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Poz.: 

U MOWY M I ĘDZYNARODOWE: 

214 - Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie 
handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 19 września 1989 r. 505 

215 - Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy 
handlowej i gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 1989 r. 514 

216 - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 
dnia 4 maja 1987 r. 514 

217 - Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 
dnia 4 maja 1987 r. 524 

218 - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 13 października 1989 r. 524 

219 - Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. 531 

220 - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej 
w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. 531 

221 - Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. 535 

214 
UMOWA 

Nr 38 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz 
współpracy handlowej i gospodarczej, 

sporządzona w Warszawie dnia 19 września 1989 r. 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

PREZYDENT 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 19 września 1989 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej w następującym 
brzmieniu: 

UMOWA 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz 

współpracy handlowej i gospodarczej 

Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
zwana dalej "Polską", z jednej strony, i 
Europejska Wspólnota Gospodarcza, 
zwana dalej "Wspólnotą", z drugiej strony, 

uznając znaczenie, w kontekście europejskim, trady
cyjnych więzi między Polską a Wspólnotą, 

uwzględniając korzystny wpływ sytuacji i polityki 
gospodarczej Umawiających się Stron na ich stosunki hand
lowe i gospodarcze, 

pragnąc stworzyć korzystne warunki dla harmonijnego 
rozwoju i dywersyfikacji obrotów handlowych, jak również 
dla promocji współpracy handlowej i gospodarczej na zasa
dach równości, niedyskryminacji, dwustronnych korzyści 
i wzajemności, 

ACCORD 

entre la Republique populaire de Pologne et la Com
munaute economique europeenne et concernant le 
commerce et la cooperation commerciale et econo-

mique 

La Republique populaire de Pologne, ci-apres denoll1mee 
"Pologne",d'une part, . 
et La Communaute economique europeenne, ci-apres' de
nommee "Communaute", d'autre part, 

considerant l'importance dans le contexte europeen 
des liens traditionnels entre la Pologne et la Communaute, 

tenant compte des consequences favorables des situations 
et des politiques economiques respectives des parties contrac
tantes sur leurs relations commerciales et economiques, 

desireuses de creer des conditions favorables au deve
loppement harmonieux et ci la diversification des echanges, 
ainsi qu'a la promotion de la cooperation commerciale et 
economique sur base de I'egalite, de la non-discrimination, 
des avantages mutuels et de la reciprocite, 
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mając świadomość szczególnej wagi handlu zagra
nicznego i innych form międzynarodowej współpracy gos
podarczej jaku czynników rozwoju gospodarczego i społecz
nego oraz jako źródeł odpowiednich środków finansowych, 

świadome tego, że należy w pełni wprowadzić w życie 
Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie i dokument końcowy spotkania w Madrycie, 
a zwłaszcza dokument końcowy z Wiednia, 

potwierdzając przywiązanie Umawiających się Stron do 
Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu oraz 
zobowiązań podjętych w tym kontekście, 

przypominając status Polski w Międzynarodowym Fun
duszu Walutowym i Banku Światowym, 

uznając, że należy nadać nowy impuls stosunkom hand
lowym i gospodarczym między Polską a Wspólnotą, 

uznając , że Polska i Wspólnota pragną nawiązania 
między sobą szerszych, ściślejszych i podatnych na dalszy 
rozwój wi ęzi umownych, 

postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i wyznaczyły 
w tym celu jako pełnomocników: 

Polska Rzeczpospolita Ludowa: 
Krzysztofa Skubiszewskiego 
Ministra Spraw Zagranicznych 

Marcina Święcickiego 
Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 

Europejska Wspólnota Gospodarcza : 
Rolanda Dumasa 
Ministra Stanu, Ministra Spraw Zagranicznych 
Przewodniczącego Rady WS ;Jó lnot Europejskich 

Fransa H.J.J . Andriessena 
Wiceprzewodniczącego Komisji Wspólnot Europejskich, 

którzy, po wymianie swoich pełnomocnictw, uznanych za 
dobre i sporządzone w należytej formie, 

uzgodnili, co następuje : 

Artykuł 1 

Obie Strony zobow i ąz ują się do ułatwiania i promowa
nia wzajemnej wymiany handlowej i współpracy gospo
darczej . 

Rozdz i ał I 

Handel i współpraca handlowa 

Artyku ł 2 

Umawiające się Strony potwierdzają zobowiązanie wza
jemnego przyznania sobie klauzuli najwyższego uprzywilejo
wania zgodnie z Układem Ogólnym w sprawie Taryf Celnych 
i Handlu (GATT) oraz Protokołem przystąpienia Polski do 
GATT. 

Artykuł 3 

1. Umowa niniejsza dotyczy wymiany wszystkich towa
rów pochodzących z Polski lub z EWG, z wyjątkiem produk
tów podlegających traktatowi ustanawiającemu Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali . 

2. Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej 
umowie, handel i współpraca handlowa między Umawiają
cymi się Stronami realizowane są zgodnie z ich właściwymi 
przepisami . 

conscientes de I'importance particuliere du commerce 
exterieur et d'autres formes de cooperation economique inter
nationale comme facteurs de developpement economique et 
social et comme sources de moyens financiers appropries, 

conscientes du fait qu'il importe de donner plein effet 
a I'acte final de la Conference sur la securite et la cooperation 
en Europe, au document de cl6ture de la reunion de Madrid et 
notamment au document de cl6ture de la reunion de Vienne, 

reaffirmant I'attachement des parties contractantes 
a I'accord general sur les tarifs douaniers et le commerce et 
leurs engagements pris dans ce contexte, 

rappelant le statut de la Pologne au Fonds monetaire 
international et a la Banque mondiale, 

estimant qu'il convient de donner un nouvel elan aux 
relations commerciales et economiques entre la Pologne et la 
Communaute, 

reconnaissant que la Pologne et la Communaute sou
haitent etablir entre elles des liens contractuels elargis, plus 
etroits et susceptibles de developpements ulterieurs, 

ont decide de conclure le present accord et ont designe 
a cet effet comme plenipotentiaires: 

La Republique populaire de Pologne: 
Krzysztof Skubiszewski, 
Ministre des Affaires etrangeres 

Marcin Święcicki, 
Ministre de la cooperation economique avec I'etranger 

La Communaute economique europeenne: 
Roland Dumas, 
Ministre d'Etat. Ministre des Affaires etrangeres de la 
Republique fran<;:aise, 
President en exercice du Conseil des Communautes 
europeennes 

Frans Andriessen, 
Membre de la Commission des Communautes europe
ennes 

lesquels, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme, 

sont convenus des dispositions suivantes: 

Article 1 

Les deux parties s'engagent a faciliter et a promouvoir 
leurs echanges commerciaux et leur cooperation economi
que. 

