Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Polen -

In dem Bestreben, die leidvollen Kapitel der Vergangenheit 

abzuschließen und entschlossen, an die guten Traditionen 

und das freundschaftliche Zusammenleben in der jahrhun

dertelangen Geschichte Deutschlands und Polens anzu

knüpfen, 

Angesichts der historischen Veränderungen in Europa, insbe

sondere der Herstellung der Einheit Deutschlands und des 

tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Wandels in Polen, 

Überzeugt von der Notwendigkeit, die Trennung Europas 

endgültig zu überwinden und eine gerechte und dauerhafte 

europäische Friedensordnung zu schaffen, 

Im Bewußtsein ihrer gemeinsamen Interessen und ihrer ge

meinsamen Verantwortung für den Aufbau eines neuen, durch 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verein

ten und freien Europa, 

In der festen Überzeugung, daß sie durch die Verwirklichung 

des lang gehegten Wunsches ihrer beiden Volker nach Ver

ständigung und Versöhnung einen gewichtigen Beitrag für die 

Erhaltung des Friedens in Europa leisten, 

In der Erkenntnis, daß die wirtschaftliche Zusammenarbeit 

ein notwendiges Element der Entwicklung umfassender beider

seitiger Beziehungen auf einer stabilen und festen Grund

lage sowie beim Abbau des Entwicklungsgefälles und bei der 

Stärkung des Vertrauens zwischen beiden Ländern und ihren 

Völkern ist, sowie in dem Wunsch, diese Zusammenarbeit in 

der Zukunft wesentlich auszubauen und zu vertiefen, 

1 

1 
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Im Bewußtsein der Bedeutung, welche die Mitgliedschaft der 

Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Gerneinschaft 

und die politische und wirtschaftliche Heranführung der Re

publik Polen an die Europäische Gerneinschaft für die künf

tigen Beziehungen der beiden Staaten haben, 

Eingedenk des unverwechselbaren Beitrags des deutschen und 

des polnischen Volkes zum gemeinsamen kulturellen Erbe 

Europas und der jahrhundertelangen gegenseitigen Berei

cherung der Kulturen beider Völker sowie der Bedeutung des 

Kulturaustauschs für das gegenseitige Verständnis und für 

die Aussöhnung der Völker, 

Überzeugt, daß der jungen Generation bei der Neugestaltung 

des Verhältnisses beider Länder und Völker und der Ver

trauensbildung zwischen ihnen eine besondere Rolle zukommt, 

In Würdigung des Vertrags vorn 14. November 1990 zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über 

die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze -

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

(1) Die Vertragsparteien werden ihre Beziehungen im Geiste 

guter Nachbarschaft und Freundschaft gestalten. Sie streben 

eine enge friedliche und partnerschaftliehe Zusammenarbeit 

auf allen Gebieten an. In europäischer Verantwortung werden 

sie ihre Kräfte dafür einsetzen, den Wunsch ihrer beiden 

Völker nach dauerhafter Verständigung und Versöhnung in die 

Tat umzusetzen. 



Politisches Archiv des Auswärtigen Amts 
BILAT - POL 56

- 4 -

(2) Die Vertragsparteien streben die Schaffung eines Europa 

an, in dem die Menschenrechte und Grundfreiheiten geachtet 

werden und die Grenzen ihren trennenden Charakter auch da

durch verlieren , daß wirtschaftliche und soziale Unter

schiede überwunden werden. 

Artikel 2 

Die Vertragsparteien bekennen sich bei der Gestaltung ihrer 

Beziehungen und in Fragen des Friedens , der Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa und in der Welt insbesondere zu 

folgenden Grundsätzen : 

Oberstes Ziel ihrer Politik ist es, den Frieden zu wahren 

und zu festigen und jede Art von Krieg zuverlässig zu ver
hindern . 

Sie handeln in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, insbe

sondere der Charta der Vereinten Nationen, sowie mit der 

Schlußakte von Helsinki vom 1. August 1975, der Charta von 

Paris für ein neues Europa vom 21 . November 1990 sowie der 

Dokumente der KSZE-Folgetreffen . 

Sie achten gegenseitig ihre souveräne Gleichheit, ihre 

territoriale Integrität, die Unantastbarkeit ihrer Grenzen , 

ihre politische Unabhängigkeit sowie den Grundsatz des Ver

bots der Drohung mit oder Anwendung von Gewalt . 

Sie bekräftigen das Recht aller Völker und Staaten, ihr 

Schicksal frei und ohne äußere Einmischung zu bestimmen und 

ihre politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Entwicklung nach eigenen Wünschen zu gestalten. 
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Sie stellen den Menschen mit seiner Würde und mit seinen 

Rechten, die Sorge für das Überleben der Menschheit und die 

Erhaltung der natürlichen Umwelt in den Mittelpunkt ihrer 
Politik. 

Sie verurteilen klar und unmißverständlich Totalitarismus, 

Rassenhaß und Haß zwischen Volksgruppen, Antisemitismus, 

Fremdenhaß und Diskriminierung irgendeines Menschen sowie 

die Verfolgung aus religiösen und ideologischen Gründen. 

Sie betrachten Minderheiten und gleichgestellte Gruppen als 

natürliche Brücken zwischen dem deutschen und dem pol

nischen Volk und sind zuversichtlich, daß diese Minderhei

ten und Gruppen einen wertvollen Beitrag zum Leben ihrer 
Gesellschaften leisten. 

Sie bekräftigen die unmittelbare Geltung der allgemeinen 

Regeln des Völkerrechts im innerstaatlichen Recht und in 

den internationalen Beziehungen und sind entschlossen, ihre 

vertraglichen Verpflichtungen gewissenhaft zu erfüllen. Sie 

werden die Schlußakte von Helsinki, die Charta von Paris 

für ein neues Europa und die anderen KSZE-Dokumente in al
len Bereichen verwirklichen. 

Artikel 3 

(1) Die Vertragsparteien werden regelmäßige Konsultationen 

abhalten, um eine Weiterentwicklung und Vertiefung der bi

lateralen Beziehungen sicherzustellen und ihre Haltung zu 

internationalen Fragen abzustimmen. 

(2} Konsultationen auf der Ebene der Regierungschefs finden 

so oft wie erforderlich, mindestens einmal jährlich statt. 

~----------------------------- ~J 
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(3) Die Außenminister tragen für die Durchführung dieses 

Vertrags in seiner Gesamtheit Sorge. Sie werden mindestens 

einmal jährlich zu Konsultationen zusammentreffen. Leitende 

Beamte der beiden Außenministerien, denen politische, wirt

schaftliche und kulturelle Angelegenheiten obliegen, tref

fen regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu Konsultatio

nen zusammen. 

(4) Die Minister anderer Ressorts, darunter die Verteidi

gungsminister, werden regelmäßig miteinander in Kontakt 

treten. Das gleiche gilt für die leitenden Beamten dieser 

Ressorts . 

(5) Die bereits bestehenden gemeinsamen Kommissionen werden 

ihre Arbeit nach Möglichke i t intensivieren. Neue gemischte 

Kommissionen werden bei Bedarf nach gegenseitiger Absprache 

gebildet. 

Artikel 4 

Die Vertragsparteien unterstützen die Kontakte und den 

Erfahrungsaustausch zwischen den Parlamenten zur Förderung 

der bilateralen Beziehungen und im Hinblick auf die inter

nationale parlamentarische Zusammenarbeit. 

Artikel 5 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen, daß sie sich der Dro

hung mit oder Anwendung von Gewalt enthalten werden, die 

gegen die territoriale Integrität oder die politische Unab

hängigkeit der jeweils anderen Vertragspartei gerichtet 

oder auf irgendeine andere Art und Weise mit den Zielen und 

Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen oder mit der 

Schlußakte von Helsinki unvereinbar ist. 

----------------------------------------------------~ /)1 
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(2) Die Vertragsparteien werden ihre Streitigkeiten aus

schließlich mit friedlichen Mitteln lösen und keine ihrer 

Waffen jemals anwenden, es sei denn zur individuellen oder 

kollektiven Selbstverteidigung. Sie werden niemals und un

ter keinen Umständen als erste Streitkräfte gegeneinander 

einsetzen. 

(3) Die Vertragsparteien werden den Frieden durch den Auf

bau kooperativer Strukturen der Sicherheit für ganz Europa 

festigen. Sie werden dementsprechend in voller Verwirkli

chung der Schlußakte von Helsinki, der Charta von Paris für 

ein neues Europa sowie der anderen KSZE-Dokumente den Pro

zeß der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nach Kräf

ten unterstützen und unter Mitwirkung aller Teilnehmerstaa

ten der KSZE weiter stärken u nd entwickeln. 

Artikel 6 

(1) Die Vertragsparteien haben in einem sich wandelnden 

politischen und militärischen Umfeld in Europa das gemein

same Ziel, auf eine Stärkung der Stabilität und Erhöhung 

der Sicherheit hinzuwirken. Sie werden insbesondere zusam

menarbeiten, um die sich ergebenden neuen Möglichkeiten ge

meinsamer Anstrengungen im Bereich der Sicherheit zu 
nutzen. 

(2) Die Ve rtragsparteien t r eten dafür ein, daß Streitkräfte 

und Rüstungen durch verbindliche und wirksam überprüfbare 

Vereinbarungen auf ein möglichst niedriges Niveau reduziert 

werden, das zur Verteidigung ausreicht, aber nicht zum An

griff befähigt . 

--------------------------------------~ 11 
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(3) Die Vertragsparteien werden sich, auch gemeinsam, für 

den multilateralen und bilateralen Ausbau vertrauensbilden

der und stabilisierender sowie anderer rüstungskontrollpo

litischer Maßnahmen einsetzen, die Stabilität und Vertrauen 

stärken und zu größerer Offenheit führen. 

Artikel 7 

Falls eine Situation entsteht, die nach Meinung einer 

Vertragspartei eine Bedrohung für den Frieden oder eine 

Verletzung des Friedens darstellt oder gefährliche interna

tionale Verwicklungen hervorrufen kann, so werden beide 

Vertragsparteien unverzüglich miteinander Verbindung auf

nehmen und bemüht sein, ihre Positionen abzustimmen und 

Einverständnis über Maßnahmen zu erzielen, die geeignet 

sind, die Lage zu verbessern oder zu bewältigen. 

Artikel 8 

(1) Die Vertragsparteien messen dem Ziel der Europäischen 

Einheit auf der Grundlage der Menschenrechte, Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit höchste Bedeutung bei und werden 

sich für die Erreichung dieser Einheit einsetzen. 

