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MIÆDZYNARODOWA KONWENCJA 

O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA OLEJAMI, 

sporz¹dzona w Londynie dnia 12 maja 1954 r. 

(Dz. U. z 1961 r. Nr 28, poz. 135; zm.: Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 212.) 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej LudowejRADA PAÑSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomo�ci: 

W dniu 12 maja 1954 r. sporz¹dzona zostaùa w Londynie Miêdzynarodowa konwencja o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami. 

Po zaznajomieniu siê z powy¿sz¹ Konwencj¹ Rada Pañstwa uznaùa j¹ i uznaje za sùuszn¹ zarówno 
w caùo�ci, jak i ka¿de z postanowieñ w niej zawartych; o�wiadcza, ¿e wymieniona Konwencja jest 

przyjêta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, ¿e bêdzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany zostaù Akt niniejszy opatrzony pieczêci¹ Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

Dano w Warszawie, dnia 29 grudnia 1960 r. 

(Tekst konwencji zamieszczony jest w zaù¹czniku do niniejszego numeru). 
 

ZA£¥CZNIK  

MIÆDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU 

MORZA OLEJAMI 
Londyn, 12 maja 1954 r.Rz¹dy reprezentowane na Miêdzynarodowej Konferencji w sprawie 
zanieczyszczania morza olejami; odbytej w Londynie w dniach od 26 kwietnia do 12 maja 1954 r., 

pragn¹c podj¹ã akcjê - na zasadzie wspólnego porozumienia - w celu zapobiegania 
zanieczyszczaniu morza olejami usuwanymi ze statków i uwa¿aj¹c, ¿e ten cel mo¿na lepiej 
osi¹gn¹ã przez zawarcie Konwencji, 

wyznaczyùy odpowiednio ni¿ej podpisanych peùnomocników którzy - po przedstawieniu swych 
peùnomocnictw, uznanych za dobre i sporz¹dzone w nale¿ytej formie - zgodzi siê na nastêpuj¹ce 
postanowienia: 
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Artykuù  I 1   
1. Dla celów niniejszej Konwencji nastêpuj¹ce wyra¿enia bêd¹ miaùy (o ile  z tekstu nie wynika 
inaczej) znaczenie im ni¿ej nadane, a mianowicie: 

"Biuro" ma znaczenie podane w artykule XXI; 

"Usuwanie" w odniesieniu do oleju lub mieszaniny oleistej oznacza ka¿de usuniêcie lub 
wyciek, w jakikolwiek sposób spowodowane; 

"Ciê¿ki olej napêdowy" oznacza bunkrowy olej napêdowy inny ni¿ te destylaty, z których 
wiêcej ani¿eli 50% objêto�ciowo destyluje siê przy temperaturze nie przekraczaj¹cej 340oC, 
przy sprawdzaniu metod¹ standardow¹ A.S.T.M., D. 86/59; 

"Mila" oznacza milê morsk¹ równ¹ 6.080 stopom lub 1.852 metrom; 

"Olej" oznacza ropê naftow¹, olej opaùowy, ciê¿ki olej napêdowy i olej smarowy; "oleisty" - 
nale¿y rozumieã odpowiednio; 

"Mieszanina oleista" oznacza mieszaninê o zawarto�ci 100 lub wiêcej cz¹stek oleju na 
1.000.000 cz¹stek mieszaniny; 

"Organizacja" oznacza Miêdzynarodow¹ Morsk¹ Organizacjê Doradcz¹; 

"Statek" oznacza ka¿dy statek morski jakiegokolwiek rodzaju, wù¹czaj¹c w to urz¹dzenia 
pùywaj¹ce odbywaj¹ce podró¿ morsk¹ przy pomocy wùasnego napêdu lub holowane przez 
inny statek; 

"Zbiornikowiec" oznacza statek, w którym wiêksza czê�ã przestrzeni ùadunkowej jest 
skonstruowana lub przystosowana do przewozu luzem ùadunków pùynnych i który w danym 
czasie nie przewozi ùadunku innego ni¿ olej w tej czê�ci przestrzeni ùadunkowej. 

 

2. Dla celów niniejszej Konwencji terytoria Umawiaj¹cego siê Rz¹du oznaczaj¹ terytorium kraju, w 
którym dziaùa Rz¹d, oraz ka¿de inne terytorium, za którego stosunki miêdzynarodowe jest on 
odpowiedzialny i na które Konwencja zostanie rozci¹gniêta w my�l artykuùu XVIII. 

 
Artykuù  II 2   
1. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie do statków zarejestrowanych na którymkolwiek z 
terytoriów Umawiaj¹cego siê Rz¹du i do statków nie zarejestrowanych, maj¹cych  przynale¿no�ã 
pañstwow¹ Umawiaj¹cej siê Strony, z wyj¹tkiem: 

a)  zbiornikowców o pojemno�ci poni¿ej 150 ton brutto i innych statków o pojemno�ci poni¿ej 
500 ton brutto, z tym ¿e ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d podejmie konieczne kroki, o ile to jest 
rozs¹dne i praktycznie wykonalne, aby stosowaã wymagania Konwencji tak¿e do tych statków, 
uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã, przeznaczenie i rodzaj paliwa u¿ywany do ich napêdu; 
b)  statków w danym czasie u¿ywanych w przemy�le wielorybniczym, gdy dokonuj¹ poùowu 
wielorybów; 



c)  statków w danym czasie uprawiaj¹cych ¿eglugê na Wielkich Jeziorach Ameryki Póùnocnej 
oraz na ù¹cz¹cych je wodach i dopùywach na wschodzie a¿ do dolnego wyj�cia z St. Lambert 
Lock w Montrealu w prowincji Quebec w Kanadzie; 
d)  okrêtów marynarki wojennej i statków w danym czasie u¿ywanych jako jednostki 
pomocnicze marynarki wojennej. 

