
T R A K T A T 
  

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i 
przyjaznej współpracy 

  

Rzeczpospolita Polska 
i Republika Federalna Niemiec, 

 — dążąc do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości oraz zdecydowane nawiązać do 
dobrych tradycji i przyjaznego współżycia w wielowiekowej historii Polski i Niemiec, 

 — uwzględniając historyczne zmiany w Europie, w szczególności ustanowienie jedności Niemiec 
oraz głębokie przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Polsce, 

 — przekonane o konieczności ostatecznego przezwyciężenia podziału Europy oraz stworzenia 
sprawiedliwego i trwałego pokojowego ładu europejskiego, 

 — świadome wspólnoty ich interesów oraz wspólnej odpowiedzialności za zbudowanie Europy 
nowej, wolnej i zjednoczonej przez prawa człowieka, demokrację i ideę państwa prawa, 

 — głęboko przekonane, że urzeczywistniając żywione od dawna przez ich Narody pragnienie 
porozumienia i pojednania, wnoszą ważki wkład w zachowanie pokoju w Europie, 

 — uznając, że współpraca gospodarcza jest niezbędnym czynnikiem rozwoju szerokich 
dwustronnych stosunków na stabilnej i trwałej podstawie, zmniejszenia różnic rozwojowych oraz 
umocnienia zaufania między obu Państwami i Narodami, a także wyrażając wolę istotnego 
rozszerzenia i pogłębienia tej współpracy w przyszłości, 

 — świadome znaczenia, jakie dla przyszłych stosunków obu Państw ma członkostwo Republiki 
Federalnej Niemiec we Wspólnocie Europejskiej oraz polityczne i gospodarcze przyłączanie 
Rzeczypospolitej Polskiej do tej Wspólnoty, 

 — pomne niepowtarzalnego wkładu Narodów polskiego i niemieckiego do wspólnego 
europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wielowiekowego wzajemnego wzbogacania się 
kultur obu Narodów, jak również znaczenia wymiany kulturalnej dla wzajemnego zrozumienia i 
pojednania narodów, 

 — przekonane, że młodym pokoleniom przypada szczególna rola w nowym ukształtowaniu 
stosunków między obydwoma Państwami i Narodami oraz w budowie zaufania między nimi, 

 — doceniając znaczenie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego 14 listopada 1990 r., 

uzgodniły, co następuje: 

  

Artykuł 1 
  

 1. Umawiające się Strony będą kształtować swoje stosunki w duchu dobrego sąsiedztwa i 
przyjaźni. Dążą do ścisłej pokojowej i partnerskiej współpracy we wszystkich dziedzinach. 
Świadome odpowiedzialności europejskiej dołożą starań, aby urzeczywistnić pragnienie obu 
Narodów osiągnięcia trwałego porozumienia i pojednania. 

  

 2. Umawiające się Strony dążą do stworzenia Europy, w której przestrzegane są prawa 
człowieka i podstawowe wolności, a granice utracą dzielący charakter, również w wyniku 
przezwyciężenia różnic gospodarczych i społecznych. 

  



Artykuł 2 
  

 Umawiające się Strony kierują się w kształtowaniu swych stosunków, a także w sprawach 
pokoju, bezpieczeństwa i współpracy w Europie i na świecie, przede wszystkim następującymi 
zasadami: 

  

 — nadrzędnym celem polityki jest zachowanie i umocnienie pokoju oraz skuteczne zapobieganie 
wszelkim wojnom, 

  

 — postępują zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności Kartą Narodów 
Zjednoczonych, a także zgodnie z podpisanym 1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach Aktem Końcowym 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Paryską kartą dla nowej Europy z 21 
listopada 1990 r. oraz dokumentami kolejnych spotkań KBWE, 

  

 — przestrzegają wzajemnie suwerennej równości, integralności terytorialnej, nietykalności 
granic, niezawisłości politycznej oraz zasady zakazującej użycia siły lub groźby jej użycia, 

  

 — potwierdzają prawo wszystkich narodów i państw do swobodnego stanowienia o swym losie 
bez zewnętrznej integracji oraz do kształtowania swego rozwoju politycznego, gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego według własnych życzeń, 

  

 — stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami oraz troskę o 
przetrwanie ludzkości i zachowanie środowiska naturalnego, 

  

