
OPRACOWANIA TEMATYCZNE
M-631

KANCELARIA SENATU

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH UMÓW

I POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
DOTYCZĄCYCH STOSUNKÓW POMIĘDZY POLSKĄ,

NIEMCAMI I ROSJĄ SOWIECKĄ

W LATACH 1922-1939

WRZESIEŃ 2009



Spis treści

1. Traktat pomiędzy Niemcami a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Radziecką

(Rapallo, 16 kwietnia 1922 r.) ....................................................................................................... 3

2. Traktat międzynarodowy zw. Paktem „Brianda –Kellogga” (Paryż, 27 sierpnia 1928 r.) ............ 5

3. Opis umowy międzynarodowej zw. Protokołem Litwinowa (Moskwa, 9 lutego 1929 r.) ............ 6

4. Pakt Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych

Republik Rad (Moskwa, 25 lipca 1932 r.).................................................................................... 7

5. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy

(Berlin, 26 stycznia 1934 r.) ......................................................................................................... 10

6. Pakt o nieagresji zw. Paktem „Ribbentrop-Mołotow” pomiędzy Rządem III Rzeszy Niemieckiej

a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Moskwa, 23 sierpnia 1939 r.) ....... 12

7. Tajny protokół do Paktu „Ribbentrop-Mołotow” (Moskwa, 23 sierpnia 1939 r.)......................... 14

8. Traktat o granicach i przyjaźni pomiędzy Rządem Rzeszy Niemieckiej a Rządem Związku

Socjalistycznych Republik Radzieckich (Moskwa, 28 września 1939 r.) ..................................... 15

9. Tajny protokół dodatkowy do Traktatu o granicach i przyjaźni

(Moskwa, 28 września 1939 r.)......................................................................................................16

10. Tajny protokół dodatkowy (2) do Traktatu o granicach i przyjaźni

(Moskwa, 28 września 1939 r.).......................................................................................................16

Źródła:

http://www.msz.gov.pl

http://pl. wikisource.org

http://pl. wikipedia.org

Materiał przygotowany przez Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Biura Analiz i Dokumentacji.
Biuro zamawia opinie, analizy i ekspertyzy dotyczące poszczególnych projektów ustaw sporządzone

przez specjalistów reprezentujących różne punkty widzenia.
Wyrażone w materiale opinie odzwierciedlają jedynie poglądy autorów.

©Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2009

Wybór i redakcja:
Robert Stawicki

Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu
Dyrektor – Agata Karwowska-Sokołowska – tel. 022 694 94 32, fax 022 694 94 28,

e-mail: sokolows@nw.senat.gov.pl
Wicedyrektor – Ewa Nawrocka – tel.022 694 98 53,

e-mail: nawrocka@nw.senat.gov.pl
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych tel. 022 694 98 04, fax 022 694 99 06



3

Zestawienie najważniejszych umów i porozumień międzynarodowych dotyczących

stosunków pomiędzy Polską, Niemcami i Rosją Sowiecką

w latach 1922-1939

Traktat pomiędzy Niemcami a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republikę Radziecką

z 16 kwietnia 1922 r.

Rząd Niemiecki, reprezentowany przez Ministra Rzeszy dra Waltera Rathenaua,

oraz Rząd Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, reprezentowany

przez Komisarza Ludowego (Gieorgija) Cziczerina, zgodzili się na następujące

postanowienia:

Art. 1.

Obydwa Rządy zgodne są co do tego, że uregulowanie rozbieżności pomiędzy Niemcami

a Rosyjską Republiką Radziecką w zakresie spraw powstałych w czasie, kiedy państwa te

były ze sobą w stanie wojny, nastąpi w myśl następujących zasad:

A. Rzesza Niemiecka i RSFRR zrzekają się wzajemnie odszkodowania zarówno za swe

wydatki wojenne, jak i za szkody wojenne, a mianowicie te szkody, które zostały wyrządzone

im oraz ich obywatelom na terenie działań wojennych wskutek operacji wojskowych,

włączając w to rekwizycje dokonane na terytorium strony przeciwnej.

