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ZASADY PRZEPŁYWU OBCYCH OKRĘTÓW 
WPRAKTYCE POLSKIEJ I NATO 

Problematyka związana z nieszkodliwym przepływem przez morze terytorialne jest od lat 
przedmiotem zainteresowania doktryny i praktyki. Jednym z takich porozumień jest STRANG 
l I 00 - Zasady wizyt okrętów państw NA TO w portach NA TO oraz w portach nie należących
do NATO. Umowa ta weszła w życie w stosunku do członków sojuszu w 1995 roku.

STRANG dzieli wizyty okrętów na oficjalne oraz nieformalne i robocze. Wizyta oficjalna 
odbywa się na zaproszenie jednej ze stron lub związana jest z ważną państwową albo 
międzynarodową uroczystością, jeśli druga z zaangażowanych stron zgadza się na przyznanie 
wizycie tej rangi. Wizyta nieformalna to dobrosąsiedzka wizyta w porcie jednej ze stron, która 
nie łączy się z żadnymi oficjalnymi uroczystościami. Wizyta robocza realizowana jest w związku 
z ćwiczeniami NATO, podczas których okręty wymagają napraw, uzupełnienia zapasów oraz 
transportu ludzi, paliw i innych materiałów. 

Oprócz wymienionych zasad STRANG reguluje pewne kwestie protokolarne, zagadnienia 
związane z wejściem w życie i obowiązywaniem jego postanowień, zastrzeżenia do umowy oraz 
formularz informacji kierowanych do kraju-gospodarza wizyty. 

Autor omawia również polskie przepisy mające znaczenie w zakresie omawianej problematyki. 

Problematyka związana z nieszkodliwym przepływem przez morze tery
torialne jest od lat przedmiotem zainteresowania doktryny i praktyki. Również 
na łamach „Prawa Morskiego" wielokrotnie publikowano prace w różny sposób 
związane z tą tematyką. Dlatego, by uniknąć powtórzeń, w niniejszym artykule 
zostały przedstawione jedynie mniej znane zagadnienia związane z prawem 
nieszkodliwego przepływu okrętów w praktyce działań sił morskich państw 
NATO. 

Współpraca sił morskich w tak złożonym sojuszu wojskowym wymaga 
często dużego stopnia standaryzacji procedur postępowania i techniki wyko
rzystywanej przez poszczególne kraje. Logistyka NATO określa ten proces jako 
formułowanie, uzgadnianie, implementację i aktualizację1 norm dla potrzeb 

1 
Na NATO-wski proces standaryzacyjny składają się trzy podstawowe działania: formułowanie lub 

aktualizacja standardów NATO-wskich, akceptacja standardów NATO-wskich przez poszczególne 
państwa oraz implementacja uzgodnionych standardów. 




