 

2. Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d zobowi¹zuje siê podj¹ã odpowiednie �rodki, zapewniaj¹ce, by 
wymagania równorzêdne do wymagañ niniejszej Konwencji stosowane byùy, o ile to jest rozs¹dne i 
praktycznie wykonalne, do statków, o których mowa w punkcie (d) paragrafu (1) niniejszego 
artykuùu. 

 
Artykuù  III 3   
Z zastrze¿eniem postanowieñ artykuùów IV i V: 

a)  zabronione jest usuwanie ze zbiornikowca, do którego ma zastosowanie niniejsza 
Konwencja, oleju lub mieszaniny oleistej w granicach którejkolwiek z zakazanych stref, o 
których jest mowa w aneksie A do Konwencji; 
b)  usuwanie oleju lub mieszaniny oleistej za statku, do którego ma zastosowanie niniejsza 
Konwencja, a innego ni¿ zbiornikowiec, powinno odbywaã siê mo¿liwie jak najdalej od l¹du. 
W trzy lata po dacie, w której Konwencja wejdzie w ¿ycie dla okre�lonego terytorium, punkt (a) 
niniejszego artykuùu powinien mieã zastosowanie do statków innych ni¿ zbiornikowce, które 
przynale¿¹ do tego terytorium zgodnie z paragrafem (1) artykuùu II z tym wyj¹tkiem, ¿e 
usuwanie oleju lub mieszaniny oleistej z takiego statku nie bêdzie zabronione, gdy statek 
pod¹¿a do portu nie wyposa¿onego w urz¹dzenia, o jakich jest mowa w artykule VIII, sùu¿¹ce 
innym statkom ni¿ zbiornikowce; 
c)  zabronione jest usuwanie oleju lub mieszaniny oleistej ze statku o pojemno�ci 20.000 ton 
brutto lub wiêcej, do którego ma zastosowanie niniejsza Konwencja i dla którego umowa o 
budowê zostaùa zawarta pod dat¹, w której niniejsze postanowienie wchodzi w ¿ycie, lub po tej 
dacie. Jednak¿e, je¿eli zdaniem kapitana szczególne okoliczno�ci powoduj¹, ¿e zatrzymanie 
oleju lub mieszaniny oleistej na statku nie jest ani rozs¹dne, ani praktycznie wykonalne, mo¿na 
je usun¹ã poza zakazanymi strefami, o których mowa w aneksie A do Konwencji. O 
przyczynach takiego usuniêcia powinien byã zawiadomiony Umawiaj¹cy siê Rz¹d terytorium, 
do którego przynale¿y statek, stosownie do paragrafu (1) artykuùu II. Peùne dane dotycz¹ce 
takich usuniêã powinny byã podawane Organizacji przez Umawiaj¹ce siê Rz¹dy co najmniej co 
12 miesiêcy. 

 
Artykuù  IV 4   
Artykuùu III nie stosuje siê do: 

a)  usuwania ze statku oleju lub mieszaniny oleistej w celu zapewnienia bezpieczeñstwa statku, 
zapobie¿enia uszkodzeniu statku lub ùadunku albo ratowania ¿ycia na morzu; 
b)  wycieku oleju lub mieszaniny oleistej, powstaùego wskutek uszkodzenia statku lub 
nieuniknionego przeciekania, je�li wszystkie rozs¹dne �rodki ostro¿no�ci zostaùy podjête po 
zaj�ciu uszkodzenia lub wykryciu przeciekania w celu zapobie¿enia wyciekowi lub jego 
zmniejszeniu do minimum; 



c)  usuwania pozostaùo�ci powstaj¹cej z oczyszczania lub klarowania oleju opaùowego lub oleju 
smarowego pod warunkiem, ¿e takie usuniêcie wykonywane jest mo¿liwie jak najdalej od l¹du. 

 
Artykuù  V 5   
Artykuùu III nie stosuje siê do usuwania z zenz statków: 

a)  mieszaniny oleistej w okresie dwunastu miesiêcy nastêpuj¹cych po dacie, w której niniejsza 
Konwencja wejdzie w ¿ycie w stosunku do terytorium, do którego przynale¿y statek, zgodnie z 
paragrafem (1) artykuùu II; 
b)  mieszaniny oleistej nie zawieraj¹cej ¿adnego innego oleju ni¿ olej smarowy, który 
przes¹czyù siê lub przeciekù z pomieszczeñ maszynowych - po upùywie takiego okresu. 

 
Artykuù  VI 6   
1. Jakiekolwiek naruszenie postanowieñ artykuùu III i IX bêdzie wykroczeniem karanym wedùug 
prawa terytorium, do którego przynale¿y statek zgodnie z paragrafem (1) artykuùu II. 

2. Kary, które mog¹ byã nakùadane wedùug prawa któregokolwiek z terytoriów Umawiaj¹cego siê 
Rz¹du za bezprawne usuwanie ze statku oleju lub mieszaniny oleistej poza granicami morza 
terytorialnego danego terytorium, powinny byã odpowiednio surowe dla odstraszenia od takiego 
bezprawnego usuwania i nie powinny byã mniejsze od kar, które mog¹ byã nakùadane wedùug 
prawa danego terytorium za takie same naruszenia w granicach morza terytorialnego. 

3. Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d zawiadomi Organizacjê o karach naùo¿onych za ka¿de naruszenie. 

 
Artykuù  VII 7   
1. W dwana�cie miesiêcy po dacie, w której niniejsza Konwencja wejdzie w ¿ycie, dla terytorium, 
do którego przynale¿y statek zgodnie z paragrafem (1) artykuùu II, statek ten powinien byã tak 
wyposa¿ony, aby zapobiec, o ile to jest rozs¹dne i praktycznie wykonalne, wyciekowi oleju 
opaùowego lub ciê¿kiego oleju napêdowego do zenz, chyba ¿e zostaùy przedsiêwziête skuteczne 
�rodki dla zapewnienia, aby olej z zenz nie byù usuwany z naruszeniem Konwencji. 