Titre I 

Commerce et cooperati on commerciale 

Article 2 

Les parties contractantes reaffirment leur engagement de 
s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus 
favorisee conformement a I' accord general sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) et au protocole d'acces
sion de la Pologne a cet accord . 

Article 3 

1. Le present accord s'applique aux echanges de tous 
les produits originaires de la Communaute ou de la Pologne, 
a I'exception des produits vises par le traite instituant la 
Communaute europeenne du charbon et de I'acier. 

2. Sauf indications contraires figurant dans le present 
accord, le commerce et la cooperation commerciale entre les 
parties contractantes s' effectuent conformement a leurs 
reglementations respectives. 
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Artykuł 4 

1. Niniejsza umowa nie zmienia postanowień zawar
tych w istniejących umowach dotyczących handlu produk
tami włókienniczymi między Polską a Wspólnotą, jak też 
postanowień zawartych w późniejszych umowach z tej 
dziedziny. 

Ponadto, w przypadku gdyby Wspólnota odwołała się 
do art. 24 protokołu przedłużającego porozumienie z 31 lipca 
1986 r. dotyczące międzynarodowego handlu produktami 
włókienniczymi, postanowienia tego porozumienia zostaną 
zastosowane do wyżej wymienionych produktów. 

Najpóźniej na 6 miesięcy przed wygaśnięciem wyżej 
wymienionych porozumień dotyczących handlu artykułami 
włókienniczymi, Umawiające się Strony przeprowadzą kon
sultacje w celu uzgodnienia mechanizmów stosujących się 
do handlu towarami włókienniczymi po wygaśnięciu tych 
umów. 

2. Niniejsza umowa nie narusza obowiązujących Uma
wiające się Strony umów lub porozumień dotyczących 
produktów rolnych bądź umów lub porozumień, które by je 
zastąpiły . 

Artykuł 5 

1. Umawiające się Strony, w ramach ich odpowiednich 
przepisów ustawowych i wykonawczych, zastosują właś
ciwe środki dla osiągnięcia celów niniejszej umowy. 

2. W tym celu potwierdzają one wolę życzliwego roz
patrywania przez siebie wysuniętych przez drugą Stronę 
sugestii , mając na uwadze osiągnięcie tych samych celów. 

Artykuł 6 

Każda z Umawiających się Stron przyznaje importowi 
produktów drugiej strony najwyższy stopień liberalizacji 
stosowany generalnie wobec krajów trzecich, z uwzględ
nieniem postanowień GAD oraz Protokołu przystąpienia 
Polski do GAD; w tym celu Wspólnota zobowiązuje się do 
stopniowej eliminacji, w pierwszym okresie obowiązywania 
umowy, określonym wart. 23, ograniczeń ilościowych, 

o których mowa wart. 3 pkt a) Protokołu przystąpienia Polski 
do GAD, według zasad i dla produktów określonych wart. 
7-9 niniejszej umowy. 

Artykuł 7 

Wspólnota zobowiązuje się wyeliminować, najpóźniej 
do końca pierwszego roku po wejściu w życie niniejszej 
umowy, ograniczenia ilościowe stosowane przy imporcie do 
regionów Wspólnoty produktów wymienionych w załącz
niku I. 

Artykuł 8 

1. Wspólnota zobowiązuje się wyeliminować najpoz
niej w terminie do 31 grudnia 1992 r. ograniczenia ilościowe 
stosowane wobec importu do regionów Wspólnoty produk
tów wymienionych w załączniku II, w sposób tam określony . 
Lista ograniczeń ilościowych , których dotyczy ten artykuł, 
może być za zgodą stron modyfikowana po konsultacjach 
w ramach Komisji Mieszanej, o której mowa w. art. 20 
niniejszej umowy. 

Article 4 

1. Le present accord n'affecte pas les dispositions des 
accords existants concernant le commerce des textiles entre 
la Communaute et la Pologne ni les dispositions d'accords 
conclus ulterieurement dans ce domaine. 

En outre, au cas ou la Communaute invoquerait I'article 
24 du protocole prolongeant I'arrangement du 31 juillet 1986 
concernant le commerce international des textiles, les dis
positions de cet arrangement s'appliquent aux produits 
concernes. 

Au plus tard six mois avant I'expiration des accords 
concernant le commerce des textiles vises ci-dessus, les 
parties contractantes se consultent en vue de fixer les 
arrangements li appliquer au commerce des textiles apres 
I' expiration de ces accords. 

2. Le present accord n'affecte pas les accords ou arran
gements specifiques relatifs aux produits agricoles qui sont 
en vigueur entre les parties contractantes, ni les accords ou 
arrangements qui s'y substitueraient. 

Article 5 

1. Dans les limites de leurs legislations et reglemen
tations respectives, les parties contractantes adoptent les 
mesures propres li atteindre les objectifs du present accord. 

2. A cet effet, elles confirment leur volonte d'examiner 
avec bienveillance, chacune de son cóte, les suggestions 
formulees par I'autre en vue de la realisation de ces objectifs. 