(2) Mit dem Abschluß eines Assoziierungsabkommens zwischen 

den Europäischen Gemeinschaften und der Republik Polen le

gen die Europäischen Gemeinschaften, ihre Mitgliedstaaten 

und die Republik Polen die Grundlage für eine politische 

und wirtschaftliche Heranführung der Republik Polen an die 

Europäische Gemeinschaft. Die Heranführung wird von der 

Bundesrepublik Deutschland im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

nach Kräften gefördert . 

)I 
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(3) Die Bundesrepublik Deutschland steht positiv zur Per

spektive eines Beitritts der Republik Polen zur Europäi

schen Gemeinschaft, sobald die Voraussetzungen dafür gege
ben sind. 

Artikel 9 

(1) Die Vertragsparteien werden sich für die Ausweitung und 

Diversifizierung ihrer wirtschaftlichen Beziehungen in al

len Bereichen einsetzen. Sie werden im Rahmen ihrer inner

staatlichen Gesetzgebung und ihrer Verpflichtungen aus in

ternationalen Verträgen, darunter den Verpflichtungen der 

Bundesrepublik Deutschland aus der Mitgliedschaft in der 

Europäischen Gemeinschaft, die günstigsten Rahmenbedingun

gen, insbesondere auf wirtschaftlichem, rechtlichem und or

ganisatorischem Gebiet, für natürliche und juristische Per

sonen für wirtschaftliche, darunter Unternehmerische Tätig
keiten schaffen. 

(2) Die Vertragsparteien sind sich einig darüber, daß der 

in der Republik Polen eingeleitete wirtschaftliche Umge

staltungsprozeß durch internationale Zusammenarbeit geför

dert werden soll. Die Bundesrepublik Deutschland ist be

reit, sowohl bilateral wie auch multilateral auf die Unter

stützung der wirtschaftlichen Entwicklung Polens im Rahmen 

einer voll entwickelten sozialen Marktwirtschaft hinzuwir

ken. Damit sollen auch die Bedingungen für eine wesentliche 

Verringerung der Entwicklungsunterschiede geschaffen wer
den. 

------------------------------~?) 
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{3) Die Vertragsparteien werden insbesondere die Entwick

lung der Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen und 

Kapitalanlagen sowie industrieller Kooperationen zwischen 

deutschen und polnischen Unternehmen unter voller Ausnut

zung aller verfügbaren Förderungsinstrumente unterstützen. 

Dabei wird der Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittle

ren Firmen und Betrieben besondere Aufmerksamkeit gelten. 

{4) Die Vertragsparteien messen der Zusammenarbeit in der 

Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften der 

Wirtschaft eine wichtige Bedeutung für die Ausgestaltung 

der bilateralen Beziehungen bei und sind bereit, sie we

sentlich auszubauen und zu vertiefen. 

Artikel 10 

{1) Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung normaler 

Finanz- und Kreditbeziehungen als einen Faktor für den Pro

zeß der wirtschaftlichen Umgestaltung in der Republik Polen 

sowie für die Festigung und Belebung ihrer Gesamtbeziehun

gen an. Sie werden im Rahmen ihrer Verpflichtungen aus in

ternationalen Übereinkünften und im Rahmen ihrer in

nerstaatlichen Regeln ihre Anstrengungen fortsetzen, um 

günstige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung ihrer 

finanziellen Zusammenarbeit zu schaffen. In diesem Zu

sammenhang sind sie sich der Bedeutung bewußt, die den 

Exportkreditgewährleistungen für die Stärkung ihrer 

Wirtschaftsbeziehungen zukommt. 

(2) Die Vertragsparteien bestätigen ihre Bereitschaft, un

ter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen und der 

beiderseits bestehenden Zusammenarbeit mit anderen Ländern, 

im Rahmen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Ent

wicklung sowie anderer mul tilateraler Finanzinstitutionen 
I 

insbesondere des Internationalen Währungsfonds und der 

Weltbank, zusammenzuarbeiten. 
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(3) Die Vertragsparteien sind der Auffassung, daß die Lö

sung des Problems der polnischen Verschuldung eine wichtige 

Voraussetzung für den Erfolg der in der Republik Polen ein

geleiteten Wirtschaftsreformen ist. Dementsprechend werden 

sie in diesem Bereich weiter zusammenarbeiten . 

Artikel 11 

Die Vertragsparteien sind sich einig über die besondere Be

deutung ihrer Zusammenarbeit bei der Produktion landwirt

schaftlicher Erzeugnisse, bei deren Verarbeitung, Transport 

und Lagerung sowie der Schaffung und Förderung moderner, 

hochleistungsfähiger landwirtschaftlicher Betriebe, die Ko

operationsbeziehungen mit der Nahrungsmittel- und Verarbei

tungsindustrie sowie dem Handel unterhalten . 

Artikel 12 

(1) Die Vertragsparteien messen der partnerschaftliehen 

Zusammenarbeit zwischen Regionen, Städten, Gerneinden und 

anderen Gebietskörperschaften, insbesondere im grenznahen 

Bereich, hohe Bedeutung bei. 

(2) Die Vertragsparteien werden diese Zusammenarbeit, ins

besondere die Tätigkeit der Regierungskommission für regio

nale und grenznahe Zusammenarbeit, auf allen Gebieten er
leichtern und fördern . 

( 3 ) Die Vertrags parteien lassen sich in der regionalen und 

grenznahen Zusammenarbeit insbesondere von den entsprechen

den Konventionen des Europarats leiten. Sie streben die 

Einbeziehung dieser Zusammenarbeit in die Tätigkeit der 

entsprechenden europäischen Gremien an. 
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Artikel 13 

Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß in einem 

zusammenwachsenden Europa die Abstimmung der Raumordnungs

politik der einzelnen Staaten, insbesondere zwischen 

unmittelbaren Nachbarstaaten, notwendig ist. Sie werden 

deshalb in der Raumordnung und der räumlichen Planung auf 

allen Ebenen grenzüberschreitend zusammenarbeiten. 

Artikel 14 

(1) Die Vertragsparteien werden auf der Grundlage ihrer 

Übereinkünfte im Bereich der sozialen Sicherung und der 

arbeits- und sozialpolitischen Zusammenarbeit ihre Bezie

hungen ausbauen und vertiefen . 

(2) Die Bundesrepublik Deutschland wird der Republik Polen 

bei der Umgestaltung der Systeme der sozialen Sicherung, 

der Arbeitsförderung und der Arbeitsbeziehungen beratende 

Hilfestellung leisten. 

Artikel 15 

(1) Die Vertragsparteien werden die wissenschaftliche und 

technische Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten nach den 

Prinzipien der Gleichberechtigung und des gegenseitigen 

Nutzens unter Berücksichtigung der Möglichkeiten moderner 

Wissenschaft und Technologie zum Wohl der Menschen, zu 

friedlichen zwecken und zur Mehrung des Wohlstands ent

wickeln und erleichtern . 
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(2} Die Vertragsparteien werden auf der Grundlage bestehen

der Übereinkünfte die Zusammenarbeit auf diesen Gebieten 

erweitern und ihre Ergebnisse in gemeinsamen Vorhaben um

setzen. 

(3) Die Vertragsparteien werden Initiativen von Wissen

schaftlern und Forschungseinrichtungen unterstützen, die 

auf eine dynamische, harmonische und umfassende Entwicklung 

dieser Zusammenarbeit gerichtet sind. 

(4) Die Vertragsparteien werden den intensiven Austausch 

von Informationen und wissenschaftlich-technischer Dokumen

tation unterstützen und den Zugang zu wissenschaftlichen 

Forschungsinstituten, Archiven, Bibliotheken und ähnlichen 

Einrichtungen erleichtern. 

Artikel 16 

(1) Die Vertragsparteien messen der Abwehr drohender Gefah

ren für die Umwelt und der Erhaltung der natürlichen Le

bensgrundlagen auch im Interesse künftiger Generationen 

große Bedeutung bei. Sie bekräftigen ihre Entschlossenheit , 

die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes auf 

der Grundlage bestehender Übereinkünfte fortzusetzen und 

auch vertraglich weiter auszubauen. 

(2) Im Vordergrund der Zusammenarbeit soll die Erfassung 

und Beseitigung von Umweltbelastungen in der Grenzregion, 

insbesondere im Einzugsgebiet der Oder, stehen. 

~\ -~--------------------------------~ 0 
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(3) Die Vertragsparteien werden sich darüber hinaus für die 

Entwicklung abgestimmter Strategien für eine regionale und 

internationale Umweltpolitik einsetzen mit dem Ziel einer 

dauerhaften und umweltverträglichen Entwicklung in Europa. 

Artikel 17 

Die Vertragsparteien werden zusammenwirken, um sich gegen

seitig bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen Hilfe 

zu leisten. 

Artikel 18 

(1) Die Vertragsparteien streben eine Erweiterung der 

Transportverbindungen im Luft-, Eisenbahn- und Straßen

verkehr sowie in der See- und Binnenschiffahrt unter 

Nutzung modernster Technologien an. 

(2) Die Vertragsparteien bemühen sich, günstige Rahmenbe

dingungen für die Nutzung ihrer Verkehrswege bei Beförde

rungen zwischen ihren Hoheitsgebieten und im Durchgangsver

kehr zu schaffen. 

(3) Die Vertragsparteien streben eine Erweiterung, 

Verbesserung und Harmonisierung der Kommunikationsver

bindungen unter Berücksichtigung der europäischen und in

ternationalen Entwicklung in Normung und Technologie an. 

Das gilt insbesondere für Telefon-, Telex- und Daten

verbindungen. 

~l'l -~--------------------------~ 
~ Jj 
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Artikel 19 

(1} Die Vertragsparteien werden alle geeigneten Maßnahmen 

treffen, um den Reise- und Fremdenverkehr zu fördern und zu 

erleichtern . 

(2) Die Vertragsparteien werden sich bemühen, die Zoll- und 

Grenzabfertigung auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu 

verbessern und zu beschleunigen sowie die Zusammenarbeit 

der jeweiligen Verwaltungen weiter zu entwickeln. 

(3) Die Vertragsparteien beabsichtigen, bestehende Grenz

übergänge entsprechend dem Verkehrsaufkommen auszubauen und 

zu modernisieren sowie neue erforderliche Grenzübergänge 

einzurichten. 

Artikel 20 

(1) Die Angehörigen der deutschen Minderheit in der Repu

blik Polen, das heißt Personen polnischer Staatsangehörig

keit, die deutscher Abstammung sind oder die sich zur deut

schen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, sowie Perso

nen deutscher Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland, die polnischer Abstammung sind oder die sich 

zur polnischen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, ha

ben das Recht, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 

Mitgliedern ihrer Gruppe ihre ethnische, kulturelle, 

sprachliche und religiöse Identität frei zum Ausdruck zu 

bringen, zu bewahren und weiterzuentwickeln, frei von jeg

lichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. 