2. O ile to mo¿liwe, nale¿y unikaã przewo¿enia balastu wodnego w zbiornikach dla paliwa 
olejowego. 

 
Artykuù  VIII 8   
1. Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d podejmie wszelkie odpowiednie �rodki dla popierania 
wprowadzania nastêpuj¹cych urz¹dzeñ: 

a)  zgodnie z potrzebami statków korzystaj¹cych z nich porty powinny byã wyposa¿one w 
urz¹dzenia odpowiednie do przyjmowania, bez powodowania niepotrzebnej zwùoki dla statków, 
takich pozostaùo�ci i mieszanin oleistych, jakie mog¹ pozostaã do usuniêcia ze statków innych 
ni¿ zbiornikowce, je¿eli podstawowa masa wody zostaùa oddzielona od mieszaniny; 
b)  olejowe punkty zaùadowania powinny byã wyposa¿one w urz¹dzenia odpowiednie do 
przyjmowania takich pozostaùo�ci i mieszanin oleistych, jakie mog¹ w podobnych wypadkach 
pozostaã do usuniêcia ze zbiornikowców; 



c)  porty remontowe statków powinny byã wyposa¿one w urz¹dzenia odpowiednie do 
przyjmowania takich pozostaùo�ci i mieszanin oleistych, jakie mog¹ w podobnych wypadkach 
pozostaã do usuniêcia ze wszystkich statków wchodz¹cych do portu w celu remontu. 

 

2. Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d okre�li które porty i olejowe punkty zaùadowania na jego terytorium 
s¹ odpowiednie dla celów wymienionych w punktach (a), (b) i (c) paragrafu (1) niniejszego 
artykuùu. 

3. Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d zawiadomi Organizacjê, w celu przekazania zainteresowanemu 
Umawiaj¹cemu siê Rz¹dowi, o wszystkich wypadkach, w których uwa¿a urz¹dzenia przewidziane 
w paragrafie (1) niniejszego artykuùu za nieodpowiednie. 

 
Artykuù  IX 9   
1. Je¿eli chodzi o statki, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, to ka¿dy statek, który 
u¿ywa paliwa olejowego, i ka¿dy zbiornikowiec powinien byã zaopatrzony w ksi¹¿kê zapisów 
olejowych prowadzon¹ jako czê�ã oficjalnego dziennika okrêtowego lub w innej formie, wedùug 
wzoru okre�lonego w aneksie B do Konwencji. 

2. W ksi¹¿ce zapisów olejowych nale¿y dokonywaã wpisu w ka¿dym wypadku, gdy na statku 
dokonuje siê jednej z nastêpuj¹cych czynno�ci: 

a)  balastowanie i wyùadunek balastu ze zbiorników ùadunkowych zbiornikowców; 
b)  czyszczenie zbiorników ùadunkowych zbiornikowców; 
c)  osadzanie w zbiornikach osadowych i usuwanie wody ze zbiornikowców; 
d)  usuwanie ze zbiornikowców pozostaùo�ci oleistych ze zbiorników osadowych lub z innych 
êródeù; 
e)  balastowanie lub czyszczenie w czasie podró¿y zbiorników bunkru pùynnego na innych 
statkach ni¿ zbiornikowce; 
f)  usuniêcie z innych statków ni¿ zbiornikowce pozostaùo�ci oleistych ze zbiorników bunkru 
pùynnego lub z innych êródeù; 
g)  przypadkowe i inne wyj¹tkowe usuniêcia lub wycieki oleju ze zbiornikowców i statków 
innych ni¿ zbiornikowce. 

W razie takiego usuwania lub wycieku oleju lub mieszaniny oleistej, o których mowa w 
punkcie (c) artykuùu III lub w artykule IV, nale¿y wpisaã do ksi¹¿ki zapisów olejowych 
o�wiadczenie dotycz¹ce okoliczno�ci i przyczyny usuniêcia lub wycieku. 

3. Ka¿da czynno�ã wymieniona w paragrafie (2) niniejszego artykuùu bêdzie w caùo�ci 
bezzwùocznie zanotowana w ksi¹¿ce zapisów olejowych, tak by wszystkie zapisy odnosz¹ce siê do 
tej czynno�ci zostaùy w peùni dokonane. Ka¿da stronica ksi¹¿ki bêdzie podpisana przez oficera lub 
oficerów nadzoruj¹cych odno�ne czynno�ci, a je¿eli statek obsadzony jest zaùog¹ - przez kapitana 
statku. Zapisy w ksi¹¿ce zapisów olejowych bêd¹ dokonywane w urzêdowym jêzyku terytorium, do 
którego przynale¿y  statek, zgodnie z paragrafem (1) artykuùu II, lub w jêzyku angielskim albo 
francuskim. 

4. Ksi¹¿ki zapisów olejowych bêd¹ przechowywane w miejscu ùatwo dostêpnym dla inspekcji w 
ka¿dym wùa�ciwym czasie i z wyj¹tkiem statków holowanych nie obsadzonych zaùog¹ bêd¹ 
przechowywane na statku. Bêd¹ one zachowane przez okres 2 lat od dokonania ostatniego wpisu. 