Article 6 

Chaque partie contractante accorde aux importations 
des produits de I'autre partie le degre de liberalisation le plus 
eleve qu'elle applique generalement aux pays tiers, en tenant 
compte des dispositions du GAD et du protocole d'acces
sion de la Pologne li celui-ci; li cet effet, la Communaute 
s'engage li eliminer progressivement, durant la periode initia
le d'application du present accord visee li I'article 23, les 
restrictions quantitatives visees li I'article 3 point a) du 
protocole d'accession de la Pologne au GAD selon les 
modalites et pour les produits vises aux articles 7 li 9 du 
present accord. 

Article 7 

La Communaute s'engage li eliminer, au plus tard li la fin 
de la premiere annee apres I'entree en vigueur du present 
accord, les restrictions quantitatives qui s'appliquent aux 
importations effectuees dans les regions de la Communaute 
et pour les produits enumeres dans I'annexe I. 

Article 8 

1. La Communaute s'engage li eliminer pour le 31 
decem bre 1992 au plus tard les restrictions quantitatives qui 
s'appliquent aux importations effectuees dans les regions de 
la Communaute et pour les produits enumeres dans I'annexe 
II selon les modalites indiquees dans celle-ci. La liste des 
restrictions quantitatives visees par le present article peut etre 
modifiee d'un commun accord apres consultation dans le 
cadre de la commission mixte visee li I'article 20. 
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2. Corocznie, począwszy od 1990 r., Wspólnota będzie 
ustalać kontyngenty importowe dla produktów wymienio
nych w załączniku II. 

Artykuł 9 

Wspólnota: 
- każdego roku, począwszy od 1990 r., będzie ustalać 

kontyngenty importowe dla produktów podlegających 
ograniczeniom ilościowym, wymienionym w załącz
niku III , 

- z wyjątkami , będzie kontyngenty te regularnie pod
wyższać, mając na celu ich całkowitą eliminację najpóź
niej do 31 grudnia 1994 r. 

Artykuł 10 

Komisja Mieszana, powołana na mocy art. 20 niniejszej 
umowy, w trakcie swojej sesji w 1994 r. , określi system, jaki 
zastosowany zostanie na określony czas po 31 .12.1994 r. 
wobec importu produktów będących przedmiotem wyjąt
ków, o których mowa wart. 9. 

Artykuł 11 

1. Kontyngenty importowe będą ustalane z takim wy
przedzeniem, aby nie hamować normalnej wymiany hand
lowej . 

2. Import do Wspólnoty produktów objętych niniejszą 
umową nie będzie wliczany w c iężar kontyngentów wymie
nionych w poprzednich artykułach, jeżeli produkty te są 
zadeklarowane jako przeznaczone do reeksportu i zostaną 
efektywnie reeksportowane ze Wspólnoty bądź w stanie 
niezmienionym, bądź po przerobie uszlachetniającym czyn
nym, w ramach systemu kontroli administracyjnej, obowią
zującego we Wspólnocie. 

Artykuł 12 

1. W dziedzinie handlu towarami rolnymi obydwie Stro
ny przyznają sobie koncesje wymienione w załącznikach IV 
i V do niniejszej umowy, zgodnie z zamieszczonymi tamże 
warunkami . 

2. Uwzględniając znaczenie handlu towarami rolnymi 
oraz konsekwencje negocjacji wielostronnych prowadzo
nych w ramach GATT, Umawiające się Strony rozpatrywać 
będą, w ramach Komisji Mieszanej określonej w artykule 20 
niniejszej umowy, możliwość udzielenia sobie w oparciu 
o art. 2 nowych koncesji dla poszczególnych produktów, na 
zasadach wzajemności i harmonijności . 

Artykuł 13 

Strony będą się nawzajem informować o wszystkich 
zmianach wnoszonych do nomenklatury celnej lub statys
tycznej oraz o wszystkich decyzjach podjętych zgodnie 
z obowiązującą procedurą na temat klasyfikacji produktów 
objętych niniejszą umową. 

Artykuł 14 

Obroty handlowe między Umawiającymi się Stronami 
realizowane będą według cen zgodnych z cenami rynkowymi. 

2. Chaque annee civile a partir de 1990, la Communaute 
ouvre des contingents d'importation en faveur des produits 
enumeres dans I'annexe II. 

Article 9 

La Communaute: 
ouvre, chaque annee civile a partir de 1990, des contin
gents d'importation en faveur des produits faisant robjet 
des restrictions quantitatives figurant en annexe III; 

- sauf exceptions, augmente progressivement et regulie
rement ces contingents en vue de I'elimination des 
restrictions quantitatives concernees au plus tard le 31 
decem bre 1994. 

Article 10 

La commisslon mixte etablie en vertu de I'article 20 
definira, au cours de sa session de 1994, le regime applicable, 
pour une period e determinee a partir du 31 decembre 1994, 
a I'importation des produits faisant I'objet des exceptions 
visees a I'article 9. 

Article 11 

1. L'ouverture de contingents d'importation aura lieu 
a temps afin de ne pas entraver les courants normaux 
d'echanges. 

2. Les importations dans la Communaute de produits 
couverts par le present accord ne sont pas imputees sur les 
contingents vises aux articles precedents, si ces produits sont 
declares comme etant destines a la reexportation et sont 
effectivement reexportes de la Communaute, soit en I'etat 
soit apres perfectionnement actif. dans le cadre du systeme 
de contróle administratif en vigueur dans la Communaute. 

Article 12 

1. Dans le domaine des echanges agricoles, les deux 
parties s'accordent les concessions visees aux annexes IV et 
V, selon les conditions qui y sont indiquees. 

2. En tenant compte de I'importance de leurs echanges 
de produits agricoles et des consequences des negociations 
multilaterales menees dans le cadre du GATT, les parties 
contractantes examinent au sein de la commission mixte 
visee a I'article 20, la possibilite de s'accorder, sur la base de 
rarticle 2, de nouvelles concessions, produit par produit sur 
une base reciproque et harmonieuse. 

Article 13 

Les parties s'informent mutuellement de toute modifica
tion apportee a leur nomenclature tarifaire ou statistique ou 
de toute decision arretee, conformement aux procedures en 
vigueur, au sujet du classement des produits couverts par le 
present accord. 