Sie haben das Recht, ihre Menschenrechte und Grundfreihei

ten ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit 

vor dem Gesetz voll und wirksam auszuüben. 

~~ -~------------------------~ 
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(2) Die Vertragsparteien verwirklichen die Rechte und Ver

pflichtungen des internationalen Standards für Minderhei

ten, insbesondere gemäß der allgemeinen Erklärung der Men

schenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948, 

der Europäischen Konvention vom 4. November 1950 zum Schutz 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten, des Internationalen 

Übereinkommens vom 7. März 1966 zur Beseitigung jeder Form 

von Rassendiskriminierung, des Internationalen Pakts vom 

16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte, 

der Schlußakte von Helsinki vom 1. August 1975, des Do

kuments des Kopenhagener Treffens über die menschliche Di

mension der KSZE vom 29 . Juni 1990 sowie der Charta von 

Paris für ein neues Europa vom 21. November 1990 . 

(3) Die Vertragsparteien erklären, daß die in Absatz 1 

genannten Personen insbesondere das Recht haben, einzeln 

oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe 

sich privat und in der Öffentlichkeit ihrer Mutter

sprache frei zu bedienen, in ihr Informationen zu ver

breiten und auszutauschen und dazu Zugang zu haben, 

ihre eigenen Bildungs-, Kultur- und Religionseinrich

tungen, -Organisationen oder -Vereinigungen zu gründen 

und zu unterhalten, die um freiwillige Beiträge finan

zieller oder anderer Art sowie öffentliche Unterstüt

zung im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

ersuchen können und gleichberechtigten Zugang zu den 

Medien ihrer Region haben, 

sich zu ihrer Religion zu bekennen und diese aus

zuüben, einschließlich des Erwerbs und Besitzes sowie 

der Verwendung religiösen Materials, und den 

Religionsunterricht in ihrer Muttersprache abzuhalten, 
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untereinander ungehinderte Kontakte innerhalb des Lan

des sowie Kontakte über Grenzen hinweg mit Bürgern an

derer Staaten herzustellen und zu pflegen, mit denen 

sie eine gerneinsame ethnische oder nationale Herkunft , 

ein gerneinsames kulturelles Erbe oder religiöses Be

kenntnis teilen , 

ihre Vor- und Familiennamen in der Form der Mutter

sprache zu führen, 

Organisationen oder Vereinigungen in ihrem Land einzu

richten und zu unterhalten und in internationalen 

nichtstaatlichen Organisationen rnitzuarbeiten, 

sich wie jedermann wirksamer Rechtsmittel zur Verwirk

lichung ihrer Rechte im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften zu bedienen . 

(4) Die Vertragsparteien bekräftigen, daß die Zugehörigkeit 

zu den in Absatz 1 genannten Gruppen Angelegenheit der per

sönlichen Entscheidu ng eines Menschen ist, die für ihn kei

nen Nachteil mit sich bringen darf. 

Artikel 21 

(1) Die Vertragsparteien werden die ethnische, kulturelle, 

sprachliche und religiöse Identität der in Artikel 20 Ab

satz 1 genannten Gruppen auf ihrem Hoheitsgebiet schützen 

Und Bedingungen für die Förderung dieser Identität schaf

fen. Sie erkennen die besondere Bedeutung einer verstärkten 

konstruktiven Zusammenarbeit in diesem Bereich an. Diese 

soll das friedliche Zusammenleben und die gute Nachbar

schaft des deutschen und des polnischen Volkes verstärken 

und zur Verständigung und Versöhnung zwischen ihnen beitra
gen . 

)1 
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(2) Die Vertragsparteien werden insbesondere 

im Rahmen der geltenden Gesetze einander Förde

rungsmaßnahmen zugunsten der Angehörigen der in 

Artikel 20 Absatz 1 genannten Gruppen oder ihrer 

Organisationen ermöglichen und erleichtern, 

sich bemühen, den Angehörigen der in Artikel 20 

Absatz 1 genannten Gruppen, ungeachtet der Not

wendigkeit, die offizielle Sprache des betreffen

den Staates zu erlernen, in Einklang mit den an

wendbaren nationalen Rechtsvorschriften entspre

chende Möglichkeiten für den Unterricht ihrer 

Muttersprache oder in ihrer Muttersprache in öf

fentlichen Bildungseinrichtungen sowie, wo immer 

dies möglich und notwendig ist, für deren Ge

brauch bei Behörden zu gewährleisten, 

im Zusammenhang mit dem Unterricht von Geschichte 

und Kultur in Bildungseinrichtungen die Ge

schichte und Kultur der in Artikel 20 Absatz 1 

genannten Gruppen berücksichtigen, 

das Recht der Angehörigen der in Artikel 20 

Absatz 1 genannten Gruppen achten, wirksam an 

öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen, ein

schließlich der Mitwirkung in Angelegenheiten be

treffend den Schutz und die Förderung ihrer Iden

tität, 

diesbezüglich die notwendigen Maßnahmen ergrei

fen, und zwar nach entsprechenden Konsultationen 

im Einklang mit den Entscheidungsverfahren des 

jeweiligen Staates, wobei diese Konsultationen 

Kontakte mit Organisationen oder Vereinigungen 

der in Artikel 20 Absatz 1 genannten Gruppen ein

schließen. 

\ll\. ___________________ ___. 
~ ')j 
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(3) Die Vertragsparteien werden im Hinblick auf die in die

sem Artikel und in den Artikeln 20 und 22 angesprochenen 

Fragen die Bestimmungen von Artikel 3 anwenden. 

Artikel 22 

(1) Keine der Verpflichtungen aus den Artikeln 20 und 21 

darf so ausgelegt werden, daß sie das Recht begründet, eine 

Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die in 

Widerspruch zu den Zielen und Prinzipien der Charta der 

Vereinten Nationen, anderen völkerrechtlichen Verpflichtun

gen oder den Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki ein

schließlich des Prinzips der territorialen Integrität der 

Staaten steht. 

(2) Jeder Angehörige der in Artikel 20 Absatz 1 genannten 

Gruppen in der Republik Polen beziehungsweise in der 

Bundesrepublik Deutschland ist nach Maßgabe vorstehender 

Bestimmungen gehalten, sich wie jeder Staatsbürger loyal 

gegenüber dem jeweiligen Staat zu verhalten, indem er sich 

nach den Verpflichtungen richtet, die sich aufgrund der Ge

setze dieses Staates ergeben. 

Artikel 23 

(1) Die Vertragsparteien werden auf der Grundlage der zwi

schen ihnen bestehenden Abkommen und Programme den Kul

turaustausch in allen Bereichen und auf allen Ebenen inten

sivieren und ausbauen und damit zur europäischen kulturel

len Identität beitragen. Sie werden insbesondere die Zusam

menarbeit zwischen Vereinigungen von Künstlern, kulturellen 

Institutionen und Organisationen unterstützen sowie die di

rekten Kontakte zwischen deutschen und polnischen Künstlern 
fördern. 
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(2) Die bestehende Gemischte Kornmission wird mindestens 

einmal jährlich zusammentreten, um den Stand des Kultur

austauschs in allen Bereichen zu prüfen und Vereinbarungen 

über die nächsten Vorhaben zu treffen. 

Artikel 24 

Die Vertragsparteien werden das Abkommen über die Errich

tung und die Tätigkeit von Kulturinstituten mit Leben er

füllen und voll ausschöpfen. 

Artikel 25 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Bereitschaft, al

len interessierten Personen umfassenden Zugang zur Sprache 

und Kultur des anderen Landes zu ermöglichen, und sie un

terstützen entsprechende staatliche und private Initiativen 

und Institutionen. 

(2) Die Vertragsparteien werden die Verbreitung von klassi

scher und zeitgenössischer Literatur des anderen Landes in 

Originalsprache und Übersetzung verstärkt fördern. 

(3) Die Vertragsparteien setzen sich nachdrücklich dafür 

ein, die Möglichkeiten auszubauen, in Schulen, Hochschulen 

Und anderen Bildungseinrichtungen die Sprache des anderen 

Landes zu erlernen. Dabei wird auch die Gründung von Schu

len angestrebt, in denen in beiden Sprachen unterrichtet 

Wird. Weiterhin werden sie sich bemühen, die Möglichkeiten 

des Studiums der Germanistik und Polonistik an den 

Hochschulen des anderen Landes auszuweiten. 

~ ~l\ -~--------------------------~ 
~" {?1 
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(4) Die Vertragsparteien werden bei der Entsendung von Leh

rern, der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften sowie der 

Entwicklung und Bereitstellung von Lehrmaterial, ein

s chließlich des Einsatzes von Fernsehen, Hörfunk, Audio-, 

Video- und Computertechnik zusammenarbeiten. 

(5) Die Arbeit der unabhängigen deutsch- polnischen Schul

buchkommission wird weiterhin gefördert. 

Artikel 26 

(1) Die Vertragsparteien unterstreichen die Notwendigkeit 

einer erheblichen Erweiterung der wissenschaftlichen und 

schulischen Zusammenarbeit. Sie werden insbesondere die di

rekte Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Schulen, 

Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen 

fördern und weiter ausbauen, und zwar sowohl durch den Aus

tausch von Schülern, Studenten, Lehrern und wissenschaftli

chen Lehrkräften als auch durch gemeinsame Vorhaben. 

(2) Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Absicht, die 

Möglichkeiten gegenseitiger Anerkennung von Studienzeiten 

und Hochschulabschlüssen zu prüfen . 

Artikel 27 

Die Vertragsparteien messen der Zusammenarbeit in der be

ruflichen Bildung große Bedeutung bei und werden sie durch 

entsprechende Vereinbarungen wesentlich ausbauen und 

vertiefen. 

\lL \ ---------------____..JI)i 
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Artikel 28 

{1) Die Vertragsparteien werden bei der Erhaltung und 

Pflege des europäischen kulturellen Erbes zusammenarbeiten. 

Sie werden sich für die Denkmalpflege einsetzen. 

{2) Die Vertragsparteien werden sich der auf ihrem Gebiet 

befindlichen Orte u nd Kulturgüter, die von geschichtlichen 

Ereignissen sowie kulturellen und wissenschaftlichen Lei

stungen und Traditionen der anderen Seite zeugen, besonders 

annehmen und zu ihnen freien und ungehinderten Zugang ge

währleisten beziehungsweise sich für einen solchen Zugang 

einsetzen, soweit dieser nicht in staatlicher Zuständigkeit 

geregelt werden kann. Die genannten Orte und Kulturgüter 

stehen unter dem Schutz der Gesetze der jeweiligen Ver

tragspartei . Die Vertragsparteien werden gemeinsame I nitia

tiven in diesem Bereich im Geiste der Verständigung und der 

Versöhnung verwirklichen. 