5. Wùa�ciwe wùadze któregokolwiek z terytoriów Umawiaj¹cego siê Rz¹du mog¹ badaã na 
którymkolwiek statku, do którego ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w czasie jego pobytu w 
porcie na tym terytorium, ksi¹¿kê zapisów olejowych, któr¹ statek obowi¹zany jest posiadaã, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego artykuùu, i mog¹ sporz¹dzaã wierne odpisy ka¿dego zapisu 
w tej ksi¹¿ce oraz wymagaã, aby kapitan statku po�wiadczyù, ¿e dany odpis jest wiernym odpisem 
takiego zapisu. Ka¿dy odpis w ten sposób sporz¹dzony, z którego wynika, ¿e zostaù po�wiadczony 
przez kapitana statku jako wierny odpis zapisu w ksi¹¿ce zapisów olejowych statku, bêdzie 
dopuszczony w ka¿dym postêpowaniu s¹dowym jako dowód faktów ustalonych w zapisie. Ka¿da 
czynno�ã podejmowana przez wùa�ciwe wùadze w my�l niniejszego paragrafu bêdzie dokonana jak 
najszybciej i bez powodowania zwùoki dla statku. 

 
Artykuù  X 10   
1. Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d mo¿e dostarczyã Rz¹dowi terytorium, do którego przynale¿y statek, 
zgodnie z paragrafem (1) artykuùu II, pisemn¹ informacjê wykazuj¹c¹, ¿e którekolwiek z 
postanowieñ niniejszej Konwencji naruszone zostaùo przez statek, niezale¿nie od tego, gdzie takie 
naruszenie mogùo mieã miejsce. Je¿eli to jest praktycznie wykonalne, wùa�ciwe wùadze pierwszego 
z wymienionych Rz¹dów zawiadomi¹ o takim naruszeniu kapitana statku. 

2. Po otrzymaniu takiej informacji, poinformowany w ten sposób Rz¹d zbada sprawê i mo¿e 
domagaã siê, aby drugi Rz¹d dostarczyù dalszych lub lepszych informacji o podanym naruszeniu. 
Je¿eli poinformowany w ten sposób Rz¹d uzna, ¿e posiada dostateczne dowody w formie 
wymaganej przez jego prawo do wszczêcia przeciwko armatorowi lub kapitanowi statku 
postêpowania w sprawie rzekomego naruszenia, to spowoduje on, aby takie postêpowanie zostaùo 
wszczête jak najszybciej, oraz powiadomi drugi Rz¹d i Organizacjê o wyniku takiego 
postêpowania. 

 
Artykuù  XI  
Ýadne postanowienie niniejszej Konwencji nie mo¿e byã interpretowane w sposób umniejszaj¹cy 
wùadzê któregokolwiek Umawiaj¹cego siê Rz¹du do podejmowania dziaùañ w granicach jego 
jurysdykcji, w odniesieniu do ka¿dej sprawy, do której odnosi siê Konwencja, lub w sposób 
rozszerzaj¹cy jurysdykcjê któregokolwiek Umawiaj¹cego siê Rz¹du. 

 
Artykuù  XII  
Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d powinien przesùaã do Biura oraz do odpowiedniego organu Narodów 
Zjednoczonych:  

a)  teksty ustaw, dekretów, rozporz¹dzeñ i przepisów wykonawczych do niniejszej Konwencji, 
które obowi¹zuj¹ na jego terytoriach, 
b)  wszystkie oficjalne sprawozdania lub streszczenia oficjalnych sprawozdañ, o ile 
uwidaczniaj¹ one skutki stosowania postanowieñ Konwencji, pod warunkiem, ¿e takie 
sprawozdania lub streszczenia nie posiadaj¹ - w opinii Rz¹du - charakteru poufnego. 

 
Artykuù  XIII  



Wszelkie spory miêdzy Umawiaj¹cymi siê Rz¹dami, odnosz¹ce siê do interpretacji lub stosowania 
niniejszej Konwencji, które nie mog¹ byã rozstrzygniête w drodze negocjacji powinny byã 
przekazane - na ¿¹danie ka¿dej ze Stron - Miêdzynarodowemu Trybunaùowi Sprawiedliwo�ci do 
rozstrzygniêcia, chyba ¿e Strony uczestnicz¹ce w sporze zgodz¹ siê poddaã go arbitra¿owi. 

 
Artykuù  XIV 11   
1. Niniejsza Konwencja pozostanie otwarta do podpisu przez trzy miesi¹ce, licz¹c od daty 
dzisiejszej, a nastêpnie pozostanie otwarta do przyjêcia. 

2. Z zastrze¿eniem artykuùu XV rz¹dy pañstw bêd¹cych czùonkami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych lub jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej albo bêd¹cych stronami Statutu 
Miêdzynarodowego Trybunaùu Sprawiedliwo�ci mog¹ siê staã Stronami niniejszej Konwencji 
przez: 

a)  podpisanie bez zastrze¿enia co do przyjêcia, 
b)  podpisanie z zastrze¿eniem przyjêcia, po którym nast¹pi przyjêcie, lub 
c)  przyjêcie. 

3. Przyjêcie powinno byã dokonane przez zùo¿enie dokumentu przyjêcia w Biurze, które powiadomi 
wszystkie Rz¹dy, które ju¿ podpisaùy lub przyjêùy niniejsz¹ Konwencjê, o ka¿dym podpisaniu i 
zùo¿eniu dokumentu przyjêcia oraz o dacie takiego podpisania lub zùo¿enia. 

 
Artykuù  XV  
1. Niniejsza Konwencja wejdzie w ¿ycie w dwana�cie miesiêcy po dacie, w której nie mniej ni¿ 
dziesiêã Rz¹dów stanie siê Stronami Konwencji, w tym piêã Rz¹dów krajów, z których ka¿dy 
posiada tona¿ zbiornikowców nie mniejszy ni¿ 500.000 ton. 

2. - a) Dla ka¿dego Rz¹du, który podpisze Konwencjê bez zastrze¿enia co do przyjêcia lub przyjmie 
Konwencjê przed dat¹, w której Konwencja wejdzie w ¿ycie zgodnie z paragrafem (1) tego artykuùu 
- wejdzie ona w ¿ycie z t¹ dat¹. Dla Ka¿dego Rz¹du, który przyjmie Konwencjê z t¹ dat¹ lub 
póêniej, wejdzie ona w ¿ycie w trzy miesi¹ce po dacie zùo¿enia dokumentu przyjêcia przez dany 
Rz¹d. 

b) Biuro powiadomi jak najszybciej wszystkie Rz¹dy, które podpisaùy lub przyjêùy 
Konwencjê, o dacie, w której ona wejdzie w ¿ycie. 