 — potępiają z całą stanowczością totalitaryzm, nienawiść rasową i etniczną, antysemityzm, 
ksenofobię i dyskryminację kogokolwiek, jak również prześladowanie z powodów religijnych i 
ideologicznych, 

  

 — uznają mniejszości i równorzędne grupy za naturalny pomost między Narodami polskim i 
niemieckim oraz ufają, że te mniejszości i grupy wnoszą cenny wkład do życia ich społeczeństw, 

  

 — potwierdzają bezpośrednie obowiązywanie powszechnych norm prawa międzynarodowego w 
prawie krajowym i w stosunkach międzynarodowych oraz są zdecydowane sumiennie wypełniać 
swe zobowiązania umowne; będą we wszystkich dziedzinach urzeczywistniać Akt końcowy 
KBWE, Paryską kartę dla nowej Europy oraz pozostałe dokumenty KBWE. 

  

Artykuł 3 
  

 1. Umawiające się Strony będą przeprowadzać regularne konsultacje w celu zapewnienia 
dalszego rozwoju i pogłębiania stosunków dwustronnych oraz uzgadniania ich stanowiska w 
sprawach międzynarodowych. 

  

 2. Konsultacje szefów Rządów będą się odbywać tak często jak to będzie potrzebne, co najmniej 
jednak raz w roku. 



  

 3. Ministrowie Spraw Zagranicznych sprawują pieczę nad realizacją całości niniejszego Traktatu. 
Będą oni odbywać konsultacje co najmniej raz w roku. Wyżsi urzędnicy obu Ministerstw Spraw 
Zagranicznych, zajmujący się sprawami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi, będą 
odbywać regularne konsultacje co najmniej raz w roku. 

  

 4. Ministrowie innych resortów, w tym Ministrowie Obrony będą utrzymywać regularne kontakty. 
To samo dotyczy wyższych urzędników tych resortów. 

  

 5. Istniejące dotychczas wspólne komisje zintensyfikują w miarę możliwości swoje prace. W razie 
potrzeby, w wyniku wzajemnego uzgodnienia, będą tworzone nowe komisje mieszane. 

  

Artykuł 4 
  

 Umawiające się Strony popierają kontakty i wymianę doświadczeń między parlamentami w celu 
rozwoju stosunków dwustronnych oraz mając na względzie międzynarodową współpracę 
parlamentarną. 

  

Artykuł 5 
  

 1. Umawiające się Strony potwierdzają, że będą się powstrzymywać od użycia siły lub groźby jej 
użycia przeciwko integralności terytorialnej lub politycznej niezawisłości drugiej Umawiającej się 
Strony lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami i zasadami Karty Narodów 
Zjednoczonych lub z Aktem końcowym KBWE. 

  

 2. Umawiające się Strony będą rozstrzygały swe spory wyłącznie przy pomocy środków 
pokojowych i nigdy nie użyją żadnych ze swych broni, chyba że dla indywidualnej albo zbiorowej 
samoobrony. Nigdy i w żadnych okolicznościach jako pierwsze nie skierują sił zbrojnych 
przeciwko sobie. 

  

 3. Umawiające się Strony będą umacniać pokój przez tworzenie kooperacyjnych struktur 
bezpieczeństwa dla całej Europy. W związku z tym, realizując w pełni Akt końcowy KBWE, 
Paryską kartę dla nowej Europy oraz pozostałe dokumenty KBWE, będą popierać w miarę swych 
sił proces bezpieczeństwa i współpracy w Europie oraz nadal umacniać i rozwijać ten proces przy 
współudziale wszystkich państw uczestniczących w KBWE. 

  

Artykuł 6 
  

 1. W zmieniających się warunkach politycznych i militarnych w Europie, wspólnym celem 
Umawiających się Stron jest działanie na rzecz umocnienia stabilności i zwiększenia 
bezpieczeństwa. Strony będą zwłaszcza współpracować, aby wykorzystać pojawiające się nowe 
możliwości podejmowania wspólnych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa. 

  



 2. Umawiające się Strony opowiadają się za tym, aby w drodze wiążących i dających się 
skutecznie kontrolować porozumień, siły zbrojne i zbrojenia zostały zredukowane do możliwie 
najniższego poziomu, wystarczającego do obrony, lecz nie dającego możliwości ataku. 