{3) Im gleichen Geiste sind die Vertragsparteien bestrebt, 

die Problerne im Zusammenhang mit Kulturgütern und Archiva

lien, beginnend mit Einzelfällen, zu lösen . 

Artikel 29 

(1) Die Vertr agsparteien werden in der Überzeugung , daß die 

Entwicklung zwischenmenschlicher Kontakte eine unerläßliche 

Voraussetzung für die Verständigung und Versöhnung beider 

Völker ist, umfassende persönliche Begegnungen zwischen ih

ren Bürgern fördern . 
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(2) Die Vertragsparteien unterstützen eine engere Zusam

menarbeit zwischen den Parteien, Gewerkschaften, Kirchen 

und Glaubensgemeinschaften, Sportorganisationen, Stiftungen 

sowie anderen gesellschaftlichen Organisationen und Verbän

den. 

(3) Die Vertragsparteien unterstützen die Tätigkeit des 

Deutsch-Polnischen Forums. Sie begrüßen seine Bemühungen, 

unter Einbeziehung aller repräsentativen politischen und 

gesellschaftlichen Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik Polen, Konzeptionen für die Weiterentwick

lung der deutsch-polnischen Beziehungen zu entwerfen und 

entsprechende Initiativen zu ergreifen. 

Artikel 30 

(1) Die Vertragsparteien sind davon überzeugt, daß das 

gegenseitige Kennenlernen und das gegenseitige Verstehen 

der jungen Generation von grundlegender Bedeutung ist, um 

der Verständigung und der Versöhnung zwischen dem deutschen 

und polnischen Volk einen dauerhaften Charakter zu verlei

hen. Sie legen deshalb besonders großes Gewicht auf mög

lichst umfassende Kontakte und ein enges Zusammenwirken der 

deutschen und der polnischen Jugend. Die Vertragsparteien 

werden deshalb im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten 

die Begegnung und den Austausch von Jugendlichen in jeder 

Weise fördern. Allen Jugendlichen und Jugendorganisationen 

in beiden Ländern steht die Teilnahme an Begegnungen und 

gemeinsamen Vorhaben offen . 

(2) Die Vertragsparteien errichten ein Deutsch- Polnisches 

Jugendwerk. über seine Rechtsform, Aufgaben und Finanzie

rung schließen sie ein gesondertes Abkommen. 
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Artikel 31 

(1) Die Vertragsparteien setzen sich für die Zusammenarbeit 

der Medien, insbesondere von Fernsehen, Hörfunk und ge

druckten Medien, ein. Diese Zusammenarbeit soll vor allem 

der Verständigung und der Versöhnung zwischen Deutschen und 

Polen dienen. 

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, daß Publikationen 

sowie Beilagen zu Tages- und Wochenzeitungen in der Sprache 

des anderen Landes frei hergestellt, vertrieben und gelesen 

werden kennen. Publikationen des anderen Landes können in 

Übereinstimmung mit den Artikeln 19 und 20 des Interna

tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte un

gehindert eingeführt und vertrieben werden. Dies gilt auch 

für Geschenkabonnements und für Veröffentlichungen, die 

über ihre Auslandsvertretungen verteilt werden. 

Artikel 32 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß polnische 

Gräber in der Bundesrepublik Deutschland geachtet werden 

und ihre Pflege ermöglicht wird. Die Gräber polnischer 

Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich in der 

Bundesrepublik Deutschland befinden, stehen unter dem 

Schutz der deutschen Gesetze und werden erhalten und ge

Pflegt . 

(2) Die Republik Polen erklärt, daß deutsche Gräber in der 

Republik Polen geachtet werden und ihre Pflege ermöglicht 

wird. Die Gräber deutscher Opfer der Kriege und der Gewalt

herrschaft, die sich in der Republik Polen befinden, stehen 

unter dem Schutz der polnischen Gesetze und werden erhalten 

und gepflegt . 
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(3) Die Vertragsparteien unterstützen die Zusammenarbeit 

der Organisationen und Institutionen, die auf beiden Seiten 

für die Gräber von Opfern der Kriege und der 

Gewaltherrschaft zuständig sind. Sie ermöglichen 

insbesondere diesen Organisationen und Institutionen die 

Erfassung, Instandsetzung und Pflege solcher Gräber. 

Artikel 33 

(1) Die Vertragsparteien werden die konsularischen und 

Rechtsbeziehungen, darunter den Rechtshilfeverkehr in Zi

vilsachen, Strafsachen sowie in Sozial- und Verwaltungsan

gelegenheiten unter Berücksichtigung ihrer Rechtsordnungen 

sowie bestehender multilateraler und bilateraler Überein

künfte, insbesondere der Konventionen des Europarats, wei

terentwickeln, intensivieren und zum Nutzen ihrer Bürger 

vereinfachen. 

(2) Die Vertragsparteien werden zusammenwirken bei der Be

kämpfung des organisierten Verbrechens, des Terrorismus, 

der Wirtschaftskriminalität, der Rauschgiftkriminalität, 

des strafbaren Handels mit Kunstwerken, der rechtswidrigen 

Eingriffe in die Zivilluftfahrt und in die Seeschiffahrt 

sowie der Herstellung und Verbreitung von Falschgeld. Ver

fahren und Bedingungen für diese Zusammenarbeit werden 

gesondert vereinbart. 

Artikel 34 

(1) Die Vertragsparteien fördern eine umfassende Zusam

menarbeit auf bestimmten Gebieten der Gesundheitsvorsorge 

und bei der gemeinsamen Bekämpfung von Seuchen sowie Krank

heiten, wie zum Beispiel Herz-, Kreislauf- und Krebserkran

kungen und Aids. 
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(2) Die Bundesrepublik Deutschland wird der Republik Polen 

Hilfestellung bei der Umstellung des staatlichen Gesund

heitssystems auf ein Krankenversicherungssystem leisten. 

Artikel 35 

Die Vertragsparteien stiften einen gemeinsamen Preis für 

besondere Verdienste um die Entwicklung der deutsch

polnischen Beziehungen. Der Preis wird alljährlich von 

einem Komitee verliehen, über dessen Statut eine gesonderte 

Vereinbarung geschlossen wird. 

Artikel 36 

Die Vertragsparteien werden ihre Zusammenarbeit im Rahmen 

internationaler Organisationen, insbesondere europäischer 

Organisationen, verstärken. Sie werden einander behilflich 

sein, die Zusammenarbeit mit internationalen, insbesondere 

europäischen Organisationen und Institutionen, denen eine 

Vertragspartei als Mitglied angehört, zu entwickeln, falls 

die andere Vertragspartei ein entsprechendes Interesse be

kundet. 

Artikel 37 

Dieser Vertrag richtet sich gegen niemanden. Er berührt 

nicht die Rechte und Verpflichtungen aus geltenden zweisei

tigen und mehrseitigen Übereinkünften, die von den Ver

tragsparteien mit anderen Staaten geschlossen wurden. 
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Artikel 38 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifika

tionsurkunden werden so bald wie möglich in Warschau 

ausgetauscht . 

(2) Dieser Vertrag tritt am Tage des Austauschs der 

Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(3) Dieser Vertrag gilt für die Dauer von zehn Jahren. Da

nach verlängert er sich stillschweigend um jeweils weitere 

fünf Jahre, sofern nicht eine der Vertragsparteien den Ver

trag unter Einhaltung einer Fri st von einem Jahr vor Ablauf 

der jeweiligen Geltungsdauer schriftlich kündigt. 

Zu Urkund dessen haben die Vertreter der Vertragsparteien 

diesen Vertrag unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Bonn am 11. Juni 1991 

in zwei Urschriften, jede in deutscher und polnischer 

Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich 

ist. 

Für die 

Bundesrepublik Deutschland 
.,--

( 

Für die 

Republik Polen 
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i p rzyjaznej współpracy 
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Republika Federalna Niemiec i Rzeczpospolita Polska, 

- dążąc do zamkni~cia bulesnych rozdziałów 

przeszłości oraz zdeGydowane nawiązu.-.5 do dobrych 

tradycji i przyjaznego współżycia w wielowiekowej 

historii Niemiec i Polski, 

- uwzgl~dniając historyczne zmiany w Europie, 

w szczególności ustanowienie jednośc~ Niemiec oraz 

gł~bokie przemiany polityczne, gospodarcze i społecz

ne w Polsce, 

- przekonane o konieczności ostatecznego prze

zwycię7.enia podziału Europy oraz stworzenia spra

wiedliwego i trwałego pokojowego ~a~u europejskiego, 

·- świadome wspólnoty ich interesów oraz wspólnej 

odpowiedzialności za zbudowanie Euro?Y nowej, wolnej 

i ZJednoczonej przez prawa człowieka, demokrację 

i ideę paustwa prawa, 

- głęboko przekonane, że urzeczywistniając 

~ywione od dawna przez ich Narody pragnienie poro

zumienia i pojednania, wnoszą ważki wkład w zacho

wanie pokoju w Europie , 

- uznając, że wspó~praca gospoaarcza jest nie

zbędnym czynnikiem rozwoju szerokich dwustronnych 

stosunków na stabilnej i trwałej pod~tawie, zmniej 

szenia różnic rozwojowych oraz umocni~nia zaufania 

między obu Państwami i Narodami, a także wyrażając 

wolę istotnego rozszerzenia i pogłębiąnia tej współ

pracy w przyszłości, 
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- św1adome znaczen1a, Jakie dla ~=zyszłych 

stosunków obu Państw ma członkostwo Republiki 

FederalneJ Niemiec we Wspólnoc1e Europt~Jskiej oraz 

polityczne i gospodarcze przyłączanie Rzeczypospo-

11teJ Polskie j do tej Wspólnoty , 

- pomne n iepowtarzalnego wkładu Narodów nie

m1eckiego i polskiego do wspólnego europeJskiego 

dz1edzictwa kulturowego oraz w1elow1ekowego wzajem

nego wzbogacania się kultur obu Narodów, jak również 

znaczen1a wym1any kulturalne) dla wzajemnego zrozu

m1en1a i poJednania narodów, 

- przekonane , że młodym pokoleniom przypada 

szczególna rola w nowym ukształtowaniu stosunków 

m1~dzy obydwoma Państwami 1 Narodami oraz w budowie 

zautan1a między nimi , 

- doceniając zna c zen ie Traktatu między Republiką 

Federalną Ni e mie c a Rzecząpospolitą Polską 

o potw1erdzeniu istniejąceJ m1~dzy nimi granicy , 

podpisanego 1 4 l i stopada 1990 roku , 

uzgodniły , co następuje : 

Artykuł l 

1 . Umawiające się Strony bGdą k~zcałtować 

swoJe stosunki w duchu dobrego sąs1edztwa i przy

ja~n1 . Dą2ą do ~ cisłej pokojowej i partnerskiej 

wspó!pracy we ws zystkich dzie<lz~ndch . Swiadome odp o

wiedzialno~ci e uropeJsk iej doiożą =tar~ń , aby urze

czywistnić pra gnienie obu Na~~jów osiągnięcia t rwa 

łego poroz umien ia i poJednania . 