 
Artykuù  XVI 12   
1. a) Niniejsza Konwencja mo¿e byã zmieniona za jednomy�ln¹ zgod¹ Umawiaj¹cych siê Rz¹dów. 

b) Na wniosek któregokolwiek Umawiaj¹cego siê Rz¹du proponowana poprawka bêdzie 
zakomunikowana przez Organizacjê wszystkim Umawiaj¹cym siê Rz¹dem w celu 
rozpatrzenia i przyjêcia zgodnie z niniejszym paragrafem. 

 

2. a) Poprawka do niniejszej Konwencji mo¿e byã zaproponowana  Organizacji w ka¿dym czasie 
przez którykolwiek Umawiaj¹cy siê Rz¹d; je¿eli taka propozycja zostaùa przyjêta wiêkszo�ci¹ 



dwóch trzecich gùosów Zgromadzenia Organizacji na zalecenie przyjête wiêkszo�ci¹ dwóch 
trzecich gùosów Komitetu Bezpieczeñstwa Morskiego Organizacji, poprawka ta bêdzie 
zakomunikowana przez Organizacjê wszystkim Umawiaj¹cym siê Rz¹dom w celu jej przyjêcia. 

b) Ka¿de takie zalecenie Komitetu Bezpieczeñstwa Morskiego bêdzie zakomunikowane przez 
Organizacjê w celu rozpatrzenia wszystkim Umawiaj¹cym siê Rz¹dom co najmniej na sze�ã 
miesiêcy przed rozpatrzeniem go przez Zgromadzenie. 

3. a) Na ¿¹danie jednej trzeciej Umawiaj¹cych siê Rz¹dów zwoùana zostanie w ka¿dym czasie przez 
Organizacjê konferencja Rz¹dów w celu rozpatrzenia poprawek do niniejszej konwencji, 
zaproponowanych przez którykolwiek Umawiaj¹cy siê Rz¹d. 

b) Ka¿da poprawka przyjêta przez tak¹ Konferencjê wiêkszo�ci¹ dwóch trzecich 
Umawiaj¹cych siê Rz¹dów bêdzie zakomunikowana przez Organizacjê wszystkim 
Umawiaj¹cym siê Rz¹dom w celu jej przyjêcia. 

4. Jakakolwiek poprawka zakomunikowana Umawiaj¹cym siê Rz¹dom w celu przyjêcia przez nie, 
zgodnie z paragrafem (2) lub (3) niniejszego artykuùu, wejdzie w ¿ycie dla wszystkich 
Umawiaj¹cych siê Rz¹dów w dwana�cie miesiêcy po dacie, w której poprawka zostaùa przyjêta 
przez dwie trzecie Umawiaj¹cych siê Rz¹dów, z wyj¹tkiem tych Rz¹dów, które przed wej�ciem w 
¿ycie poprawki zùo¿¹ deklaracjê, ¿e jej nie przyjmuj¹. 

5. Zgromadzenie wiêkszo�ci¹ dwóch trzecich gùosów, w tym dwóch trzecich gùosów Rz¹dów 
reprezentowanych w Komitecie Bezpieczeñstwa Morskiego, i pod warunkiem wyra¿enia zgody 
przez dwie trzecie Umawiaj¹cych siê Rz¹dów uczestników niniejszej Konwencji, albo konferencja 
zwoùana w my�l paragrafu (3) niniejszego artykuùu wiêkszo�ci¹ dwóch trzecich gùosów, mo¿e w 
czasie przyjmowania poprawki postanowiã, ¿e ma ona tak istotny charakter, i¿ ka¿dy Umawiaj¹cy 
siê Rz¹d, który zùo¿yù o�wiadczenie w my�l paragrafu (4) niniejszego artykuùu i który nie przyjmie 
poprawki w okresie dwunastu miesiêcy po wej�ciu poprawki w ¿ycie, przestanie byã po upùywie 
tego terminu stron¹ niniejszej Konwencji. 

6. Organizacja powiadomi wszystkie Umawiaj¹ce siê Rz¹dy o wszelkich poprawkach, które 
wchodz¹ w ¿ycie w my�l niniejszego artykuùu, oraz o dacie ich wej�cia w ¿ycie. 

7. Ka¿de przyjêcie lub deklaracja w my�l niniejszego artykuùu powinny byã dokonane w drodze 
pisemnego zawiadomienia Organizacji, która powiadomi wszystkie Umawiaj¹ce siê Rz¹dy o 
otrzymaniu przyjêcia lub deklaracji. 

 
Artykuù  XVII  
1. Niniejsza Konwencja mo¿e byã wypowiedziana przez  ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d w ka¿dym 
czasie, po upùywie okresu piêciu lat od daty, w której Konwencja wejdzie w ¿ycie dla danego 
Rz¹du. 

2. Wypowiedzenie powinno byã dokonane przez pisemne zawiadomienie, zaadresowane do Biura, 
które powiadomi wszystkie Umawiaj¹ce siê Rz¹dy o ka¿dym otrzymanym wypowiedzeniu i o dacie 
jego otrzymania. 

3. Wypowiedzenie nabierze mocy w dwana�cie miesiêcy po otrzymaniu go przez Biuro lub w 
póêniejszym okresie, jaki mo¿e byã podany w zawiadomieniu. 