  

 3. Umawiające się Strony będą się angażować, również wspólnie, na rzecz wielostronnego i 
dwustronnego rozszerzania środków budowy zaufania i stabilizacji, a także innych politycznych 
środków kontroli zbrojeń, umacniających stabilność i zaufanie oraz prowadzących ku większej 
otwartości. 

  

Artykuł 7 
  

 W przypadku powstania sytuacji, która zdaniem jednej z Umawiających się Stron stanowi 
zagrożenie lub naruszenie pokoju albo może wywołać niebezpieczne międzynarodowe 
powikłania. Umawiające się Strony nawiążą ze sobą niezwłocznie kontakt oraz będą starały się 
uzgodnić swe stanowiska i osiągnąć porozumienie co do właściwych środków, aby poprawić lub 
opanować tę sytuację. 

  

Artykuł 8 
  

 1. Umawiające się Strony przywiązują najwyższe znaczenie do jedności europejskiej opartej na 
prawach człowieka, demokracji i idei państwa prawa oraz będą działać na rzecz osiągnięcia tej 
jedności. 

  

 2. Wspólnoty Europejskie, ich państwa członkowskie oraz Rzeczypospolita Polska stwarzają 
przez zawarcie Umowy o stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi a Rzecząpospolitą 
Polską podstawę dla politycznego i gospodarczego przyłączania Rzeczypospolitej Polskiej do 
Wspólnoty Europejskiej. Republika Federalna Niemiec będzie wspierać to przyłączanie w miarę 
sił i możliwości. 

  

 3. Republika Federalna Niemiec odnosi się pozytywnie do perspektywy przystąpienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej, gdy tylko powstaną ku temu przesłanki. 

  

Artykuł 9 
  

 1. Umawiające się Strony będą działać na rzecz rozszerzania i wzbogacania wzajemnych 
stosunków gospodarczych we wszystkich dziedzinach. Stworzą, w ramach ustawodawstwa 
krajowego oraz ich zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w tym zobowiązań 
Republiki Federalnej Niemiec wynikających z członkostwa we Wspólnocie Europejskiej, 
najdogodniejsze przesłanki, w szczególności gospodarcze, prawne i organizacyjne, dla 
działalności gospodarczej, w tym przemysłowej i usługowej, osób fizycznych oraz prawnych. 

  

 2. Umawiające się Strony są zgodne co do tego, iż zapoczątkowany w Rzeczypospolitej Polskiej 
proces przeobrażeń gospodarczych powinien zostać wsparty współpracą międzynarodową, 
Republika Federalna Niemiec jest gotowa działać na płaszczyźnie zarówno dwustronnej jak i 
wielostronnej, na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego Polski, w ramach w pełni rozwiniętej 
społecznej gospodarki rynkowej. Tym samym powinny również zostać stworzone warunki dla 
istotnego zmniejszenia różnic rozwojowych. 



  

 3. Umawiające się Strony będą w szczególności popierać rozwój współpracy inwestycyjnej i 
kapitałowej oraz kooperacji przemysłowej przedsiębiorstw polskich i niemieckich, wykorzystując 
w pełni wszystkie dostępne środki promocji. Szczególna uwaga będzie skierowana na 
współpracę małych i średnich przedsiębiorstw i zakładów. 

  

 4. Umawiające się Strony uważają, że współpraca w zakresie kształcenia i doskonalenia 
zawodowego kadr fachowych i kierowniczych w gospodarce ma duże znaczenie dla 
ukształtowania stosunków dwustronnych oraz gotowe są znacznie ją rozbudować i pogłębić. 

  

Artykuł 10 
  

 1. Umawiające się Strony doceniają znaczenie normalnych stosunków finansowych i 
kredytowych jako czynnika w procesie przeobrażeń gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz dla umocnienia i ożywienia całokształtu ich stosunków. Zgodnie z ich międzynarodowymi 
zobowiązaniami umownymi i normami prawa krajowego, będą kontynuować wysiłki w celu 
stworzenia dogodnych przesłanek dla dalszego rozwoju ich współpracy finansowej. W tym 
kontekście świadome są znaczenia, jakie dla umocnienia ich stosunków gospodarczych mają 
eksportowe gwarancje kredytowe. 

  

 2. Umawiające się Strony, uwzględniając obopólne interesy oraz istniejącą współpracę każdej z 
nich z innymi państwami, potwierdzają gotowość współpracy w ramach Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju oraz innych wielostronnych instytucji finansowych, w szczególności 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. 