~ ----------------------~ 
~ 
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2 . Umawiające s~ę Strony dążą d0 stworzen~a 

Europy , w któreJ przestrzegane są prawa człowieka 

i pods~awowe wolności , a granice utrRr.ą dzielący 

charakter, również w wyniku przezwyc~ężenia różnic 

gospodarczych i społecznych . 

Artykuł 2 

UmawiaJące się Strony k~eruJą s~~ w kształtowa

n~u swych stosunków, a także w sprawach pokOJU, bez 

p~eczeństwa ~ współpracy w Europie i na świec~e, 

przede wszystkim następuJącymi zasau~~i: 

- nadrzędnym celem ich polityk~ Jest zachowa

nie i umocnien~e pokoju oraz skuteczne zapobieganie 

wszelk~m WOJnom, 

- postępuJą zgodnie z prawem mi~~zynarodowym, 

w szczególności Kartą Narodów ZJednoczonych , a także 

zgodn~e z podpisanym l sierpnia 1975 roku w Helsi n ka c h 

Aktem końcowym Konferencji Bezp~eczeństwa i Współpracy 

w Europie , Paryską kartą dla nowej ~~=opy z 21 listo

pada 1990 roku o r az dokumentami koleJnych spotkań 

KBWE , 

- przestrzegają wzaJemn~e suw~rennej równości , 

~ntegralnośc~ terytorialneJ , nietykalnośc~ granic , 

n~ezaw~s!ośc~ polityczneJ oraz zasady zakazuJącej 

użycia siły lub groźby Jej użycia, 

- potw~erdzają prawo wszyst~ich narodów i państw 

do swobodnego s t a nowienia o ~wym l~sie bez zewnętrzneJ 

ingerencji oraz do kształtowa~~~ ~:~;o rozwoju poli 

tycznego , gospodar czego , spo~ecznego i kulturalnego 

według własnych życzeń , 

~\ ~~------------------------~ 
~ 
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- stawiaJą w centrum sweJ poli~yki człowieka, 

z Jego godnością i prawami oraz tros~ę o przetrwanie 

ludzkości i zachowanie środowiska nnturalnego, 

- potępiają z całą stanowczośc1a totalitaryzm , 

nienawiść rasową i etniczną, antysemityzm, ksenofobię 

1 dyskryminację kogokolwiek, jak rń\7niei prześladowa

n1e z powodów religijnych i ideolog~~znych , 

- uznaJą mnieJszości i równorz~ane grupy za 

naturalny pomost między Narodami n1em1eck1m 1 polskim 

oraz ufają, że te mnie)szośc1 i grupy wnoszą cenny 

wkład do życ1a ich społeczeństw, 

- potw1erdzają bezpośrednie obo~liązywanie po

wszechnych norm prawa m1ędzynarodowego w praw1e kra

jowym i w stosunkach międzynarodowy~~ oraz są zdecy

dowane sum1ennie \~pe~niać swe zobowiązania umowne; 

będą we wszystkich dziedzinach urz~r7.yw1stniać Akt 

końcowy KBWE, Paryską kartę dla noweJ Europy oraz pozo

stałe dokumenty KBWE. 

Artykuł 3 

1 . Umawiające s1ę Strony b~dą przeprowadzać 

regularne konsultacJe w celu zapewnienia dalszego 

rozwOJU 1 pogłębiania stosunków dwustronnych oraz 

uzgadn1ania ich stanowiska \" spraw<lCn mi~dzynarodOW'JCh . 

2. Konsultacje szefów Rządów b~dą s1ę odbywać 

tak często jak to będzie po~~zebn2, co naJmniej 

jednak raz w roku. 

~ ~~--------------------~ 
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3 . Ministrowie Spraw ZagranicZll.fO:h sprawuJą 

p~ecze nad realizacją ca!ośc~ niniejszego Traktatu . 

Bedą oni odbywać konsultacje co naJllli!~eJ raz w roku. 

Wyisi urzędnicy obu Ministerstw Spraw Zagranicznych, 

zajmujący się sprawam~ pol~tycznym~, gospodarczymi 

i kulturalnymi , będą odbywać regularne konsultacje 

co naJmniej raz w roku . 

4. Ministrowie innych resortó\1, w tym Ministrowie 

Obrony, będą utrzymywać regularne kontakty. To sarno 

dotyczy wyższych urzędników tych resortów . 

5 . Istniejące dotychczas wspól~~ kom~sje zinten

syf~kuJą w miarę możliwośc~ SWOJe prace . W razie 

potrzeby, w wyniku wzajemnego uzgodni~n~a, będą 

tworzone nowe komisje mieszane . 

Artykuł 4 

Umawiające się Strony popierajq ~ontakty i wy

mianę doświadczeń między parlarnentam~ w celu rozwoju 

stosunków dwustronnych oraz maJąC na względzie między

narodową współpracę parlamentarną . 

Artykuł 5 

l. Umawiające się Strony potwi~cuzaJą, że będą 

się powstrzymywać od użycia s~ły lub groźby jej 

użycia przec~wko integralności terytorialnej lub 

politycznej niezaw~słości drug ... ~J umc;.\l1aJącej się 

Strony lub w jakikolwiek inny sposńb niezgodny z ce

lam~ ~ zasadami Karty Narodów ~Jednoczonych lub 

z Aktem końcowym KBWE . 

~\ -~--------------------------~ 
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2 . Umawiające s1ę Strony będą rozstrzygały 

~we spory wyłącznie przy pomocy śronKów pokoJowych 

i n1gdy nie użyją żadnych ze swych broni, chyba że 

dla indywidualnej albo zb1oroweJ samoobrony. Nigdy 

1 w żadnych okolicznościach Jako pierwsze nie skie

ruJą s1ł zbrojnych przeciwko sob1e . 

3. Umawiające się Strony będą umacniać pokój 

przez tworzenie kooperacyjnych struktur bezpieczeństwa 

dla całeJ Europy . W związku z tym, ~P.alizując w pe!ni 

Akt końcowy KBWE, Paryską kartę dla noweJ Europy oraz 

pozostałe dokumenty KBWE, będą popierać w miarę 

swych s1ł proces bezpieczeństwa 1 W~?ółpracy w Europ1e 

oraz nadal umacniać i rozwiJać ten ~~oces przy wspó~

udziale wszystkich pa1'lstw uczestn1czacych w KBWE . 

Artykuł 6 

l . W zmieniających s1ę warunkach politycznych 

1 m1litarnych w Europie, wspólnym ~e~em Umawiających 

się Stron Jest działanie na rzecz umocn1enia sta

bilności i zwiększenia bezpieczeństwa . Strony będą 

zwłaszcza współpracować, aby wykorzystać poJawiaJące 

s1ę nowe możliwości podeJmowania W5p0lnych ~~siłków 

w dziedzin1e bezpieczeństwa . 

2 . Umawiające s1ę Strony opowiadają się za tym , 

aby w drodze wiążących i daJących ~ię skutecznie 

kontrolować porozurn1eń, s1~y zbroJne i zbroJenia 

zosta~y zredukowane do możliwie najniższego poziomu, 

~JstarczaJącego do obrony , lP.cz nie J~jącego możli

wości ataku. 

3 . Umawiające się Strony będą się angażować , rów

nież wspólnie, na rzecz w1elostronnego 1 dwustronnego 
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rozszerzania środków budowy zaufania i stabilizacJi, 

a także innych politycznych środków ~')!'ltroli zbrojeń, 

umacn1aJących stabilność i zaufanie oraz prowadzących 

ku większej otwartośc1 . 

Artykuł 7 

W przypadku powstania sytuacji, która zdaniem 

JedneJ z Umawiających się Stron stat.~~·.'l zagrożenie 

lub naruszenie pokoJu albo może wy\'łO'f..ac n1ebezpieczne 

międzynarodowe powikłania, Umawiające się Strony 

naw1ążą ze sooą niezwłoczn1e kontakt ~~az będą sta

rały się uzgodnić S\'łe stanowiska 1 v.;~.:tgnąć porozu·

m1en1cl co do wła~ciwych .środków, aby popra\lić lub 

opanować tę sytuację . 

Artykuł 8 

1 . Umawiające się Strony przywią6Ują najwyższe 

znaczenie do jedności europeJskieJ opartej na prawach 

cz'f..ow1eka , demokracJi 1 ide1 państwu prawa oraz będą 

działać na rzecz os1ągnięc1a tP.j Jednośc1. 

2. Wspólnoty EuropeJSk1e, ich państwa człon

kowskie oraz Rzeczpospali ta Polska s ;_~;~rzaJą przez 

zawarcie Umowy o stowarzyszeniu m1ędzy Wspólnotami 

Europejskimi a Rzecząpospol1tą Polską ~odstawę dla 

poli~ycznego i gospodarczego przyłączania Rzeczy

pospoli~ej Polskiej do Wspólnoty EuropeJskiej . 

Republika Federalna Niemiec ba~z1e J~~lerać to 

przy!ączanie w miarę sił i mo~liwości. 

1 
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3 . Republika Federalna Niemiec odnosi się pozy·· 

tywn1e do perspektywy przystąpienie R~eczypospolitej 

?olnkieJ do Wspólnoty EuropeJSkleJ, gdy tylko powstaną 

ku temu przes~anki . 

Artykuł 9 

l. Umawiające się Strony b~dą d2iałać na rzecz 

rozszerzania i wzbogacan1a wzaJemnych stosunków gos

podarczych we wszystkich dziedzinach . Stworzą, w ra

mach ustawodawstwa krajowego oraz 1ch zobow1ązan 

wynlkaJących z umów międzynarodowyc~, w tym zobowią

zan RepuDllkl FederalneJ Niemiec w~ •• ~~aJących z człon

kostwa we wspólnoc1e EuropeJskieJ, ~aJdogodnleJsze 

przesłanki, w szczególności gospodar~ze, prawne 

1 organ1zacyjne: dla działalności scs~odarczej, 

w tym przemysłowej i usługoweJ, osoo fizycznych 

oraz prawnych . 