 
Artykuù  XVIII 13   
1. a) Narody Zjednoczone, je¿eli sprawuj¹ wùadzê administracyjn¹ na jakim� terytorium, lub 
którykolwiek Umawiaj¹cy siê Rz¹d odpowiedzialny za stosunki miêdzynarodowe jakiego� 
terytorium, tak szybko, jak to tylko bêdzie mo¿liwe, przekonsultuj¹ z danym terytorium 
rozci¹gniêcie niniejszej Konwencji na jego obszar i mog¹ w ka¿dym czasie przez pisemn¹ 
notyfikacjê skierowan¹ do Biura o�wiadczyã, ¿e Konwencja rozci¹ga siê na to terytorium. 

b)  Niniejsza Konwencja zostanie rozci¹gniêta na terytorium okre�lone w notyfikacji z dniem 
jej otrzymania lub z innym dniem, wymienionym w notyfikacji. 

 

2. a) Narody Zjednoczone, je¿eli sprawuj¹ wùadzê administracyjn¹ na jakim� terytorium, lub 
którykolwiek Umawiaj¹cy siê Rz¹d, który zùo¿yù deklaracjê w my�l paragrafu (1) niniejszego 
artykuùu, mo¿e w ka¿dym czasie po upùywie okresu piêciu lat od daty, w której Konwencja zostaùa 
w ten sposób rozci¹gniêta na którekolwiek terytorium, o�wiadczyã w drodze pisemnej notyfikacji 
skierowanej do Biura, po naradzeniu siê z takim terytorium, ¿e Konwencja przestanie siê rozci¹gaã 
na takie terytorium wymienione w notyfikacji. 

b)  Niniejsza Konwencja przestanie rozci¹gaã siê na terytorium wymienione w takiej notyfikacji 
po upùywie jednego roku od daty otrzymania notyfikacji przez Biuro lub po upùywie dùu¿szego 
okresu czasu okre�lonego w notyfikacji. 

3. Biuro powinno powiadomiã wszystkie Umawiaj¹ce siê Rz¹dy o rozci¹gniêciu niniejszej 
Konwencji na jakiekolwiek terytorium w my�l paragrafu (1) niniejszego  artykuùu i o ustaniu 
ka¿dego takiego rozci¹gniêcia w my�l postanowieñ paragrafu (2), podaj¹c w ka¿dym wypadku datê, 
od której Konwencja zostaùa rozci¹gniêta lub od której rozci¹gaã siê przestanie. 

 
Artykuù  XIX  
1. W razie wojny lub innych  wrogich dziaùañ Umawiaj¹cy siê Rz¹d, który uzna, ¿e jest 
zainteresowany jako Strona wojuj¹ca lub neutralna, mo¿e zawiesiã dziaùanie caùo�ci którejkolwiek 
czê�ci niniejszej Konwencji, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych swych terytoriów; w 
takim przypadku Rz¹d ten powinien niezwùocznie zawiadomiã Biuro o ka¿dym takim zawieszeniu. 

2. Rz¹d ten mo¿e w ka¿dym czasie zakoñczyã takie zawieszenie, a w ka¿dym razie powinien je 
zakoñczyã skoro tylko przestanie ono byã usprawiedliwione w my�l paragrafu (1) tego artykuùu. 
Zawiadomienie o takim zakoñczeniu powinno byã niezwùocznie skierowane do Biura przez 
zainteresowany Rz¹d. 

3. Biuro powinno powiadomiã wszystkie Umawiaj¹ce siê Rz¹dy o ka¿dym zawieszeniu lub 
zakoñczeniu zawieszenia w my�l tego artykuùu. 

 
Artykuù  XX  
Skoro tylko niniejsza Konwencja wejdzie w ¿ycie winna ona byã zarejestrowana przez Biuro u 
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. 

 
Artykuù  XXI  



Obowi¹zki Biura bêd¹ wykonywane przez Rz¹d Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Póùnocnej Irlandii a¿ do powstania Miêdzyrz¹dowej Morskiej Organizacji Doradczej i przejêcia 
przez ni¹ obowi¹zków, przewidzianych dla niej w my�l Konwencji podpisanej w Genewie w dniu 6 
marca 1948 r.; nastêpnie obowi¹zki Biura bêd¹ wykonywane przez wymienion¹ Organizacjê. 

Na dowód czego ni¿ej wymienieni peùnomocnicy podpisali niniejsz¹ Konwencjê. 

Sporz¹dzono w Londynie dnia 12 maja 1954 r. w jêzyku angielskim i francuskim, z tym ¿e 
obydwa teksty s¹ jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który bêdzie zùo¿ony w 
Biurze i którego po�wiadczone kopie Biuro prze�le wszystkim sygnatariuszom i 
Umawiaj¹cym siê Rz¹dom. 

ANEKS A 14  

Strefy zakazane 

1) Wszystkie obszary morskie w zasiêgu 50 mil od najbli¿szego l¹du s¹ strefami zakazanymi. 
Dla celów niniejszego aneksu wyra¿enie "od najbli¿szego l¹du" oznacza "od linii 
podstawowej, od której ustala siê morze terytorialne danego terytorium zgodnie z genewsk¹ 
Konwencj¹ o morzu terytorialnym i strefie przylegùej z 1958 roku". 