  

 3. Umawiające się Strony uważają, że rozwiązanie problemu polskiego zadłużenia stanowi 
ważną przesłankę powodzenia reform gospodarczych, zapoczątkowanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Stosownie do tego będą nadal współpracować w tej dziedzinie. 

  

Artykuł 11 
  

 Umawiające się Strony są zgodne co do szczególnego znaczenia współpracy między nimi w 
wytwarzaniu produktów rolnych, ich przetwórstwie, transporcie i przechowalnictwie, a także w 
tworzeniu i popieraniu nowoczesnych, wysokowydajnych gospodarstw rolnych, utrzymujących 
stosunki kooperacyjne z przemysłem spożywczym, przetwórczym oraz handlem. 

  

Artykuł 12 
  

 1. Umawiające się Strony przywiązują duże znaczenie do partnerskiej współpracy między 
regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi, w szczególności na obszarach 
przygranicznych. 

  

 2. Umawiające się Strony będą ułatwiać i wspierać tę współpracę we wszystkich dziedzinach, w 
szczególności działalność Komisji międzyrządowej do spraw współpracy regionalnej i 
przygranicznej. 

  



 3. Umawiające się Strony kierują się we współpracy regionalnej i przygranicznej w szczególności 
odnośnymi konwencjami Rady Europy. Będą dążyć do włączenia tej współpracy do działalności 
odpowiednich gremiów europejskich. 

  

Artykuł 13 
  

 Umawiające się strony są zgodne co do tego, że w jednoczącej się Europie istnieje konieczność 
uzgadniania polityki poszczególnych państw w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w 
szczególności między państwami bezpośrednio sąsiadującymi. Z tego też względu Umawiające 
się Strony będą realizować współpracę transgraniczną na wszystkich szczeblach w dziedzinie 
gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. 

  

Artykuł 14 
  

 1. Umawiające się Strony będą rozszerzać i pogłębiać wzajemne stosunki na podstawie 
zawartych przez nie umów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz współpracy w zakresie 
pracy i polityki socjalnej. 

  

 2. Republika Federalna Niemiec będzie udzielać poradnictwa i pomocy Rzeczypospolitej Polskiej 
w przekształcaniu systemu zabezpieczenia społecznego, aktywizacji zawodowej oraz w 
dziedzinie stosunków pracy. 

  

Artykuł 15 
  

 1. Umawiające się Strony będą rozwijać i ułatwiać współpracę naukową i techniczną między 
obydwoma Państwami na zasadach równouprawnienia i wzajemnych korzyści, uwzględniając 
możliwości nowoczesnej nauki i techniki, dla dobra człowieka, w celach pokojowych i dla 
pomnażania dobrobytu. 

  

 2. Umawiające się Strony będą rozszerzać współpracę w tych dziedzinach na podstawie 
istniejących umów oraz wykorzystywać jej wynik w drodze wspólnych przedsięwzięć. 

  

 3. Umawiające się Strony będą popierać inicjatywy naukowców i instytucji badawczych, 
zmierzające do dynamicznego, harmonijnego i wszechstronnego rozwoju tej współpracy. 

  

 4. Umawiające się Strony będą popierać intensywną wymianę informacji i dokumentacji 
naukowo-technicznej, a także ułatwiać dostęp do instytutów naukowo-badawczych, archiwów, 
bibliotek i podobnych instytucji. 

  

Artykuł 16 
  

 1. Umawiające się Strony przywiązują duże znaczenie do zapobiegania zagrożeniom środowiska 
i do utrzymania naturalnych podstaw życia również w interesie przyszłych pokoleń. Potwierdzają 
swe zdecydowanie kontynuowania współpracy w dziedzinie ochrony środowiska na podstawie 
istniejących umów, a także jej dalszego rozszerzania w drodze umownej. 



  

 2. Pierwszoplanowe znaczenie w tej współpracy należy nadać ustaleniu i likwidacji obciążeń 
środowiska na obszarach przygranicznych, w szczególności w dorzeczu Odry. 

  

 3. Umawiające się Strony będą się ponadto angażować na rzecz rozwijania uzgodnionych 
strategii, dotyczących regionalnej i międzynarodowej polityki ochrony środowiska, w celu 
zapewnienia trwałego, sprzyjającego środowisku rozwoju w Europie. 

  

Artykuł 17 
  

 Umawiające się Strony będą współdziałać w celu wzajemnego świadczenia pomocy w razie 
klęsk i ciężkich wypadków. 