Article 14 

Les echanges de marchandises entre les parties contrac
tantes s'effectuent aux prix conformes a ceux du marche. 
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Artykuł 15 

1. Jeżeli w ramach wymiany między Polską a Wspólno
tą jakiś produkt importowany jest w tak znacznych ilościach 
lub na takich warunkach, że powoduje to lub zagraża 
spowodowaniem poważnych strat dla producentów krajo
wych podobnych produktów lub produktów bezpośrednio 
konkurencyjnych, Umawiające się Strony dokonają wzajem
nych konsultacji. 

2. Strona występująca o konsultacje dostarczy drugiej 
Stronie wszystkie niezbędne elementy pozwalające na doko
nanie pogłębionej analizy sytuacji. 

3. Konsultacje odbywane na mocy ust. 1 są prowadzone 
z uwzględnieniem podstawowych celów niniejszej umowy 
i kończą się najpóźniej w 30 dni po dacie notyfikacji przez 
jedną ze Stron wniosku o ich zwołanie, chyba że Strony 
zdecydują inaczej . 

4. Jeżeli w następstwie tych konsultacji Strony stwier
dzą, że powstała sytuacja przewidziana w ust. 1, eksport 
zostanie ograniczony lub podjęte zostaną inne środki, ewen
tualnie dotyczące cen, po których sprzedawane będą produ
kty eksportowane, w taki sposób, aby zapobiec lub naprawić 
szkodę · 

5. Jeżeli po zakończeniu czynności przewidzianych 
w ust. 1-4 Umawiające się Strony nie dojdą do porozumie
nia, Strona wnioskująca o konsultacje będzie miała prawo 
wprowadzić ograniczenia w imporcie produktów będących 
przedmiotem konsultacji w stopniu i w okresie koniecznym 
dla zapobieżenia lub naprawienia szkody. W takim przypadku 
druga Umawiająca się Strona będzie miała prawo uchylić 
swoje zobowiązania wobec pierwszej w granicach odpowie
dnio ekwiwalentnego handlu. 

6. W krytycznych okolicznościach, kiedy każde opóź
nienie pociągałoby straty trudne do naprawienia, mogą 
zostać wprowadzone zapobiegawczo, bez uprzednich kon
sultacji, środki tymczasowe, pod warunkiem przeprowadze
nia konsultacji niezwłocznie po podjęciu tych działań. 

7. Przy wyborze środków podejmowanych na mocy 
niniejszego artykułu Umawiające się Strony przyznają pierw
szeństwo takim środkom, które w najmniejszym stopniu 
dezorganizują prawidłowe funkcjonowanie niniejszej umo
wy. 

8. W razie potrzeby Umawiające się Strony mogą przy
stąpić do konsultacji dla określenia momentu, w którym 
środki przyjęte w oparciu o ustępy 4, 5 i 6 przestają być 
stosowane. 

9. Jeżeli po wyczerpaniu procedur przewidzianych 
w niniejszym artykule Strony nie osiągną porozumienia 
w sprawie środków podjętych w wykonaniu tego artykułu, 
Polska i Wspólnota będą mogły przedłożyć spór Układającym 
się Stronom w GAD zgodnie z artykułem XIX GAD i ar
tykułem 4 Protokołu przystąpienia Polski do GAD. 

Artykuł 16 

1. Umawiające się Strony uczynią wszystko dla promo
wania, rozwijania i dywersyfikacji wymiany handlowej 
w oparciu o zasady niedyskryminacji i wzajemności. Komisja 
Mieszana powołana na mocy art. 20 niniejszej umowy 
przywiązywać będzie szczególną wagę do środków sprzyja
jących wzajemnemu i harmonijnemu rozwojowi obrotów. 

Article 15 

1. Les parties contractantes se consultent mutuellement 
si, dans le cadre des echanges entre la Communaute et la 
Pologne, un produit est importe en quantites tellement 
accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace 
de porter prejudice grave aux producteurs nationaux de 
produits similaires ou de produits directement concurrents. 

2. La partie contractante qui sollicite la consultation 
fournira a I'autre partie tous les elements necessaires pour 
permettre un examen approfondi de la situation. 

3. La consultation sollicitee en vertu du paragraphe 1 est 
menee en ayant presents a I'esprit les objectifs fondamentaux 
du present accord et elle se termine au plus tard trente jours 
apres la date de notification de la demande par la partie 
concernee, a moins que les parties n'en dec ide nt autrement. 

4. Si, a la suite de cette consultation, I'existence de la 
situation mentionnee au paragraphe 1 est reconnue par les 
parties contractantes, les exportations sont limitees ou 
d'autres mesures sont prises, eventuellement des mesures 
relatives au prix auquel sont vendus les produits exportes, de 
maniere a prevenir ou a reparer le prejudice. 

5. Si, au terme de I'action mentionnee aux paragraphes 
1 a 4, les parties contractantes n'arrivent pas a un accord, la 
partie qui a sollicite la consultation aura la faculte d'appliquer 
des restrictions aux importations des produits en question, 
dans la mesure et pendant le temps necessaires pour prevenir 
ou reparer le prejudice. Dans ce cas, I'autre partie contractan
te aura la faculte de deroger a ses obligations envers la 
premiere pour des echanges substantiellement equivalents. 

6. Dans des circonstances critiques ou tout retard ent
rainerait un dom mag e qu'il serait difficile de reparer, des mesures 
provisoires peuvent etre prises a titre conservatoire, sans consul
tation prealable, a la condition de proceder a une consultation 
immediatement apres que ces mesures ont ete prises. 

7. En choisissant les mesures a prendre en vertu du 
present article, les parties contractantes accordent la prete
rence a celi es qui desorganisent le moins le bon fonction
nement du present accord . 

8. Encas de besoin, les parties contractantes peuvent 
proceder a des consultations pour etablir le moment ou les 
mesures adoptees en vertu des paragraphes 4, 5 et 6 cessent 
de s'appliquer. 