2 . Umawiające się Strony są zgotine co do tego, 

iż zapoczątkowany w RzeczypospoliteJ PolskieJ proces 

przeobrażeń gospodarczych powinien zo:1~uć wsparty 

wspóipracą międzynarodową. Republika Federalna 

N1em1ec Jest gotowa działać na pła~z~zyźnie zarówno 

dwustronneJ jak i wielostronneJ, na rzecz wsp1erania 

rozWOJU gospodarczego Polski, w ramdc~ w pełni 

rOZ\llnlęteJ społeczneJ gospodarki rynkowej . Tym 

samym pow1nny również zostać stworzv~~ warunki dla 

1stotnego zmnie J szenia różnic rozwoJowycn . 

3. Umawiające s1ę Stron7 b~d~ w :;zczególności 
popierac rozwóJ współpracy inwestycyJtleJ i kapita

łoweJ oraz kooperacji przemysłoweJ pr~edsiębiorstw 

n1emieckich i polskich , wykorzystuj ąc w pełni 
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wszystkie dostępne środki promocji . Szczególna 

uwaga będzie skierowana na współpracę małych 

i średnich przedsiębiorstw i zakładów. 

4 . Umawiające się s·trony uważają, że współpraca 

w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr 

fachowych i kierowniczych w gospodarce ~a duże zna

czenie dla ukształtowania stosunków dwustronnych 

oraz gotowe są znacznie ją rozbudować i pogłębić . 

Artykuł 10 

1 . Umawiające się Strony doceniają znaczenie 

normalnych stosunków finansowych i krPnytowych jako 

czynn1ka w procesie przeobrażeń gospodarczych 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla umocnienia 

1 ożywienia ca~okształtu ich stosunków. Zgodnie 

z ich międzynarodowymi zobowiązaniami umownymi 

i normarni prawa krajowego, będą kontynuować wysiłki 

w celu stworzenia dogodnych przesłanek dla dalszego 

rozwoju ich współpracy finansowej. W tym kontekście 

świadome są znaczenia, jakie dla urnocnienia ich sto~ 

sunkow gospodarczych mają eksportowe ;:1aranc)e kre

dytowe . 

2 . Umawiające się s~rony, uwzgl~d~tiając obo

pólne interesy oraz 1stnie)ącą współpracę każdej 

z nich z innyrnl państwami, potwierdZaJq gotowość 

współpracy w ramach Europejskiego Banku Odbudowy 

i RozwOJU oraz innych wielostronnych instytucji 

finansowych , w szczególności Międ~yną~odowego Fun

duszu Walutowego i Banku Swia~owego. 

~, ----------------------~ 
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3. Umdwia]ące się Strony uważaJą, że rozwiąza

nJ.e problemu polskiego zadłu~enia stanowi ważną prze 

słankę powodzenia reform gospodarczych, zapoczątko

wanych w Rzeczypospolite) PolskieJ . St.0sowniP. do 

tego b~d~ nadal współpracować w teJ dziedzJ.nie. 

Artykuł 11 

Umawiające się Strony są zgodne ~0 do szcze

gólnego znaczenJ.a współpracy między nimi w wytwarza

nJ.u produktów rolnych, ich przetwórstwie, transporcie 

i przechowalnJ.ctwie, a także w tworzc~iu i popieraniu 

nowoczesnych , wysokowydajnych gospoduL~tw rolnych, 

utrZfllhlJących stosunki kooperacyJne z p.czemys:rem 

spoż.{Wczym, przetwórczym oraz handlellt . 

Artykuł 12 

1 . Umawiające się Strony przywJ.ą~ują du2e zna

czenJ.e do partnerskiej wspó~pracy między regionami , 

miastam1, gm1nam1 i 1nnym1 Jednostkami terytorial

nymi, w szczególno3c i na obszarach przygranicznych . 

2 . Umawiające się Strony bP.dą ułatwiać i wspi~rać 

t~ wspó~pracę we ws z y s tkich dziedzi~~~h , w szczegól

noscJ. dzia~alność Komisji międzyrządm,lej do spraw 

W3półpracy regionalneJ i przygranicz~~j . 

3 . UmawJ.ające się Strony kierują się we współ

pracy regionalnej i przygranir?.nej w ~zczególnoścJ. 
odnośnymi konwencjami Rady EULvpy . Będą dą2yć do 

włączenia teJ współpracy do d~iałaLnosci odpowied

nich gremiów europe j ski ch . 
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Artykuł 13 

Urnaw~aJące się Strony są zgodne co do tego, że 

w jednoczące) się Europie istnieje konieczność uzgad

niania polityki poszczególnych panst-.;; w dziedzinie 

gospodark~ przestrzennej , w szczególności między 

paftstwarni bezpośrednio sąsiadującyr.1i. Z tego też 

względu Umawiające się Strony będą realizować współ 

pracę transgraniczną na wszystkich szczeblach w dzie

dzinie :;JOspodarki przestrzenneJ i planowania przastrzen-· 

nego . 

Artykuł 14 

1 . Umawiające się Strony będą rozszerzać i pogłę

biać wzaJemne stosunki na podstawie 7.awartych przez 

nie umów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz 

współpracy w zakresie pracy i polityKi socJalnej . 

2 . Republika Federalna Niemiec 0~dzie udzielać 

poradnictwa i pomocy Rzeczypospolite) Polskiej w prze·

kształcaniu systemu zabezpieczenia spo~ecznego, akty

wizacJi zawodowej oraz w dziedzinie s~osunków pracy. 

Artykuł 15 

1. Umawiające się Strony będą rvzwijać i ułatwiać 

wspó~pracę naukową i ~echniczną między obydwoma Państwa

rni na zasadach ró~1oupram1ienia i wzaJemnych korzyści, 

uwzględn~ając możliwośc~ now•1C .... c:b!lej nauki i techniki, 

dla dobra cz:1:ow~eka, w celach poknJ0r•rych i dla pomna

żan~a dobrobytu. 

\~1\ _ .... ___________ _... 
\l f}J 
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2 . Urnaw1aJące się Strony będą rvzszerzać współ

?racę w tych dziedzinach na podstaw1e istnie)ą~1ch 

umów oraz wykorzystywać jej wyniki \v drodze wspólnych 

przeds1ęwzięć . 

3. Umawiające się Strony b~dą popierać inicja

tywy naukowców i instytucji badawczych, zmierzające 

do dynamicznego, harmoniJnego i wszc~hstronnego roz

WOJU tej współpracy . 

4 . Umawiające s1ę Strony będą popierać 1nten

sywną wymianę informacji i dokumentacJ1 naukowo-tech

lnczneJ , a także ui:atwiać dostęp do :.nstytutów nauko

wo-badawczych, archiwów, b1bliotek 1 podobnych insty

tUCJ1. 

Artykuł 16 

1 . Umawiające się Strony przywiązują duże zna

czen1e do zapobiegania zagrożeniom środowiska i do 

utrzymania naturalnych podstaw życia rown1eż w inte

resie przysz~ych pokoleń . Potwierdz~J~ owe zdecydowa

nie kontynuowania współpracy w dz1edzinie ochrony 

środowiska na podstaw1e istnie)ącyc~ umów, a także 

jeJ dalszego rozszerzania w drodze umowneJ. 

2 . Pierwszoplanowe znaczenie w teJ współpracy 

należy nadać ustalen1u i likwidacJi obciążeń środo·· 

w1ska na obszarach przygranicznych, w szczególności 

"' dorzeczu Odry. 

3. Umawiające się Stron; będ~ si~ ponadto anga

żować na rzecz rozW1 Jania uzgod~ionych strategii, do

tyczących regionalnej i międzynarodowej polityki 

ochrony środowiska, w celu zapewnienia trwa~ego , sprzy

Jającego środowisku rozwoju w Europ1~ . 
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Artykuł 17 

Umawiajace siP. Strony bedą współdziałać w celu 

wzajemnego św~adczenia pomocy w razie Kl~sk i ci~żkich 

wypadków. 

Artykuł 18 

l. Umawiające sią Strony dąią do rozszerzenia 

połączeń transportowych w ruchu powietrznym, koleJo·· 

wym, dro~owym oraz w żegludze morskiej i śródlądowej, 

wykorzystując najnowocześnieJsze technologie . 

2 . Umawiające się Strony dołożą starań, aby 

stworzyć dogodne warunki dla korzystania z ich szla

kow komunikacyJnych w transporc~e m~ędzy ich teryto

riami oraz w tranzycie . 

3 . UmawiaJące się Strony dążą do rozszerzenia, 

usprawnienia i zharmonizowania połączqń telekomu

n~kacy)nych, uwzględniając stan rozwoJU europeJskich 

i międzynarodowych norm technicznych oraz technologii . 

Dotyczy to w szczególnośc~ połączen telefonicznych, 

teleksowych i elektronicznego przekazy~ania danych. 

Artykuł 19 

l . Umaw~ające się Strony podeJmą wszelkie sto

sowne dz~ałania w celu popiPran~a i ułatwiania ruchu 

osobowego i turystyki. 

2. Umawiające się Strony doło~~ 3tarań dla 

usprawnienia i przyspieszenia, na zasadzie wzajem

ności, odpraw celnych i granicznych oraz dalszego 

rozwOJU wspóipracy właściwych organów adrn~nistracji . 
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3. Umaw~aJące się Strony zamierzają, w zależnośc~ 

od nas~lenia ruchu, rozbudować i zmo~~rn~zować istnie

Jące oraz otwierać nowe potrzebne przeJścia graniczne . 

Artykuł 20 

1 . C z 1:onkowie mniejszości niemic:cJ~iej w Rzeczy

pospol~teJ Polskiej, to znaczy osoby posiadające 

polsk~e obywatelstwo, które są niemi~~kiego pochodze

nia albo przyznają się do J~zyka, kultury lub tra

dycji niem~eckiej, a także osoby w Republice Fede

ralnej N~ern~ec, pos~adające n~emieckie obywatelstwo, 

które są polskiego pochodzenia, albo 9rzyznaJą s~ę 

do J~zyka, kultury lub tradycJi polskieJ, maJą prawo, 

indywidualnie lub wespół z innymi cz:r.onkami swej 

grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania i rozt.li

jania sweJ tożsarności etnicznej, kulturalnej, języ

koweJ ~ religijnej bez jakiejkolwiek próby asyrn~lacji 

wbrew ich woli. Mają oni prawo do pe~~ego ~ skutecz

nego korzystania z praw człow~eka i podstawowych wol

ności bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach 

pełneJ równości wobec prawa. 