Obydwie Strony tak samo zrzekają się odszkodowania za szkody niewojenne, które zostały

wyrządzone obywatelom jednej Strony wskutek tak zwanych wyjątkowych ustaw wojennych

oraz aktów przemocy organów państwowych drugiej Strony.

B. Naruszone przez stan wojny stosunki publicznoprawne i prywatnoprawne, włączając w to

sprawy losu statków handlowych, które znalazły się w rękach drugiej Strony, będą

uregulowane na zasadzie wzajemności.

C. Niemcy i Rosja zrzekają się wzajemnie zwrotu wydatków na utrzymanie jeńców

wojennych. Tak samo Rząd Niemiecki zrzeka się zwrotu wydatków poniesionych na

utrzymanie w Niemczech oddziałów Armii Czerwonej. Rząd Rosyjski zrzeka się ze swej

strony zwrotu sum uzyskanych przez Niemcy ze sprzedaży sprzętu wojskowego, który został

przywieziony do Niemiec przez te internowane oddziały.
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Art. 2.

Niemcy zrzekają się roszczeń wynikających z dotychczasowego stosowania ustaw i zarządzeń

RSFRR wobec obywateli niemieckich i ich praw prywatnych oraz praw Niemiec i krajów

niemieckich w stosunku do Rosji, a także roszczeń, które wynikają w ogóle z zarządzeń

RSFRR lub jej organów w stosunku do obywateli niemieckich lub ich praw prywatnych pod

warunkiem, że Rząd RSFRR nie będzie zaspokajał analogicznych roszczeń innych państw.

Art. 3.

Dyplomatyczne i konsularne stosunki między Niemcami a RSFRR zostaną niezwłocznie

wznowione. Dopuszczenie konsulów jednej i drugiej Strony zostanie uregulowane

w odrębnym porozumieniu.

Art. 4.

Obydwa Rządy wyrażają następnie zgodę co do tego, że w zakresie ogólnego położenia

prawnego obywateli jednej Strony na terytorium drugiej oraz ogólnego uregulowania

wzajemnych stosunków handlowych i gospodarczych powinna obowiązywać zasada

największego uprzywilejowania. Zasada największego uprzywilejowania nie stosuje się do

przywilejów i ulg, które RSFRR przyznaje innej Republice Radzieckiej lub państwu, które

poprzednio stanowiło część składowa byłego państwa rosyjskiego (...).

Sporządzono w dwóch autentycznych egzemplarzach w Rapallo 16 kwietnia 1922 roku.
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Traktat międzynarodowy zw. Paktem „Brianda –Kellogga” z 27 sierpnia 1928 r.

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku

podpisany został w Paryżu pomiędzy Niemcami, Stanami Zjednoczonemi Ameryki, Belgją,

Francją, Wielką Brytanją z Irlandją Północną i z częściami Imperjum Brytyjskiego, które nie

są samodzielnymi członkami Ligi narodów, Dominjum Kanady, Federacją Australijską,

Dominjum Nowej Zelandji, Unją Południowo-Afrykańską, Wolnem Państwem Irlandji,

Indjami, Włochami, Japonją, Polską i Czechosłowacją, Traktat o wyrzeczeniu się wojny,

który brzmi jak następuje:

Art. 1.

Wysokie Strony Umawiające się oświadczają uroczyście imieniem Swoich ludów, że

potępiają uciekanie się do wojny celem załatwiania sporów międzynarodowych i wyrzekają

się jej jako narzędzia polityki narodowej w ich wzajemnych stosunkach.

Art. 2.

Wysokie Strony Umawiające się uznają, że załatwianie i rozstrzyganie wszystkich sporów

i konfliktów bez względu na ich naturę lub pochodzenie, które mogłyby powstać między

niemi, winno być osiągane zawsze tylko za pomocą środków pokojowych.