2) Nastêpuj¹ce obszary morskie rozci¹gaj¹ce siê na wiêcej ni¿ 50 mil od najbli¿szego l¹du s¹ 
tak¿e strefami zakazanymi: 

a)  Ocean SpokojnyStrefa zachodniokanadyjskaStrefa zachodniokanadyjska rozci¹gaã siê 
bêdzie na odlegùo�ã 100 mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ zachodniego brzegu Kanady. 
b)  Ocean Póùnocnoatlantycki, Morze Póùnocne, Morze Baùtyckie 
i)  Strefa atlantycka póùnocno-zachodniaStrefa atlantycka póùnocno-zachodnia bêdzie 
obejmowaã obszary morskie w granicach linii poprowadzonej od 38o 47' szeroko�ci póùnocnej, 
73o 43' dùugo�ci zachodniej do 39o 58' szeroko�ci póùnocnej, 68o 34' dùugo�ci zachodniej, st¹d 
do 42o 05' szeroko�ci póùnocnej, 64o 37' dùugo�ci zachodniej, st¹d wzdùu¿ wschodniego brzegu 
Kanady w odlegùo�ci 100 mil od najbli¿szego l¹du. 
ii)  Strefa islandzkaStrefa islandzka rozci¹gaã siê bêdzie na odlegùo�ã 100 mil od najbli¿szego 
l¹du wzdùu¿ brzegu Islandii. 
iii)  Strefa norweska, Morza Póùnocnego i Morza BaùtyckiegoStrefa norweska, Morza 
Póùnocnego i Morza Baùtyckiego rozci¹gaã siê bêdzie na odlegùo�ã 100 mil od najbli¿szego l¹du 
wzdùu¿ brzegu Norwegii i bêdzie obejmowaã caùo�ã Morza Póùnocnego oraz Morza 
Baùtyckiego wraz z zatokami. 
iv)  Strefa atlantycka póùnocno-wschodniaStrefa atlantycka póùnocno-wschodnia bêdzie 
obejmowaã obszary morskie w granicach linii poprowadzonej miêdzy nastêpuj¹cymi 
pozycjami: 

szeroko�ã:  dùugo�ã: 

62o póùnocna  2o wschodnia, 

64o póùnocna  00o; 

64o póùnocna  10o zachodnia, 

60o póùnocna  14o zachodnia; 



54o 30' póùnocna  30o zachodnia, 

53o póùnocna  40o zachodnia; 

44o 20' póùnocna  40o zachodnia, 

44o 20' póùnocna  30o zachodnia; 

46o póùnocna   20ozachodnia, 

st¹d w kierunku Przyl¹dka Finisterre do przeciêcia z granic¹ 50-milow¹. 
v)  Strefa hiszpañskaStrefa hiszpañska bêdzie obejmowaã obszary Oceanu Atlantyckiego w 
odlegùo�ci 100 mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegu Hiszpanii i bêdzie obowi¹zywaã od daty 
wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do Hiszpanii. 
vi)  Strefa portugalskaStrefa portugalska bêdzie obejmowaã obszar Oceanu Atlantyckiego w 
odlegùo�ci 100 mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegu Portugalii i bêdzie obowi¹zywaã od daty 
wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do Portugalii. 
c)  Morze Úródziemne i Morze AdriatyckieStrefa �ródziemnomorska i adriatyckaStrefa 
�ródziemnomorska i adriatycka bêdzie obejmowaã obszary morskie w odlegùo�ci 100 mil od 
najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegów ka¿dego z terytoriów granicz¹cych z Morzem Úródziemnym 
i Morzem Adriatyckim i bêdzie obowi¹zywaã w stosunku do ka¿dego z tych terytoriów od daty 
wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do danego terytorium. 
d)  Morze Czarne i Morze AzowskieStrefa Morza Czarnego i Morza AzowskiegoStrefa 
Morza Czarnego i Morza Azowskiego bêdzie obejmowaã obszary morskie w odlegùo�ci 100 mil 
od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegów ka¿dego z terytoriów granicz¹cych z Morzem Czarnym i 
z Morzem Azowskim i bêdzie obowi¹zywaã w stosunku do ka¿dego z tych terytoriów od daty 
wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do tego terytorium z zastrze¿eniem, ¿e caùe 
Morze Czarne i Morze Azowskie stanie siê stref¹ zakazan¹ od daty, w której niniejsza 
Konwencja wejdzie w ¿ycie w stosunku do Rumunii i Zwi¹zku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 
e)  Morze CzerwoneStrefa Morza CzerwonegoStrefa Morza Czerwonego bêdzie obejmowaã 
obszary morskie w odlegùo�ci 100 mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegów ka¿dego z 
terytoriów granicz¹cych z Morzem Czerwonym i bêdzie obowi¹zywaã w stosunku do ka¿dego z 
tych terytoriów od daty wej�cia w ¿ycie niniejszej konwencji w stosunku do danego terytorium. 
f)  Zatoka Perska 
i)  Strefa KuwejtuStrefa Kuwejtu bêdzie obejmowaã obszar morza w odlegùo�ci 100 mil od 
najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegu Kuwejtu. 
ii)  Strefa arabsko-saudyjskaStrefa arabsko-saudyjska bêdzie obejmowaã obszar morza w 
odlegùo�ci  100 mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegu Arabii Saudyjskiej i bêdzie 
obowi¹zywaã od daty wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do Arabii Saudyjskiej. 
g)  Morze Arabskie, Zatoka Bengalska i Ocean Indyjski  
i)  Strefa Morza ArabskiegoStrefa Morza Arabskiego bêdzie obejmowaã obszary morskie w 
granicach linii poprowadzonej miêdzy nastêpuj¹cymi pozycjami: 

Szeroko�ã: Dùugo�ã: 

23o 33' póùnocna 68o 20' wschodnia, 

23o 33' póùnocna 67o 30' wschodnia; 

22o póùnocna 68o wschodnia, 



20o póùnocna 70o wschodnia; 

18o 55' póùnocna 72o wschodnia, 

15o 40' póùnocna 72o 42' wschodnia; 

8o 30' póùnocna 75o 48' wschodnia, 

7o 10' póùnocna 76o 50' wschodnia; 

7o 10' póùnocna 78o 14' wschodnia, 

9o 06' póùnocna 79o 32' wschodnia; 

i bêdzie obowi¹zywaã od daty wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do Indii. 
ii)  Strefa Zatoki BengalskiejStrefa Zatoki Bengalskiej bêdzie obejmowaã obszary morskie 
pomiêdzy najbli¿szym l¹dem i lini¹ poprowadzon¹ miêdzy nastêpuj¹cymi pozycjami: 

Szeroko�ã: Dùugo�ã: 