2. Umawiające się Strony realizują prawa i obo

wiązki zgodnie ze standardarn~ międzynarodmlYffi~ doty-· 

czącym~ mn~eJszości, w szczególności zgodnie z 

Powszechną deklaracją praw człow~ek~ N~rodów ZJedno

czonych z 10 gruan~a 1948 roku, Europejską konwencją 

o o~hron~e praw cz:r.ow~eka ~ podstawowych wolności 

z 4 listopada 1950 roku, KonwencJą o zwalczaniu wszel

kich form dyskryminacji rasoweJ z 7 marca 1966 roku, 

Mi~dzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycz

nych z 16 grudnia 1966 roku, Aktem końcowym KBWE 

z l sierpnia 1975 roku , Dokurn~ntem kopenhaskiego spot

kania w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 

~\ -----------------'}1 
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1990 roku, jak również Paryską kartą dla nowej Europy 

z 21 listopada 1990 roku. 

3 . Umawiające się Strony oSw~adc7.nją, że ocoby 

wymienione w ustępie l mają w szczególności prawo, 

indywidualnie lub wespół z ~nnymi człon~ami swej 

grupy, do: 

- swobodnego posługiwania sią jązykiern ojczystym 

w życ~u prywatnym i publicznie, dost~~n do informacJi 

w ~ym Jezyku , Jej rozpowszechniania i wymiany, 

- zak~adania i utrzymywania własn~~h instytucji, 

organ~zacJ~ lub stowarzyszeń ośw~atOWJC~, kulturalnych 

i religijnych, k~óre mogą s~ę ub~egać o dobrowolne 

wkłady finansowe i inne, Jak równ~eż 0 ~omoc publicz

ną, zgodnie z prawem kraJowym, oraz które posiadają 

równoprawny dostęp do środków przekazu swoJego 

regionu, 

- wyznawania i praktykowania sweJ ~eligft, w tym 

nabywania, posiadania i wykorzystywan~a mater~ałów 

religijnych oraz prowadzenia ośw~atoweJ działalności 

religijnej w j~zyku ojczystym, 

- ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych 

kontaktów między sobą w obrebie swego ~~aJu , Jak 

również kontaktów poprzez gran~ce z obywatelami 

innych państw, z którymi ~ączą ~ch ws~ć~ne pochodze

nie etniczne lub narodowe, dz~edzictwo kulturalne 

lub pr~ekonan~a re~igiJne, 

- używania swych imion i ~azw~sK w brzm~eniu 

Jezyka OJczystego, 

~\ -~--------------------~ 
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- zak~adan1.a i utrzymywania organizacji lub 

stO\-Iarzyszen 'Vl obrębie swoJego kra j u oraz uczestnl.

czenl.a w ml.ędzynarodowych organizacJach pozarządowych, 

·· korzyntania na ró\'łnl. z 1.nnym1. ze skutecznych 

3rodków prawnych dla urzeczyw1.stniania swoich praw, 

zgodnie z prawem kraJowym . 

4. Umawiające się Strony potwl.erdza]ą, że przy

naleino~ć do grup wymien1.onych w ustevie l jest sprawą 

inuywl.dualnego wy0oru osob~, 1. ta nie mogą z niego 

wynika~ żadne niekorzystne naste pstwa . 

Artykuł 21 

l . Uma\viaJące si~ Strony bP.dą na swych teryto-· 

r1.ach chronl.ł:y tożsamość etniczną, kulturalną, Języ

kową 1. religijną grup wymienionych w Rrtykule 20 

ust~p l, oraz tworzyły warunki do wspLeranl.a teJ 

tożsamości . DoceniaJą szczególne znac?.Pnie wzmożonej 

konstruktywnej współpracy w teJ dziedz1.nie . Współpraca 

~a pow1.nna umacniać pokojowe wspó!życ1e L dobre 

s~s1.edztwo Narodów n1.ern1.eckie~o 1. polskiego oraz 

prztczynl.ać się do porozum1.enia i poJe~udnia między 

lll.ml.. 

2. Umaw1.ające się Strony bedą w sz~zególnośc1.: 

- w ramach obowiązuJących ustaw W:tctJemnl.e urnożli

Wl.ac 1. u~atwiać podejmowanie dz1.a~an na rzecz wspiera

Iua członkaw grup wym1.enionych w artyknl; 20 ustęp l 

lub 1.ch organizaCJ l., 

~ ----------------------------~ 
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- mimo kon~ecznośc~ uczenia sic oficJalnego 

J~Z.fka odnośnego państwa, dążyć zguul!ie z właściwymi 

przepisami prawa krajowego do zapewnienia członkom 

grup wyrnianionych w artykule 20 ust~~ l odpow~ednich 

możli\mści nauczania ich Języka OJc::zystego lub w ich 

języku OJczystym, w publicznych placowkach ośw~ato

wych, jak ró\'mież tam, gdzie to jes:. możliwe ~ ko

nieczne, posługiwania się nim wobec ~ładz publicz

nych, 

- uwzględniać historię ~ kulturę grup wyrnie -

n~onych w artykule 20 ustęp l w zwiazku z nauczaniem 

h~storii i kultury vl placówkach osw~atowych, 

- szanować prawo członków grup ·.1ymienionych 

w artykule 20 ustęp l do skutecznego uczestnictwa 

w sprawach publicznych, łączn~e z UuG~ałem w sprawach 

dotyczących ochrony i wspierania ich tożsamośc~, 

- podejmować niezbędne środki w tym celu po 

należytej konsultacji, zgodnie z procedurą podejmo

\.,ania decyzji w danym panstwie, ::tączn~e z kontaktami 

z organizacJami lub stowarzyszeniar.u qrup wym~en~o

nych w artykule 20 ustęp l. 

3. Umawiające s~ę Strony będą stosować postano

wienia artykułu 3 w odniesieniu do spraw określonych 

w n~n~ejszym artykule oraz w artykułach 20 i 22 . 

Artykuł 22 

1 . Zadnego z zobowiązał~ wyniKaJr.cych z artykułów 

20 i 21 nie można interpret0\ln0 j.::d<.n pociągającego 

za sobą prawo do angażowania się w jakąkolwiek dzia

~alnosć lub prowadzenia Jakicnkolw~ek dzialan wbrew 

\\L,------- --------'11 
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celom i zasadero Karty Na~odó~ Z~ednoczonych , innym 

zobow~ązan~orn \lynikającym z prawe. :r.iędzyna.rodowego 

lub wbre\l postanowieniom Aktu końcowego KBWE, :Łącznie 

z zasadą ~ntegralności terytor~alneJ panstw. 

2 . Każda osoba należąca w Rzeczypospolitej Polskiej 

względnie w Republice Federalnej Niemie~ do grup wyrnie

nionych w artykule 20 ustęp l Jest odpo\'liedn~o do po

~Jższych postanow~eń zobow~ązana, Jak Y.~&.dy obywatel, 

lOJaln~e postępować wobec odnośnego Panstwa, kieruJąc 

się obow~ązkami wynikającymi z ustawodawstwa tego 

Państwa . 

Artykul: 23 

1 . UmawiaJące się Strony będą, na podstawie ist

niejących między nimi umów i programów , intensyfikować 

i rozbudowywać wymianę kulturalną we w~=7stk~ch dzie

dzinach i na wszystkich szczeblach , wnosząc tym samym 

wkład do europejskiej tożsarności kulturoweJ. Będą 

w szczególności popierać wspó:l:pracę między stowarzy

szeniami twórców i artystów oraz instytacjami i orga

nizacJam~ kulturalnymi, jak również bezpośrednie 

kontakty m~ędzy n~em~eck~m~ ~ polskimi twórcami 

i artystami . 

2. Istniejąca Komisja mieszana będzie spotykać 

się co najmniej raz w roku , w celu zbadania stanu 

wymiany kulturalnej we wszystkich dziedzinach oraz 

dokonan~a uzgodnien co do dalszych przedsięwzięć. 
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Artyku:i: 24 

UmawiaJące się Strony będą urzer.7.ywistn1ać 

1 w pe:!:ni wykorzystywać ummvę o utworzen1u i dzia

!alnośc1 instytutów kultury . 

Artykuł 25 

1 . Umaw1ające się Strony potwierazają swą goto

wość do umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom 

pełnego dostępu do języka i kultury drugiego kraJU 

1 będą popierać odpow1ednie panstwowc oraz prywatne 

inicJatywy i instytucJe . 

2 . Umaw1aJące si~ Strony będą w większej mierze 

popierać upowszechnianie literatury KL~sycznej 1 współ

czesnej drugiego kraJu zarówno w języku oryginału 

jak i w przekładz ie . 

3 . UmawiaJące s1ę Strony opowia~Rją się zdecy

dowanie za rozszerzeniem możliwośc1 nauki języka dru

g1ego kraju w szkołach , uczelniach i ;.~mych placówkach 

oświatowych. Będzie się przy tym równ1eż dązyć do 

zakładania szkół , w których nauczani~ oędzie się 

odoy\'lać w obu językach. Dołożą one ponadto starań 

na rzecz rozszerzeni~ możliwości studiow german1stycz

nych 1 polonistycznych w uczelniach drugiego kraju . 

4 . UmawiaJące s1ę Strony będą współpracować 

w delegowan1u nauczyciel1 , w kształceniu i doskona

len1u zawodowym pracowników d~'Oflkt:ycznych oraz w roz-

W1Janiu i udostępnianiu pomocy naukC\lj'ch , łącznie 

z wykorzystan1em t elewizji , rad~~ , ~ocl1niki audiowi zu

alnej i komputerowej . 

\~ 1J 
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5 . Prace niezależnej niemiecko-?o:skiej 

Komisji do spraw podręczników szkolnych będą nadal 

popierane. 

Artykuł 26 

1 . Umawiające s1ę Strony podkres~ają koniecz

ność znacznego rozszerzenia współpracy w dziedzinie 

nauki 1 szkolnictwa. Będą w szczególności wspierać 

i nadal rozszerzać bezpośrednią współpracę i wymianę 

między szkołami, uczelniami oraz naukowymi instytucja

mi badawczymi, zarówno poprzez wymiali.G uczniów, stu·· 

dentów f nauczycieli f pracm,mików naukowych jak i wspól

ne przedsięwzięcia . 

2. Umawiające się Strony potwierazaJą zam1ar 

zbadania możliwości wzajemnego uznawania okresów 

studiów i dyplomów uczelni. 

Artykuł 27 

Oma\viające się Strony przywiązują dużą wagę 

do współpracy w zakres1e kształcenia zawodowego; 

będą ją znaczn1e rozszerzać i pogłębiać, zawierając 

odpowiednie porozumienia . 

Artykuł 28 

1 . Umawiające się Strony o~dą wsp0łpracować 

w zakresie zachowania i opieki nad europeJskim 

dziedzictwem kulturowym . Będ~ db~6 o o~hronę zabytków . 