9. Si, une fois epuisees les procedures prevues par le 
present article, un desaccord subsiste entre les parties cont
ractantes au sujet de mesures prises en application de cet 
article, la Communaute et la Pologne pourront soumettre ce 
desaccord aux parties contractantes du GAD en conformite 
respectivement avec I'article XIX du GAD et avec I'article 
4 du protocole d'accession de la Pologne au GAD. 

Article 16 

1. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour 
promouvoir, developper et diversifier leurs echanges com
merciaux sur la base de la non-discrimination et de la 
reciprocite. La commission mixte instituee par I'article 20 
attachera une importance particuliere aux moyens susceptib
les de favoriser le developpement reciproque et harmonieux 
de ces echanges. 
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2. W tym celu Umawiające się Strony uzgadniają, że 
zapewnią publikacje szczegółowych danych dotyczących 
handlu i finansów, włączając w to statystyki dotyczące 
produkcji, spożycia i handlu zagranicznego, jak również 
informacje dostarczane zgodnie z art. X GATT. 

3. Umawiające się Strony uzgadniają, że będą współ
pracować w celu uproszczenia procedur i dokumentów 
celnych. 

4. Zgodnie z celami niniejszego artykułu Umawiające 
się Strony ustalają, że będą na swych rynkach utrzymywać 
i doskonalić uregulowania prawne, ułatwienia i praktyki 
handlowe, korzystne dla przedsiębiorstw i spółek drugiej 
Strony, m.in. tak jak to jest wskazane w załączniku VI. 

Artykuł 17 

Umawiające się Strony, w granicach swoich uprawnień : 

popierają stosowanie arbitrażu dla regulowania sporów 
związanych z transakcjami zawieranymi w dziedzinie 
handlu i współpracy przez spółki, przedsiębiorstwa i or
ganizacje gospodarcze Polski i Wspólnoty, 

- uznają, że jeśli spór zostaje skierowany do arbitrażu, 
każda ze Stron może swobodnie wybierać własnego 
arbitra, niezależnie od jego obywatelstwa, oraz że trzeci 
arbiter, przewodniczący, lub jedyny arbiter może być 
obywatelem kraju trzeciego, 

- popierają stosowanie zasad arbitrażu opracowanych 
przez Komisję Narodów Zjednoczonych do spraw mię
dzynarodowego prawa handlowego (CNUDCI) oraz 
arbitrażu każdego ośrodka prawnego państwa-sygnata
riusza Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagrani
cznych orzeczeń arbitrażowych, przyjętej w Nowym 
Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. 

Rozdzial II 

Współpraca gospodarcza 

Artykuł 18 

1. W kontekście własnych polityk oraz własnych celów 
gospodarczych Umawiające się Strony popierać będą współ
pracę gospodarczą na możliwie najszerszych podstawach, 
we wszystkich dziedzinach stanowiących przedmiot wspól
nego zainteresowania. Współpraca ta będzie miała na celu 
zwłaszcza: 
- wzmocnienie i dywersyfikację więzi gospodarczych 

między Umawiającymi się Stronami; 
- przyczynienie się do rozwoju ich gospodarek i pozio

mów życia ludności; 
- otwarcie nowych źródeł zaopatrzenia i nowych rynków; 

- popieranie współpracy między jednostkami gospodar
czymi w celu promocji przedsiębiorstw mieszanych, 
umów licencyjnych i innych form kooperacji przemys
łowej, sprzyjających rozwojowi przemysłów obu Stron; 

- popieranie postępu naukowego i technicznego; 
- wsparcie zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 

w celu zwiększenia i dywersyfikacji wymiany dóbr 
i usług ze Wspólnotą . 

2. A cet effe!, les parties contractantes conviennent 
d'assurer la publication de donnees detaillees sur les ques
tions commerciales et financieres, y compris les statistiques 
sur la production, la consommation et le commerce exterieur, 
ainsi que les informations fournies conformement fi I'article 
X du GATT. 

3. Les parties contractantes conviennent de cooperer en 
vue de simplifier les procedures douanieres et les documents 
douaniers. 

4. Conformement aux objectifs du present article, les 
parties contractantes conviennent qu'elles maintiendront et 
amelioreront des reglementations, facilites et pratiques com
merciales favorables pour les entreprises ou societes de 
I'autre partie sur leurs marches, entre autres comme indique 
a I'annexe VI. 

Article 17 

Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties 
contracta ntes: 
- encouragent le recours fi I'arbitrage pour regler les litiges 

resultant de transactions en matiere de commerce ou de 
cooperation concl ues par des societes, entreprises et 
organismes economiques de la Communaute et de la 
Pologne; 

- conviennent que, lorsqu'un litige est soumis fi I'arbit
rage, chaque partie peut choisir librement son propre 
arbitre, independamment de sa nationalite, et que le 
troisieme arbitre qui preside ou I'arbitre unique peut et re 
citoyen d'un pays tiers; 

- encouragent le recours aux regles d'arbitrage elaborees 
par la commission des Nations Unies pour le .droit 
commercial international (CNUDCI) et I'arbitrage par 
tout centre d'un Etat signataire de la convention sur la 
reconnaissance et I'execution des sentences arbitrales 
etrangeres conclue fi New York le 10 juin 1958. 