  

Artykuł 18 
  

 1. Umawiające się Strony dążą do rozszerzenia połączeń transportowych w ruchu powietrznym, 
kolejowym, drogowym oraz w żegludze morskiej i śródlądowej, wykorzystując 
najnowocześniejsze technologie. 

  

 2. Umawiające się Strony dołożą starań, aby stworzyć dogodne warunki dla korzystania z ich 
szlaków komunikacyjnych w transporcie między ich terytoriami oraz w tranzycie. 

  

 3. Umawiające się Strony dążą do rozszerzenia, usprawnienia i zharmonizowania połączeń 
telekomunikacyjnych, uwzględniając stan rozwoju europejskich i międzynarodowych norm 
technicznych oraz technologii. Dotyczy to w szczególności połączeń telefonicznych, teleksowych i 
elektronicznego przekazywania danych. 

  

Artykuł 19 
  

 1. Umawiające się Strony podejmą wszelkie stosowne działania w celu popierania i ułatwiania 
ruchu osobowego i turystyki. 

  

 2. Umawiające się Strony dołożą starań dla usprawnienia i przyspieszenia, na zasadzie 
wzajemności, odpraw celnych i granicznych oraz dalszego rozwoju współpracy właściwych 
organów administracji. 

  

 3. Umawiające się Strony zamierzają, w zależności od nasilenia ruchu, rozbudować i 
zmodernizować istniejące oraz otwierać nowe potrzebne przejścia graniczne. 

  

Artykuł 20 
  

 1. Członkowie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadające 
polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają się do języka, kultury 



lub tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej Niemiec, posiadające niemieckie 
obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji 
polskiej, mają prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do swobodnego 
wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej 
bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Mają oni prawo do pełnego i skutecznego 
korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w 
warunkach pełnej równości wobec prawa. 

  

 2. Umawiające się Strony realizują prawa i obowiązki zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi dotyczącymi mniejszości, w szczególności zgodnie z Powszechną deklaracją 
praw człowieka Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 r., Europejską konwencją o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., Konwencją o zwalczaniu 
wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r. Międzynarodowym paktem praw 
obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r., Aktem końcowym KBWE z 1 sierpnia 1975 r., 
Dokumentem kopenhaskiego spotkania w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 1990 
r., jak również Paryską kartą dla nowej Europy z 21 listopada 1990 r. 

  

 3. Umawiające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w ustępie 1 mają w szczególności 
prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do: 

  

 — swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznie, 
dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wymiany, 

  

 — zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń 
oświatowych, kulturalnych i religijnych, które mogą się ubiegać o dobrowolne wkłady 
finansowe i inne, jak również o pomoc publiczną, zgodnie z prawem krajowym, oraz które 
posiadają równoprawny dostęp do środków przekazu swojego regionu, 

  

 — wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania i 
wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działalności 
religijnej w języku ojczystym, 

  

 — ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między sobą w obrębie 
swego kraju, jak również kontaktów poprzez granice z obywatelami innych państw, z 
którymi łączą ich wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne lub 
przekonania religijne, 

  

 — używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka ojczystego, 
  

 — zakładania i utrzymywania organizacji lub stowarzyszeń w obrębie swojego kraju oraz 
uczestniczenia w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, 

  

 — korzystania na równi z innymi ze skutecznych środków prawnych dla 
urzeczywistniania swoich praw, zgodnie z prawem krajowym. 

  

 4. Umawiające się Strony potwierdzają, że przynależność do grup wymienionych w ustępie 1 jest 
sprawą indywidualnego wyboru osoby, i że nie mogą z niego wynikać żadne niekorzystne 
następstwa. 

  



Artykuł 21 
  

 1. Umawiające się Strony będą na swych terytoriach chroniły tożsamość etniczną, kulturalną, 
językową i religijną grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1, oraz tworzyły warunki do 
wspierania tej tożsamości. Doceniają szczególne znaczenia wzmożonej konstruktywnej 
współpracy w tej dziedzinie. Współpraca ta powinna umacniać pokojowe współżycie i dobre 
sąsiedztwo Narodów polskiego i niemieckiego oraz przyczyniać się do porozumienia i pojednania 
między nimi. 

