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ciu lat. Jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie 

niniejszej umowy w drodze notyfikacji na sześć miesięcy 

przed upływem tego terminu, ulega ona przedłużeniu na 

dalsze okresy pięcioletnie. 

2. W wypadku notyfikacji wypowiedzenia niniejszej 

umowy, postanowienia artykułów od 1 do 11 pozostaną 

w mocy przez dalszy okres dziesięciu lat w stosunku do 

inwestycji dokonanych przed złożeniem notyfikacji. 

Sporządzono w Bernie dnia 8 listopada 1989 r. w dwóch 

egzemplarzach w językach polskim, francuskim i angielskim, 

przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. 

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski 

uważany będzie za rozstrzygający. 

Za Polską Rzeczpospolitą 

Ludową 

A. Wójcik 

Za Konfederację 

Szwajcarską 

F. Blankart 

remain binding for a period of ten years. Unless written notice 

of termin~tion is given six months before the expiration ofthis 

period, the Agreement shall be considered as renewed on the 

same terll1s for a period of five years, and so forth. 

·(2) In case of official notice as to the termination of the 

present Agreement. the provisions of Articles 1 to 11 shall 

continue to be effective for a further period of ten years for 

investments mad e before official notice was given. 

Done, in duplicate at Berne, on November 8, 1989, in 

Polish, French and English, each text being equally authen

tic. In case of divergency, the English text shi,lIl prevail. 

For the Polish 

People's Republic 

A. Wójcik 

For the Swiss 
Confederation 

F. Blankart 

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 21 grudnia 1989 r. 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: W. Jaruzelski 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 

367 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 15 maja 1990 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską 
o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie dnia 8 listopada 1989 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 

12 ust. 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 

a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu 

i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie dnia 8 listopada 

1989 r. , dokonane zostały przewidziane w tym artykule 

notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa weszła 

w życie dnia 18 kwietnia 1990 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 