Titre II 

Cooperation economique 

Article 18 

1. A la lumiere de leurs politiques et de leurs objectifs 
economiques respectifs, les parties contractantes encoura
gent la cooperation economique sur une base aussi large que 
possible dans tous les domaines consideres comme etant 
d' interet mutuel. Cette cooperation aura notamment pour 
but: 
- de renforcer et de diversifier les liens economiques entre 

les parties contractantes; 
- de contribuer au developpement de leurs economies et 

de leurs niveaux de vie respect ifs; 
- d' ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de 

nouveaux marches; 
- d'encourager la cooperation entre operateurs economi

ques afin de promouvoir des entreprises mixtes, des 
accords de licences et d'autres formes de cooperat ion 
industrielle susceptibles de developper leurs industries 
respectives; 

- d'encourager le progres scientifique et technique; 
- d'appuyer les changements structurels dans I'economie 

polonaise afin d'accroitre et de diversifier les echanges 
des biens et de services avec la Communaute. 
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2. Dla osiągnięcia tych celów Umawiające się Strony 
dołożą starań, by popierać i promować współpracę gos
podarczą, szczególnie w następujących dziedzinach: 

- przemysł, w tym petrochemia, budownictwo i stocz
niowe usługi remontowe, 

- rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy oraz produkcja 
maszyn rolniczych, 

- górnictwo, 
- energetyka, 
- transport, turystyka oraz inne usługi, 
- telekomunikacja, 
- ochrona środowiska i gospodarka zasobami natural-

nymi, 
- sektor zdrowia oraz wyposażenia medycznego, 
- badania naukowe w wybranych dziedzinach, w których 

Umawiające się Strony już współpracują lub mogłyby się 
zaangażować w przyszłości, 
kształcenie zawodowe i kształcenie kadr kierowniczych, 
m.in . w dziedzinach bankowości i ubezpieczeń, 
normy, 

- statystyka. 

3. Dla realizacji celów współpracy gospodarczej oraz 
w ramach swoich kompetencji Umawiające się Strony popie
rać będą podejmowanie działań mających na celu stworzenie 
warunków sprzyjających współpracy gospodarczej i przemy
słowej, polegających zwłaszcza na: 

- ułatwianiu wymiany informacji ekonomicznych i hand
lowych, 

- rozwijaniu klimatu korzystnego dla inwestycji, wspól
nych przedsięwzięć oraz porozumień licencyjnych, 
szczególnie poprzez umowy między Polską a państwami 
członkowskimi Wspólnot w sprawie promocji i ochrony 
inwestycji, dotyczące m.in. transferu zysków i repatriacji 
kapitału, na zasadach niedyskryminacji i wzajemności, 

ułatwianiu wymiany i kontaktów między osobami i dele
gacjami reprezentującymi organizacje handlowe lub 
inne właściwe organizacje oraz zachęcaniu do kontak
tów biznesmenów, zwłaszcza poprzez stworzenie od
powiedniej infrastruktury, 

- organizowaniu seminariów, targów lub wystaw, sym
pozjów i "business weeks", 

- zachęcaniu do przedsięwzięć obejmujących doradztwo 
techniczne w określonych dziedzinach, 

- popieraniu, w zgodzie z własnymi przepisami i polityką 
Umawiających się Stron, wspólnych przedsięwzięć ba
dawczo-rozwojowych, wymiany informacji i kontaktów 
pomiędzy naukowcami, instytutami naukowymi, uczel
niami i jednostkami gospodarczymi, 

ułatwianiu współpracy między jednostkami gospodar
czymi na rynkach krajów trzecich. 

Artykuł 19 

Bez uszczerbku dla obowiązujących w tym zakresie 
traktatów ustanawiających Wspólnoty, umowa niniejsza, jak 
też każde z podejmowanych w jej ramach działań, pozos
tawiają całkowicie nie naruszone kompetencje państw 
członkowskich Wspólnot do podejmowania działań dwu
stronnych w dziedzinie współpracy gospodarczej z Polską 
oraz, jeśli powstanie taka potrzeba, do zawierania nowych 
umów o współpracy gospodarczej z Polską . 

2. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes 
s'efforcent d'encourager et de promouvoir la cooperation 
economique, notamment dans les secteurs suivants: 

- industrie, y compris la petrochimie et la construction et la 
reparation navales, 

- agriculture, y compris les agro-industries et les machines 
agricoles, 

- secteur minier, 
- energie, 
- transport, tourisme et autres activites de services, 
- telecommunication, 
- protection de I'environnement et gestion des ressources 

naturelles, 
- secteur de la sante, y compris I'equipement medical, 
- recherche scientifique dans certains domaines ou les 

parties contractantes se sont ou pourraient s'etre en
gagees, 

- formation professionnelle et de gestion, entre autres 
dans les domaines bancaires et des assurances, 

- normes, 
- statistiques. 

3. Pour la mise en oeuvre des objectifs de la cooperation 
economique, et dans les limites de leurs competences respec
tives, les parties contractantes favorisent I'adoption de mesu
res destinees a creer des conditions favorables a la co 
operation economique et industrielle et consistant notam
ment a: 
- faciliter les echanges d' informations economiques et 

commerciales; 
- developper un climat favorable aux investissements, aux 

coentreprises et aux accords de licences, notamment par 
des accords entre la Pologne et les Etats membres de la 
Communaute porta nt sur la promotion et la protection 
des investissements, y inclus sur le transfert des beneti 
ces et le rapatriement des capitaux, sur la base des 
principes de la non-discrimination et de la reciprocite; 

- faciliter les echanges et contacts entre personnes et 
delegations representant des organisations commercia
les ou d'autres organisations appropriees, et encourager 
les contacts d'affaires notamment a travers la mise en 
place d'une infrastructure appropriee; 

- organiser des seminaires, foires ou expositions, sym
posia et "business weeks"; 

- susciter des activites comportant la fourniture d'une 
expertise technique dans des domaines determines; 

- encourager, conformement aux legislations et aux politi
ques respectives des parties contractantes, les activites 
communes de recherche et de developpement, les echan
ges d'information et les contacts entre scientifiques, 
instituts de recherche et d'enseignement et operateurs 
economiques; 

- faciliter la cooperation entre operateurs economiques 
sur les marches des pays tiers. 