  

 2. Umawiające się Strony będą w szczególności: 

  

 — w ramach obowiązujących ustaw wzajemnie umożliwiać i ułatwiać podejmowanie 
działań na rzecz wspierania członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 lub ich 
organizacji, 

  

 — mimo konieczności uczenia się oficjalnego języka odnośnego państwa, dążyć zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa krajowego do zapewnienia członkom grup wymienionych 
w artykule 20 ustęp 1 odpowiednich możliwości nauczania ich języka ojczystego lub w ich 
języku ojczystym, w publicznych placówkach oświatowych, jak również tam, gdzie to jest 
możliwe i konieczne, posługiwania się nim wobec władz, 

  

 — uwzględniać historię i kulturę grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 w związku z 
nauczaniem historii i kultury w placówkach oświatowych, 

  

 — szanować prawo członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 do skutecznego 
uczestnictwa w sprawach publicznych, łącznie z udziałem w sprawach dotyczących 
ochrony i wspierania ich tożsamości, 

  

 — podejmować niezbędne środki w tym celu po należytej konsultacji, zgodnie z 
procedurą podejmowania decyzji w danym państwie, łącznie z kontaktami z 
organizacjami lub stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1. 

  

 3. Umawiające się Strony będą stosować postanowienia artykułu 3 w odniesieniu do spraw 
określonych w niniejszym artykule oraz w artykułach 20 i 22. 

  

Artykuł 22 
  

 1. Żadnego z zobowiązań wynikających z artykułów 20 i 21 nie można interpretować jako 
pociągającego za sobą prawo do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub prowadzenia 
jakichkolwiek działać wbrew celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych, innym 
zobowiązaniom wynikającym z prawa międzynarodowego lub wbrew postanowieniom Aktu 
końcowego KBWE, łącznie z zasadą integralności terytorialnej państw. 

  

 2. Każda osoba należąca w Rzeczypospolitej Polskiej względnie w Republice Federalnej 
Niemiec do grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 jest odpowiednio do powyższych 
postanowień zobowiązana, jak każdy obywatel, lojalnie postępować wobec odnośnego Państwa, 
kierując się obowiązkami wynikającymi z ustawodawstwa tego Państwa. 

  



Artykuł 23 
  

 1. Umawiające się Strony będą, na podstawie istniejących między nimi umów i programów, 
intensyfikować i rozbudowywać wymianę kulturalną we wszystkich dziedzinach i na wszystkich 
szczeblach, wnosząc tym samym wkład do europejskiej tożsamości kulturowej. Będą w 
szczególności popierać współpracę między stowarzyszeniami twórców i artystów oraz 
instytucjami i organizacjami kulturalnymi, jak również bezpośrednie kontakty między polskimi i 
niemieckimi 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 dokonania uzgodnień co do dalszych 
przedsięwzięć. 

  

Artykuł 24 
  

 Umawiające się Strony będą urzeczywistniać i w pełni wykorzystywać umowę o utworzeniu i 
działalności instytutów kultur. 

  

Artykuł 25 
  

 1. Umawiające się Strony potwierdzają swą gotowość do umożliwienia wszystkim 
zainteresowanym osobom pełnego dostępu do języka i kultury drugiego kraju i będą popierać 
odpowiednie państwowe oraz prywatne inicjatywy i instytucje. 

  

 2. Umawiające się Strony będą w większej mierze popierać upowszechnianie literatury 
klasycznej i współczesnej drugiego kraju zarówno w języku oryginału jak i w przekładzie. 

  

 3. Umawiające się Strony opowiadają się zdecydowanie za rozszerzeniem możliwości nauki 
języka drugiego kraju w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych. Będzie się przy 
tym również dążyć do zakładania szkół, w których nauczanie będzie się odbywać w obu 
językach. Dołożą one ponadto starań na rzecz rozszerzenia możliwości studiów polonistycznych i 
germanistycznych w uczelniach drugiego kraju. 

  

 4. Umawiające się Strony będą współpracować w delegowaniu nauczycieli, w kształceniu i 
doskonaleniu zawodowym pracowników dydaktycznych oraz w rozwijaniu i udostępnianiu 
pomocy naukowych, łącznie z wykorzystaniem telewizji, radia, techniki audiowizualnej i 
komputerowej. 