Art. 3.

Traktat niniejszy będzie ratyfikowany przez Wysokie Strony Umawiające się wymienione we

wstępie, zgodnie z wymaganiami ich konstytucji, i wejdzie w życie pomiędzy niemi skoro

tylko wszystkie dokumenty ratyfikacyjne złożone zostaną w Waszyngtonie. Traktat niniejszy,

gdy wejdzie w życie jak to przewiduje paragraf poprzedni, pozostanie otwarty tak długo, jak

długo tego będzie potrzeba do przystąpienia doń wszystkich Mocarstw Świata.

Każdy dokument stwierdzający przystąpienie poszczególnego Mocarstwa będzie złożony

w Waszyngtonie i Traktat, natychmiast po złożeniu takiego dokumentu, wejdzie w życie

pomiędzy Mocarstwem, które w ten sposób zgłosiło swoje przystąpienie i innemi

Mocarstwami Umawiającemi się.

Obowiązkiem Rządu Stanów Zjednoczonych będzie dostarczenie każdemu Rządowi

wymienionemu we wstępie i każdemu Rządowi, który przystąpi później do niniejszego

Traktatu, uwierzytelnionego odpisu niniejszego Traktatu, i każdego z dokumentów

ratyfikacyjnych lub aktów przystąpienia. Będzie również obowiązkiem Rządu Stanów
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Zjednoczonych telegraficzne notyfikowanie wymienionym Rządom każdego dokumentu

ratyfikacyjnego i aktu przystąpienia natychmiast po ich złożeniu.

Na dowód czego odnośni pełnomocnicy podpisali Traktat niniejszy sporządzony w języku

francuskim i w języku angielskim, które to oba teksty mają jednakową moc obowiązującą,

i wycisnęli na nim swoje pieczęcie.

Sporządzono w Paryżu dnia dwudziestego siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego

ósmego roku.

Opis umowy międzynarodowej zw. Protokołem Litwinowa z 9 lutego 1929 r.

Tzw. Protokół Litwinowa to wielostronny układ międzynarodowy o charakterze paktu

o nieagresji, podpisany 9 lutego 1929 roku w Moskwie przez Polskę, ZSRR, Rumunię,

Estonię i Łotwę. Po podpisaniu paktu Brianda-Kellogga, ZSRR podjął starania, by

postanowienia paktu (ZSRR ostatecznie przystąpił do niego w 1928 roku) mogły wejść

w życie bez oczekiwania na ratyfikację przez wszystkich sygnatariuszy. Z tego względu

w grudniu 1928 roku komisarz spraw zagranicznych ZSRR Maksym Litwinow zaproponował

stronie polskiej podpisanie dwustronnego protokołu, według którego pakt Brianda-Kellogga

nabrałby dla ZSRR i Polski mocy natychmiast po jego ratyfikacji przez oba państwa.

Dyplomacja polska uzależniła podpisanie paktu od udziału innych zachodnich sąsiadów

ZSRR: Estonii, Łotwy i Rumunii.

W konsekwencji 9 lutego 1929 roku w Moskwie przedstawiciele ZSRR, Polski,

Estonii, Łotwy i Rumunii podpisali wielostronny układ zwany protokołem moskiewskim lub

Protokołem Litwinowa. Sygnatariusze wyrzekli się w nim stosowania siły w dochodzeniu

swych pretensji terytorialnych. Postanowienia te dotyczyły też sowieckich roszczeń wobec

rumuńskiej Besarabii i wschodniej granicy Polski ustalonej w traktacie ryskim. Do Protokołu

przystąpiły następnie Litwa, Turcja i Persja (Iran).

W Protokole Litwinowa stwierdzono wyrzeczenie się stosowania siły we wzajemnych

pretensjach terytorialnych. Spory miały być rozstrzygane metodami pokojowymi. Protokół

ten został nazwany od nazwiska inicjatora dokumentu.