Article 19 

Sans prejudice des dispositions applicables en la matiere 
des traites instituant les Communautes, le present accord 
ainsi que toute action entreprise dans son cadre laisseront 
entierement intactes les competences des Etats membres des 
Communautes d'entreprendre des actions bilaterales avec la 
Pologne dans le domaine de la cooperation economique et 
de conclure, le cas echeanł, de nouveaux accords de co
operation economique avec la Pologne. 
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Rozdział III 

Komisja Mieszana 

Artykuł 20 

1. a) Powołuje się Komisję Mieszaną złożoną, z jednej 
strony, z przedstawicieli Polski i, z drugiej strony, 
Wspólnoty. 

b) Komisja Mieszana formułuje zalecenia będące wyni
kiem uzgodnień Umawiających się Stron. 

c) Komisja Mieszana, w przypadku konieczności, usta
nawia swój wewnętrzny regulamin i program pracy. 

d) Komisja Mieszana zbiera się raz w roku, przemiennie, 
w Warszawie i'Brukseli . Mogą być również zwoływa
ne za obopólną zgodą, na prośbę jednej lub drugiej 
Umawiającej się Strony, posiedzenia specjalne. Prze
wodnictwo Komisji Mieszanej Umawiające się Stro
ny sprawują przemiennie. Każdorazowo, w miarę 

możliwości, porządek obrad Komisji Mieszanej usta
lany jest z wyprzedzeniem. 

e) Komisja Mieszana może tworzyć wyspecjalizowane 
podkomisje wspomagające ją w realizacji zadań . 

2. a) Komisja Mieszana czuwa nad prawidłowym funkc
jonowaniem umowy, formułuje i zaleca środki dla 
realizacji jej celów, zgodnie z duchem polityki gos
podarczej i socjalnej Umawiających się Stron. 

b) Komisja Mieszana stara się znaleźć środki pozwalają
ce wspierać rozwój wymiany i współpracy handlowej 
i gospodarczej między Umawiającymi się Stronami. 
Powinna ona zwłaszcza: 

- badać różne aspekty wymiany między Stronami, 
szczególnie jej stan globalny, stopę wzrostu, 
strukturę i dywersyfikację, bilans handlowy oraz 
różne formy handlu i promocji wymiany, 

- formułować zalecenia dotyczące wszystkich pro
blemów współpracy handlowej lub gospodarczej 
interesujących obie Strony, 

- poszukiwać właściwych środków dla uniknięcia 
ewentualnych trudności w dziedzinie handlu 
i współpracy oraz wsparcia różnych form współ
pracy handlowej i gospodarczej w dziedzinach 
stanowiących przedmiot wspólnego zaintereso
wania, 

- rozpatrzyć działania służące rozwojowi i dywer
syfikacji współpracy handlowej i gospodarczej. 
zwłaszcza polepszającej możliwości importu do 
Polski i EWG, 

- wymieniać informacje dotyczące planów ma
kroekonomicznych i prognoz gospodarczych obu 
Stron, które mają wpływ na wymianę handlową 
i współpracę oraz, w szerszym znaczeniu, na mo
żliwości rozwijania komplementarności ich gos
podarek, jak również proponowanych progra
mów rozwoju gospodarczego, 

Titre III 

Commission mixte 

Article 20 

1. a) II est institue une commission mixte, composee de 
representants de la Communaute, d'une part, et de 
representants de la Pologne, d'autre part. 

b) La commission mixte formule des recommandations 
d'un commun accord entre les parties contractantes. 

c) La commission mixte arrete, si necessaire, son propre 
reglement interieur et son program me de travail. 

d) La commission mixte se rł3unit une fois par an 
fi Bruxelles et fi Varsovie, alternativement. Des reu
nions speciales peuvent et re convoquees d'un com
mun accord, fi la demande de I'une ou de I'autre partie 
contractante. La presidence de la commission mixte 
est assuree alternativement par chacune des parties 
contractantes. Chaque fois que cela est possible, 
I'ordre du jour des reunions de la commission mixte 
est convenu fi I'avance. 

e) La commission mixte peut creer des sous-commis
sions specialisees chargees de I'assister dans I'execu
tion de ses t.khes. 

2. a) La commission mixte veille au bon fonctionnement 
de I'accord et elle con90it et recommande des mesu
res pour atteindre ses objectifs, en gardant fi I'esprit 
les politiques economiques et sociales des parties 
contractantes. 

b) La commission mixte s'efforce de trouver des moyens 
permettant d'encourager le developpement des echan
ges et la cooperation commerciale et economique 
entre les parties contractantes. Elle doit notamment: 

- examiner les divers aspects des echanges entre 
les deux parties, notamment leur composition 
globale, leur taux de croissance, leur structure et 
leur diversification, la balance commerciale et les 
differentes formes de commerce et de promotion 
des echanges; 

- formuler des recommandations sur tout proble
me de cooperation commerciale ou economique 
d'interet mutuel; 

- rechercher les moyens propres a eviter les dif
ficultes eventuelles en matiere de commerce et 
de cooperation et encourager diverses formes de 
cooperation commerciale et economique dans 
les domaines d'interet mutuel; 

- envisager les mesures propres fi developper et 
fi diversifier la cooperation commerciale et eco
nomique, notamment en ameliorant les possibili 
tes d'importation dans la Communaute et en 
Pologne; 

- echanger des informations sur les plans macro-
-economiques et les previsions relatives aux 
economies des deux parties qui ont une inciden
ce sur les echanges et la cooperation et par 
extension, sur les possibilites de developper la 
complementarite de leurs economies respecti
ves, ainsi que les programmes de developpement 
economique proposes; 
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- poszukiwać sposobów organizacJI I popierania 
wymiany informacji i kontaktów, na wzajemnie 
korzystnych warunkach, w dziedzinach dotyczą
cych współpracy Umawiających się Stron w spra
wach gospodarczych, oraz przyczyniać się do 
tworzenia korzystnych warunków dla tej współ
pracy, 

- rozpatrywać z życzliwością środki służące po
prawie warunków rozwoju bezpośrednich kon
taktów między przedsiębiorstwami istniejącymi 
w Polsce i we Wspólnocie, 

- opracowywać i przedkładać władzom Umawia
jących się Stron zalecenia służące rozstrzygnięciu 
powstających problemów, o ile zaistnieje taka 
potrzeba, poprzez zawieranie umów lub poro
zumień. 

Rozdział IV 

Przepisy ogólne i końcowe 

Artykuł 21 

1. Umowa niniejsza nie narusza ani nie ogranicza praw 
i zobowiązań Stron w ramach GAni Protokołu przystąpien ia 
Polski do GA n . 