  

 5. Prace niezależnej polsko-niemieckiej Komisji do spraw podręczników szkolnych będą nadal 
popierane. 

  

Artykuł 26 
  

 1. Umawiające się Strony podkreślają konieczność znacznego rozszerzenia współpracy w 
dziedzinie nauki i szkolnictwa. Będą w szczególności wspierać i nadal rozszerzać bezpośrednią 



współpracę i wymianę między szkołami, uczelniami oraz naukowymi instytucjami badawczymi, 
zarówno poprzez wymianę uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych jak i 
wspólne przedsięwzięcia. 

  

 2. Umawiające się Strony potwierdzają zamiar zbadania możliwości wzajemnego uznawania 
okresów studiów i dyplomów uczelni. 

  

Artykuł 27 
  

 Umawiające się Strony przywiązują dużą wagę do współpracy w zakresie kształcenia 
zawodowego, będą ją znacznie rozszerzać i pogłębiać, zawierając odpowiednie porozumienia. 

  

Artykuł 28 
  

 1. Umawiające się Strony będą współpracować w zakresie zachowania i opieki nad europejskim 
dziedzictwem kulturowym. Będą dbać o ochronę zabytków. 

  

 2. Umawiające się Strony otoczą szczególną opieką znajdujące się na ich terytoriach miejsca i 
dobra kultury, świadczące o wydarzeniach historycznych oraz osiągnięcia i tradycjach 
kulturalnych i naukowych drugiej Strony oraz zapewnią do nich swobodny i nieskrępowany 
dostęp, względnie zadbają o taki dostęp w przypadkach, gdy jego zapewnienie nie należy do 
kompetencji państwa. Wspomniane miejsca i dobra kultury znajdują się pod ochroną prawa 
każdej ze Stron. Umawiające się Strony będą realizować w tym zakresie wspólne inicjatywy w 
duchu porozumienia i pojednania. 

  

 3. Umawiające się Strony będą dążyć w takim samym duchu do rozwiązywania problemów 
związanych z dobrami kultury i archiwaliami, poczynając od pojedynczych przypadków. 

  

Artykuł 29 
  

 1. Umawiające się Strony będą popierać wszechstronne kontakty osobiste między ich 
obywatelami, żywiąc przekonanie, że rozwój kontaktów międzyludzkich jest niezbędną 
przesłanką porozumienia i pojednania obu Narodów. 

  

 2. Umawiające się Strony będą popierać ściślejszą współpracę między partiami, związkami 
zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami sportowymi, fundacjami oraz 
innymi organizacjami i zrzeszeniami społecznymi. 

  

 3. Umawiające się Strony popierają działalność Forum polsko-niemieckiego. Witają z 
zadowoleniem jego starania, aby przy udziale wszystkich reprezentatywnych sił politycznych i 
społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec opracowywać 
koncepcje dalszego rozwoju stosunków polsko-niemieckich i podejmować odpowiednie 
inicjatywy. 

  



Artykuł 30 
  

 1. Umawiające się Strony są przekonane, że wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokoleń 
ma podstawowe znaczenie dla nadania trwałego charakteru porozumieniu i pojednaniu Narodów 
polskiego i niemieckiego. Przywiązują dlatego szczególnie dużą wagę do możliwie szerokich 
kontaktów i ścisłego współdziałania młodzieży polskiej i niemieckiej. W tym celu, Umawiające się 
Strony będą, w granicach możliwości finansowych, wszelkimi sposobami wspierać kontakty i 
wymianę młodzieżową. Cała młodzież i jej organizacje w obu Państwach mają możliwość udziału 
w spotkaniach i wspólnych przedsięwzięciach. 

  

 2. Umawiające się Strony tworzą polsko-niemiecką instytucję młodzieżową. Jej forma prawna, 
zadania i finansowanie zostaną ustalone w odrębnej umowie. 

  

Artykuł 31 
  

 1. Umawiające się Strony będą działać na rzecz współpracy środków przekazu, w szczególności 
telewizji, radia oraz prasy i wydawnictw. Współpraca ta powinna przede wszystkim służyć 
porozumieniu i pojednaniu między Polakami i Niemcami. 

  

 2. Umawiające się Strony są zgodne co do tego, że publikacje, a także dodatki do dzienników i 
tygodników redagowane w języku drugiego kraju mogą być swobodnie wydawane, 
rozpowszechniane i czytane. Publikacje z drugiego Państwa mogą być bez przeszkód wwożone i 
rozpowszechniane zgodnie z artykułami 19 i 20 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i 
politycznych. Dotyczy to również bezpłatnej prenumeraty oraz publikacji rozprowadzanych przez 
ich przedstawicielstwa zagraniczne. 