Protokół wszedł w życie 25 lipca 1929 r.
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Pakt o nieagresji zw. Paktem „Ribbentrop-Mołotow” zawarty 23 sierpnia 1939 r.

pomiędzy Rządem III Rzeszy Niemieckiej a Rządem Związku Socjalistycznych

Republik Radzieckich

Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pragnąc

wzmocnienia sprawy pokoju pomiędzy Niemcami a Z.S.R.R., i działając na podstawie

podstawowych zasad Porozumienia o Neutralności zawartego w kwietniu 1926 r. pomiędzy

Niemcami a Z.S.R.R, zawarły następujące Porozumienie:

Art. 1.

Obie Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się poniechać jakichkolwiek aktów

przemocy, agresji, czy też jakichkolwiek ataków przeciw sobie, tak indywidualnie, jak

i wspólnie z innymi Mocarstwami.

Art. 2.

Jeżeli jedna z Wysokich Umawiających się Stron stanie się przedmiotem działań wojennych

trzeciego Mocarstwa, druga z Wysokich Umawiających się Stron w żaden sposób nie udzieli

poparcia temu trzeciemu Mocarstwu.

Art. 3.

Rządy Wysokich Umawiających się Stron będą w przyszłości utrzymywać wzajemny

kontakt, a to dla konsultacji w celu wymiany informacji o zagadnieniach dotyczących ich

wspólnych interesów.

Art. 4.

Jeżeli pomiędzy Wysokimi Umawiającymi się Stronami dojdzie do sporów lub konfliktów,

żadna nie weźmie udziału w jakimkolwiek sojuszu Mocarstw, wymierzonym bezpośrednio

lub pośrednio w drugą Stronę.

Art. 5.

Jeżeli pomiędzy Wysokimi Umawiającymi się Stronami dojdzie do nieporozumień lub

konfliktów w związku z jakimikolwiek zagadnieniami, Strony rozwiążą te nieporozumienia

lub konflikty wyłącznie poprzez przyjazną wymianę zdań, lub, jeżeli okaże się to konieczne,

poprzez ustanowienie komisji arbitrażowych.
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Art. 6.

Traktat niniejszy zostaje zawarty na okres dziesięciu lat, z zastrzeżeniem że jeżeli jedna

z Wysokich Umawiających się Stron nie wypowie go na rok przed końcem tego terminu,

ważność Traktatu automatycznie przedłuży się na następne pięć lat.

Art. 7.

Niniejszy traktat zostanie ratyfikowany w możliwie bliskim terminie. Dokumenty ratyfikacji

zostaną wymienione w Berlinie. Porozumienie wejdzie w życie natychmiast po podpisaniu.

Sporządzony w dwóch egzemplarzach, w języku niemieckim i rosyjskim.

Moskwa 23. sierpnia 1939.

W imieniu Rządu Rzeszy Niemieckiej

J. Ribbentrop

Z upoważnienia Rządu ZSRR

W. Mołotow
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Tajny protokół do Paktu „Ribbentrop-Mołotow” z 23 sierpnia 1939 r.

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR podpisani

pełnomocnicy obu stron poruszyli w ściśle poufnej wymianie zdań sprawę wzajemnego

rozgraniczenia sfer interesów obu stron. Wymiana ta doprowadziła do następującego wyniku:

1. Na wypadek przekształcenia terytorialno-politycznego obszaru należącego do państw

bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa), północna granica Litwy tworzy

automatycznie granicę sfery interesów niemieckich i ZSRR, przy czym obie strony

uznają roszczenia Litwy do terytorium wileńskiego.

2. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do

państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w

przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. Kwestia, czy i w interesie obu uznane

będzie za pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego zostanie

definitywnie zdecydowanie dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków

politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze

przyjacielskiego porozumienia.