2. Z zastrzeżeniem art. 19 dotyczącego współpracy 
gospodarczej, postanowienia niniejszej umowy zastępują 
postanowienia umów zawartych między państwami człon
kowskimi Wspólnoty a Polską, jeżeli te ostatnie są sprzeczne 
lub identyczne z poprzednimi . 

Artykuł 22 

Niniejsza umowa odnosi się, z jednej strony, do teryto
rium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i, z drugiej strony, do 
terytoriów, gdzie stosowany jest traktat tworzący Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą, na warunkach przewidzianych tym 
traktatem. 

Artykuł 23 

Umowa niniejsza wchodzi w życie pierwszego dnia 
drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
Umawiające się Strony powiadomiły się wzajemnie w drodze 
notyfikacji o spełnieniu odpowiednich wymogów. Umowa 
niniejsza zawarta jest na okres 5 lat. Ulega ona automatycz
nemu przedłużeniu na dalsze jednoroczne okresy, jeżeli 
żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze 
pisemnej notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem dane
go okresu . 

Umawiające się Strony mogą porozumieć się co do 
konieczności zmiany umowy, mając na uwadze nową sytua
cję· 

Załączniki, wymiana listów w sprawie Klasyfikacji Kom
binowanej i wymiana listów w sprawie nowego, ekspery
mentalnego systemu importu (Testausschreibung), załączo
ne do niniejszej umowy, stanowią jej integralną częŚć . *) 

*)Ze względu na swą objętość załączniki te i listy nie podlegają 
opublikowaniu. Są one dostępne w Departamencie Prawno
-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

- rechercher des methodes permettant d'organiser 
et d'encourager les echanges d'informations et 
les contacts dans les domaines touchant la 
cooperation en matiere economique entre les 
parties contractantes sur des bases mutuellement 
avantageuses, et contribuer a la creation de 
conditions favorables a cette cooperation; 

- examiner favorablement les moyens d'ameliorer 
les conditions de developpement de contacts 
directs entre les entreprises etablies dans la 
Communaute et celles etablies en Pologne; 

- formuler et soumettre aux autorites des deux 
parties contractantes des recommandations pro
pres a resoudre les problemes qui se posent, le 
cas echeant, par la conclusion d'arrangements ou 
d'accords. 

Titre IV 

Dispositions generales et finales 

Article 21 

1. Le present accord n'affecte ni n'entrave les droits et 
obligations des parties dans le cadre du GA n et du protocole 
d'accession de la Pologne a celui-ci. 

2. Sous reserve des dispositions de I'article 19 relatives 
a la cooperation economique, les dispositions du present 
accord rem placent celles des accords conclus entre les Etats 
membres de la Communaute et la Pologne, dans la mesure ou 
ces dernieres, sont, soit incompatibles avec les precedentes, 
soit identiques a celi es-ci. 

Article 22 

Le present accord s'applique aux territoires ou le traite 
instituant la Communaute economique europeenne est 
d'application et dans les conditions prevues par ledit traite, 
d'une part, et au territoire de la Republique populaire de 
Pologne, d'autre part. 

Article 23 

Le present accord entre en vigueur le premier jour du 
deuxieme mois suivant celui au cours duquel les parties 
contractantes se sont mutuellement notifie I'accomplisse
ment des procedures legales necessaires a cet effet. II est 
conclu pour une periode initiale de cinq ans. II est reconduit 
tacitement d'annee en annee si aucune des parties contrac
tantes ne notifie par ecrit sa denonciation, six mois avant son 
expiration, a I'autre partie. 

Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir de 
modifier le present accord afin de tenir compte de situations 
nouvelles. 

Les annexes, I'echange de lettres relatif a la nomen
clature combinee et I'echange de lettres concernant un 
nouveau regime d'importation a titre experimental (Testaus
schreibung) joints au present accord font partie integrante de 
celui-ci. 
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Artykuł 24 

Umowa niniejsza została sporządzona w Warszawie dnia 
19 września 1989 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języ
kach polskim, angielskim, duńskim, francuskim, greckim, 
hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i wło
skim, przy czym każdy z tych tekstów posiada jednakową 
moc. 

Na dowód czego pełnomocnicy złożyli swoje podpisy 
pod niniejszą umową. 

Za Polską Rzeczpospolitą 
Ludową: 

K. Skubiszewski 
M. $więcicki 

Za Radę Wspólnot 
Europejskich: 

R. Dumas 
F. Andriessen 

Article 24 

Le present accord est redige en double exemplaire en 
langues polonaise, allemande, anglaise, danoise, espagnole, 
franc,:aise, grecque, italienne, neerlandaise et portugaise, 
chacun de ces textes faisant egalement foi. 

Fait a Varsovie, le dix-neuf septembre mil neuf cent 
quatre-ving-neuf. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont 
appose leurs signatures au bas du present accord. 

Pour la Republique 
populaire de Pologne: 

K. Skubiszewski 
M. $więcicki 

Pour le Conseil des Commu
nautes europeennes: 

R. Dumas 
F. Andriessen 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadczam, że: 
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

będzie niezmiennie zachowywana. 

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

Dano w Warszawie dnia 30 września 1989 r. 
Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : W. Jaruze/ski 

L. S. 
Minister Spraw Zagranicznych: w z. B. Ku/ski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 grudnia 1989 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 

19 września 1989 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 
23 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Euro
pejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz 
współpracy handlowej i gospodarczej, sporządzonej w War-

szawie dnia 19 września 1989 r., dokonane zostały notyfika
cje przewidziane w tym artykule. 

Powyższa umowa weszła w życie dnia 1 grudnia 1989 r. 

M inister Spraw Zagranicznych: w z. B. Ku/ski 
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UMOWA 

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 

sporządzona w Warszawie dnia 4 maja 1987 r. 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 4 maja 1987 r. zostały podpisane w Warszawie Umowa i Protokoł między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 
w następującym brzmieniu : 