10o 15' póùnocna 80o 50' wschodnia, 

14o 30' póùnocna 81o 38' wschodnia, 

20o 20' póùnocna 88o 10' wschodnia 

20o 20' póùnocna 89o wschodnia 

i bêdzie obowi¹zywaã od daty wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do Indii. 
iii)  Strefa malgaskaStrefa malgaska bêdzie obejmowaã obszar morski w odlegùo�ci 100 mil od 
najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegu Madagaskaru na zachód od poùudników biegn¹cych przez 
Przyl¹dek Ambre na póùnocy i przez Przyl¹dek Úwiêtej Marii na poùudniu i w odlegùo�ci 150 
mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegu Madagaskaru na wschód od tych poùudników i bêdzie 
obowi¹zywaã od daty wej�cia w ¿ycie niniejszej Konwencji w stosunku do Madagaskaru. 
h)  AustraliaStrefa australijskaStrefa australijska bêdzie obejmowaã obszar morski w 
odlegùo�ci 150 mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ brzegów Australii z wyj¹tkiem obszaru przy 
póùnocnych i zachodnich brzegach kontynentu australijskiego pomiêdzy punktem naprzeciwko 
Wyspy Czwartkowej i punktem na zachodnim brzegu pod 20o szeroko�ci poùudniowej. 

3) a) Ka¿dy Umawiaj¹cy siê Rz¹d mo¿e zaproponowaã: 

i) zmniejszenie ka¿dej strefy wzdùu¿ brzegu któregokolwiek z jego terytoriów, 

ii) rozszerzenie ka¿dej takiej strefy do maximum 100 mil od najbli¿szego l¹du wzdùu¿ 
ka¿dego takiego brzegu - przez zùo¿enie w tym celu deklaracji. 

Zmniejszenie lub rozszerzenie strefy wejdzie w ¿ycie po upùywie okresu sze�ciu miesiêcy 
po zùo¿eniu deklaracji, chyba ¿e którykolwiek z Umawiaj¹cych siê Rz¹dów zùo¿y 
deklaracjê, nie póêniej ni¿ na dwa miesi¹ce przed upùywem tego okresu, stwierdzaj¹c¹, ¿e 
mo¿e to spowodowaã wyniszczenie ptaków, wywrzeã ujemny wpùyw na ryby i morskie 
organizmy, którymi siê one ¿ywi¹, lub ¿e taka zmiana narusza jego interesy b¹dê ze 
wzglêdu na blisko�ã jego brzegów, b¹dê ze wzglêdu na to, ¿e jego statki uprawiaj¹ 
¿eglugê na tym obszarze, oraz ¿e Rz¹d ten nie przyjmuje takiego zmniejszenia lub 
rozszerzenia. 



b)  Ka¿da deklaracja w my�l tego paragrafu powinna byã dokonana w drodze pisemnej 
notyfikacji, skierowanej do Organizacji, która powiadomi wszystkie Umawiaj¹ce siê Rz¹dy o 
otrzymaniu deklaracji. 

4) Organizacja sporz¹dzi komplet map wskazuj¹cych zasiêg stref zakazanych, 
obowi¹zuj¹cych zgodnie z paragrafem (2) niniejszego aneksu, i bêdzie ogùaszaã poprawki 
w miarê potrzeby. 

15. Nastêpuj¹ce poprawki nale¿y wprowadziã do aneksu B do Konwencji: 

1. Wszêdzie w aneksie zast¹piã wyrazy "Numery identyfikacyjne zbiornika (zbiorników)" 
przez "Numery identyfikacyjne zbiornika (zbiorników), którego zapis dotyczy". 

2. We wzorze 1 (a) zast¹piã wyrazy "Miejsce lub pozycja statku" przez "Miejsce lub pozycja 
statku w czasie usuwania". 

3. We wzorze I (d) i we wzorze II (a) i (b) zast¹piã wyrazy "Miejsce lub pozycja statku" przez 
"Miejsce lub pozycja statku w czasie usuwania". 

4. We wzorze I (c) dodaã nowy 17 wiersz, jak ni¿ej  

"17. Przybli¿ona ilo�ã usuniêtej wody" i zmieniã numeracjê wierszy w (d) 18-20. 

5. Skre�liã wyrazy "ze statku" w nagùówkach wzorów I (d) i II (b). 

6. We wzorze III zast¹piã wyrazy "Miejsce lub pozycja statku" przez "Miejsce lub pozycja 
statku w czasie wydarzenia". 

ANEKS B 15  

(pominiêty) 

1 Art. I zmieniony przez ust. 1 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. (Dz.U.69.27.212) 
zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
2 Art. II zmieniony przez ust. 2 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. (Dz.U.69.27.212) 
zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
3 Art. III zmieniony przez ust. 3 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. (Dz.U.69.27.212) 
zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
4 Art. IV zmieniony przez ust. 4 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. (Dz.U.69.27.212) 
zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
5 Art. V zmieniony przez ust. 5 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. (Dz.U.69.27.212) 
zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
6 Art. VI zmieniony przez ust. 6 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. (Dz.U.69.27.212) 
zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
7 Art. VII zmieniony przez ust. 7 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 



8 Art. VIII zmieniony przez ust. 8 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
9 Art. IX zmieniony przez ust. 9 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. (Dz.U.69.27.212) 
zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
10 Art. X zmieniony przez ust. 10 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
11 Art. XIV zmieniony przez ust. 11 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
12 Art. XVI zmieniony przez ust. 12 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
13 Art. XVIII zmieniony przez ust. 13 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
14 Aneks A zmieniony przez ust. 14 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 
15 Aneks B zmieniony przez ust. 15 umowy miêdzynarodowej z dnia 12 maja 1954 r. 
(Dz.U.69.27.212) zmieniaj¹cej nin. umowê z dniem 18 maja 1967 r. 