3. Jeżeli chodzi o południowy wschód Europy, to ze strony rosyjskiej podkreśla się

zainteresowanie Besarabią. Ze strony Niemiec stwierdza się zupełnie desinteressment

odnośnie tego terytorium.

4. Protokół ten traktowany będzie przez obie strony w sposób ściśle tajny.

Podpisano:

Za rząd Rzeszy Niemieckiej...............................................J. Ribbentrop

Za rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich...........W. Mołotow.

Moskwa, 23 sierpnia 1939
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Traktat o granicach i przyjaźni zawarty 28 września 1939 r. pomiędzy Rządem

III Rzeszy Niemieckiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR uznają, że jest ich wyłącznym zadaniem, po upadku

byłego państwa polskiego odtworzyć spokój i porządek na tych terytoriach i zapewnić

pokojowy byt ludności tam zamieszkującej w zgodzie z jej narodowym charakterem. W tym

celu uzgodniono co następuje:

Art. I.

Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR ustalają jako granicę swych wzajemnych narodowych

interesów na terytorium byłego państwa polskiego linię oznaczoną na załączonej mapie, która

będzie opisana szczegółowo w protokole dodatkowym.

Art. II.

Obie strony uznają granicę wzajemnych narodowych interesów określoną w artykule I za

ostateczną i odrzucą jakąkolwiek ingerencję mocarstw trzecich w to rozstrzygnięcie.

Art. III.

Niezbędna reorganizacja administracji publicznej będzie przeprowadzona na terenach na

zachód od linii określonej w artykule I przez Rząd Rzeszy Niemieckiej, na terenach na

wschód od tej linii przez Rząd ZSRR.

Art. IV.

Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR uznają to rozstrzygnięcie za pewny fundament

przyszłego rozwoju przyjaznych stosunków między ich narodami.

Art. V.

Traktat ten będzie ratyfikowany, a dokumenty ratyfikacji wymienione będą w Berlinie tak

szybko, jak to możliwe. Traktat nabiera mocy po podpisaniu.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w języku niemieckim i rosyjskim

Za rząd Rzeszy Niemieckiej.................................J. Ribbentrop

W imieniu Rządu ZSRR........................................W. Mołotow.

Moskwa, 28 września 1939
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Tajny protokół dodatkowy do Traktatu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 r.

Niżej podpisani upełnomocnieni ogłaszają porozumienie Rządu Rzeszy Niemieckiej i Rządu

ZSRR jak następuje:

Tajny Protokół Dodatkowy podpisany 23 sierpnia 1939 r. będzie zmodyfikowany tak,

że terytorium Państwa Litewskiego przechodzi do strefy wpływów ZSRR, podczas gdy

z drugiej strony województwo lubelskie i część województwa warszawskiego przechodzą do

strefy wpływów Niemiec (p. mapa dołączona do Traktatu o granicach i przyjaźni dziś

podpisanego). W przypadku gdy Rząd ZSRR podejmie szczególne środki na terytorium

litewskim dla ochrony swych interesów, obecna granica niemiecko-litewska w celu

naturalnego i prostego wytyczenia granicy będzie skorygowana w ten sposób, że terytorium

litewskie znajdujące się na południowy zachód od linii zaznaczonej na załączonej mapie

przejdzie do Niemiec.

Oświadcza się dalej, obecnie obowiązujące porozumienia gospodarcze pomiędzy Niemcami

a Litwą nie będą naruszone przez wyżej wspomniane środki Związku Sowieckiego.

Moskwa, 28 września 1939

Za rząd Rzeszy Niemieckiej......................................J. Ribbentrop

W imieniu Rządu ZSRR............................................W. Mołotow.

Tajny protokół dodatkowy (2) do Traktatu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 r.

Niżej podpisani upełnomocnieni, w konkluzji sowiecko - niemieckiego Traktatu o Granicach

i Przyjaźni ogłaszają swe porozumienie jak następuje:

Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która

dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki

takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków

w tym celu.
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