  

Artykuł 32 
  

 1. Republika Federalna Niemiec oświadcza, że polskie groby znajdujące się w Republice 
Federalnej Niemiec są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi. Groby 
polskich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Republice Federalnej Niemiec, podlegają ochronie 
prawa niemieckiego oraz będą zachowane i pielęgnowane. 

  

 2. Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie groby znajdujące się w Rzeczypospolitej 
Polskiej są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar 
wojen i tyranii, znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ochronie prawa polskiego 
oraz będą zachowane i pielęgnowane. 

  

 3. Umawiające się Strony popierają współpracę organizacji i instytucji odpowiedzialnych w obu 
Państwach za groby ofiar wojen i tyranii. Umożliwiają w szczególności tym organizacjom i 
instytucjom rejestrację, uporządkowanie oraz opiekę nad takimi grobami. 

  

Artykuł 33 
  

 1. Umawiające się Strony będą rozwijać, intensyfikować i upraszczać z korzyścią dla ich 
obywateli stosunki prawne i konsularne, w tym obrót prawny w sprawach cywilnych i karnych, 



oraz socjalnych i administracyjnych, z uwzględnieniem ich systemów prawnych oraz istniejących 
umów wielostronnych i dwustronnych, w szczególności konwencji Rady Europy. 

  

 2. Umawiające się Strony będą współdziałać w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, 
terroryzmu, przestępczości gospodarczej, przestępczości związanej z narkotykami, karalnego 
handlu dziełami sztuki, bezprawnych naruszeń bezpieczeństwa cywilnej żeglugi powietrznej i 
morskiej oraz wytwarzania i wprowadzania do obiegu fałszywych środków płatniczych. Procedura 
i warunki tej współpracy zostaną uzgodnione odrębnie. 

  

Artykuł 34 
  

 1. Umawiające się Strony będą popierać wszechstronną współpracę w określonych dziedzinach 
profilaktyki zdrowotnej oraz we wspólnym zwalczaniu chorób zakaźnych i innych chorób, jak na 
przykład schorzenia serca i układu krążenia, nowotwory i AIDS. 

  

 2. Republika Federalna Niemiec będzie udzielać Rzeczypospolitej Polskiej pomocy w przejściu 
od państwowego systemu ochrony zdrowia do systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

  

Artykuł 35 
  

 Umawiające się Strony ustanawiają wspólną nagrodę za szczególne zasługi dla rozwoju 
stosunków polsko-niemieckich. Nagrodę tę będziemy przyznawać corocznie komitet, którego 
statut zostanie ustalony w odrębnym porozumieniu. 

  

Artykuł 36 
  

 Umawiające się Strony będą umacniać współpracę w ramach organizacji międzynarodowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji europejskich. Będą wzajemnie udzielać sobie pomocy 
w rozwijaniu współpracy z międzynarodowymi, zwłaszcza europejskimi organizacjami i 
instytucjami, których członkiem jest jedna ze Stron, w przypadku gdy druga Strona wyrazi 
odpowiednie zainteresowanie. 

  

Artykuł 37 
  

 Niniejszy Traktat nie jest wymierzony przeciw komukolwiek. Nie narusza on praw i zobowiązań, 
które wynikają z obowiązujących umów dwustronnych i wielostronnych, zawartych przez każdą z 
Umawiających się Stron z innymi państwami. 

  

Artykuł 38 
  

 1. Traktat niniejszy podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w 
Warszawie, w możliwie bliskim terminie. 

  



 2. Traktat niniejszy wchodzi w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. 

  

 3. Traktat niniejszy obowiązuje przez dziesięć lat. ulega on następnie automatycznemu 
przedłużaniu na okresy pięcioletnie, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie go w 
drodze notyfikacji na rok przed upływem danego okresu obowiązywania. 

 
 Na dowód czego Przedstawiciele Umawiających się Stron podpisali niniejszy Traktat i opatrzyli 
go pieczęciami. 

  

 Sporządzono w Bonn, dnia 17 czerwca 1991 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach 
polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. 

  

Za 
Rzeczpospolitą Polską 
J. K. Bielecki 
K. Skubiszewski 

  

Za 
Republikę Federalną Niemiec 
H. Kohl 
H. D. Genscher 

 