)J 
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2. Umawiające się Strony otoczą szczególną 

opieką znajdujące się na ich terytor~ach mieJsca 

i dobra kultury, świadczące o wydarzeniach histo

rycznych oraz osiągnięciach i tradvcjach kultural

nych i naukowych drugiej Strony oraz zapewn1ą do 

nich swobodny i nieskrępowany dost9~r względnie za

dbają o taki dostęp w przypadkach, gdy jego zapewnie

nle n1e należy do kompetencji pań~twu . Wspomniane 

mleJsca i dobra kultury znajdują się pod ochroną 

pra\'ła każdeJ ze Stron. UmawiaJące sie Strony będą 

rea11zować w tym zakres1e wspólne inlc]atywy w duchu 

porozumlenia i po]ednanla. 

3. Umawiające się Strony będ~ c~żyć w takim 

samym duchu do roz\'łią.zywania problemó\'1 zw1ązanych 

z uobrami kultury i archiwaliam1, ~0~zynaJąc od 

poJedynczych przypadków. 

Artykuł 29 

l . Umawiające s1ę Strony będą popierać wszech

stronne kontakty osobiste między ich obywatelani, 

żyw1ąc przekonanie, że rozwóJ kontaktów międzyludz

klch Jest niezbędną przesłanką porczllrnienia i pojedna

nia obu Narodow. 

2. Umawiające się Strony będą pop1erać śclślej

szą współpracę między partiam1, zw~~~kami zawodowymi, 

ko~ciołami i związkarn1 wyznaniowym1, organizacjami 

sportowymi, fundacjami oraz 1nnym1 organizacjami 

1 zrzeszeniami społecznym1 . 

3. Umawiające się S·tro~y po):?i<;:rd.j ą działalność 

Forum niemiecko-polskiego . Wl~a]ą z zadowoleniem 

Jego starania, aby przy udz1ale wsztstkich repre-

Jl 
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zentatywnych sił politycznych i społe~znych w Republice 

Federalnej Niemiec i w Rzeczypospol~~~J Polskiej 

opracowywać koncepcje dalszego rozwoJu stosunków nie-

m~ecko-polskich i podejmować odpowiednie inicja-

tywy. 

Artykuł 30 

l . Umawiające się Strony są przeKonane, że wza

Jemne poznanie i zrozumien~e młodych pokole1i ma podsta

wowe znaczenie dla nadania trwałego charakteru poro

zum~eniu i poJednaniu Narodów niemi~cK~ego i polskiego . 

Przyw~ązuJą dlategoszczególnie dużą wag~ do możliwie 

szerokich kontaktów i ścis~ego współdziałania młodzie

ży niemieckiej i polskiej. W tym celu, Umawiające się 

Strony bądą,w granicach możliwości i~u'lnsowych , wszel

kim~ sposobami wspierać kontakty i wymianę młodzieżową . 

Ca:t:a m:rodzież i jej organizacje w obu Pa/1stwach mają 

możliwość udziału w spotkaniach i wspólnych przed

s~ęwz~ęciach . 

2 . UmavTiaj ące się Strony tworzt: :1iemiecko-polską 

~nstytuc)ę młodzieżową . Jej forma prawna, zadania 

i finansowanie zostaną ustalone w od~~bnej umowie . 

Artykuł 31 

l . Umawiające się Strony b~dą dzialać na rzecz 

współpracy środków przekazu , w szczególnośc~ tele

wizji , radia oraz prasy i wydawnic~w . Współpraca ta 

pow~nna przede wszystkim słu~yć porozumieniu i pojedna-

niu między Niemcami i Polaka~i . 

! 
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2 . Umaw1aJące s1ę Strony są z;vdne co do tego , 

że publikacJe, a także dodatki do d~ienników i ty

godników redagowane w Języku drugiP~O kraJu mogą być 

swobodnie wydawane , rozpowszechniane 1 czytane . Publi

kacJe z drugiego Państwa mogą być bPz przeszkód wwo

żone i rozpowszec hniane zgodnie z artyku~am1 19 i 2 0 

Międzynarodowego p aktu praw obywatelskich i polityc z

nych . Dotyczy to również bezpłatn~j prenumeraty oraz 

publikacJi rozprowadzanych przez ich przedstawiciel

stwa zagran1czne . 

Artykuł 32 

1. Republika Federalna N1em1ec ośw1adcza , że 

polskie groby znajduJące się w Republice Federalnej 

Niem1ec są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest 

op1eka nad nLmi . Groby polskich ofiar wojen i tyranii , 

znaJdUJące się w Republice Federal~cj Niemiec , pod

legaJą ochronie prawa niemieckiego oraz będą zacho 

wane i pielęgnowane . 

2 . Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie 

groby znaJdujące się w Rzeczypospolite) Polskiej są 

otoczone szacunkiem oraz umożliwior.d jest opieka nad 

nim1 . Groby niemieckich of1ar wojen i tyranii, znaj 

dujące s1ę w Rzec zypospolitej Polskiej , podlegają 

ochronie prawa polskiego oraz będą zachowane i pie

lęgnowane . 

3 . UmawiaJące s1ę Strony popierają współpracę 

organizac)1 i i nstytucJi odpowiPdzialnych w obu 

Państwach za groby ofiar WuJen 1 ~;~anii . Umożliwiają 

w szczególnośc i t ym organiz~c:~~ i ~~stytucjom re j e 

stracJę, uporządkowanie oraz op1ekę nad takimi g r o 

bam1 . 

~( 
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Artykuł 33 

1 . Umawiające się Strony będą rozwiJać, intensy

fikować i upraszczać z korzyścią dla ich obywateli 

stosunki prawne i konsularne, w tylli ubrót prawny 

w sprawach cywilnych i karnych, oraz socJalnych i ad

ministracyjnych, z uwzględnieniem Len systemów praw

nych oraz istnieJących umów wielostronnych i dwustron

njch, w szczególności konwencji Rady Europy . 

2 . Umaw1ające się Strony będą współdziałać 

w zwalczaniu zorganizowaneJ przestępczośc1, terroryzmu, 

przestępczości gospodarczeJ , przest~~czości związa-

neJ z narkotykami, karalnego handlu dziełam1 sztuki, 

bezprawnych naruszeń bezpieczeństwa cywilnej żeglugi 

powietrznej i morskieJ oraz wytwarzania i wprowadzania 

do obiegu fa~szywych środków płatniczych. Procedura 

i warunki teJ współpracy zostaną uzgodnione odrębnie . 

Artykuł 34 

1 . Umaw1aJące się Strony będą popierać wszech

stronną współpracę w określonych dzi~dzinach pro

f1laktyki zdrowotneJ oraz we wspóli·Y~ zwalczan1u 

chorób zakaźnych i innych chorób , j~k na przykład 

schorzen1a serca i układu krą2en1a, ~owotwory i AIDS . 

2 . Republika Federalna N1emiec b~dzie udzielać 

RzeczypospoliteJ Polskiej pomocy w przeJściu od 

państwowego systemu ochrony zdrowia do nystemu 

powszechnego ubezpieczenia ~dr0~vtna~o . 

f 
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Artykuł 35 

UmawiaJące się Strony ustanawi~j~ wspólną nagrodę 

za szczególne zasługi dla rozwOJU s~osunków niemiecko

polskich . Nagrodę tę będzie przyznawać corocznie 

komitet, którego statut zostanie ustalony w odrębnym 

porozumieniu . 

Artykuł 36 

Umawiające się Strony będą umacniać współpracę 

w ramach organ1zacJi międzynarodowych, ze szczególnym 

uwzglednieniern organizacJl europeJsk~~h. Będa wzaJem

nie udzielać sobie pornocy w rozw1janiu współpracy 

z ml~dzynarodowyrni, zwłaszcza europo.Jskimi organlza

cjarni i instytucJami, których członkiem jest jedna 

ze Stron, w przypadku gdy druga Stron~ wyrazi odpo

wiednie za1nteresowanie. 

Artykuł 37 

Niniejs~y Traktat nie Jest wymie~zony przeciw 

komukolwiek . Nie narusza on praw i zobowiązań, które 

wynikaJą z obowiązujących umów dwust~unnych i Wlelo·

stronnych, zawartych przez każdą z Umawiających się 

Stron z 1nnymi panstwarni. 

Artykuł 38 

1 . Traktat ninieJszy podlega ratyfikacji . Wy~iana 

dokumentów ratyfikacyjnych nastq~~ w ~warszawie, w możli

wie bliskim terminie . 

2. Traktat niniejszy wchodzi w życ1e w dniu 

wymiany dokumentów ratyfikacyJnych. 

/ f 
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3. Traktat niniejszy obowiązuje przez dz1esięć 

lat. Ulega on następnie automatyczn~~u przedłuianiu 

na okre~y pięcioletnie , Jeieli żadna z UmawiaJących 

sl.~ Stron nie wypow1e go w drodze not:yfikacji na rok 

przed upływem danego okresu obowiązywanJ.a. 

Na dowod czego Przedstawiciele UmawiaJących się 

Stron podpisali niniejszy Traktat i opatrzyli go 

piecZE;C1ami . 

Sporządzono w Bonn, dnia fJ czerwca 1991 roku, w dwóch 

egzemplarzach, kaidy w językach nimuec1<.1m i polskim 

przy cz~rrn obydwa teksty mają jednakową moc . 

Za Za 

Republike Federalną Niemiec ~zeczpospolitą Polską 

• l 

1~/ 
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

P R E Z Y D E N T 
Rzeczypospoltej Polskiej 

podaje do powszechnej wiadomości : 

W dniu 17 czerwca 1991 roku zestal podpisany w Bonn 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Hepubliką Federalną 

Niemlec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy o 

następującym brzmieniu : 
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Po zaznajomieniu się z powyzszym Traktatem, 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 nie~iennie zachowywany . 

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

Dano w Warszawie, dnia 26 listopada 1991 roku . 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

PHEZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

/l v/~~ 
(Leci: \oJałęsa 

~--~~ \._/~~~7· 
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Ratifikationsurkunde 
der 

Bundesrepublik Deutschland 

zu dem Vertrag 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik Polen 

über gute Nachbarschaft 

und freundschaftliche Zusammenarbeit 
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Nachdem der in Sonn am 17. Juni 1991 von 

der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Polen 

unterzeichnete 

Vertrag über gute Nachbarschaft 
und freundschaftliche Zusammenbarbeit, 

dessen Wortlaut beigefügt ist, in gehöriger Gesetzesform die 
verfassungsmäßige Zustimmung gefunden hat, erkläre ich 
hiermit, daß ich den Vertrag bestätige. 

/3onn , den 2.? :Dezember 199-t 

Der Bundesminister des Auswärtigen 




