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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

Artykuł 33 

Umowa niniejsza nie narusza zobowiązań Umawiają
cych się Państw wynikających z wielostronnych umów 
międzynarodowych. 

Artykuł 34 

Niniejszą umowę stosuje się również do orzeczeń sądo
wych wydanych przed wejściem w życie umowy. 

Artykuł 35 

Niniejsza umowa podlega ratyfikacji. Wymiana doku
mentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie. 

Artykuł 36 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego 
dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu , w 

którym miała miejsce wymiana dokumentów ratyfikacyj
nych. 

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślo
ny. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji 
przez każde z Umawiających się Państw. W takim wypad
ku utraci ona moc po upływie 6 miesięcy od dnia wypowie
dzenia. 

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających 
się Państw podpisali niniejszą umowę i opatrzyli ją pieczęcia
mi. 

Sporządzono w Wiedniu dnia 19 kwietnia 1990 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i nie
mieckim, przy czym oba teksty są jednakowo auten
tyczne. 

Z upoważnienia 
Prezydenta 
Rzeczypospol itej Polskiej : 

A. Bentkowski 

Z upoważnienia 
Związkowego Prezydenta 
Republiki Austrii: 

E. Foregger 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 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 Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 3 października 1990 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 

L.S. 
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 15 stycznia 1991 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 

19 kwietnia 1990 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 35 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądo
wych w sprawach karnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 19 
kwietnia 1990 r., dokonana została w Warszawie dnia 12 

grudnia 1990 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych do 
wymienionej umowy. 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 36 ustępu 1 powy
ższej umowy wejdzie ona w życie dnia 1 marca 1991 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 5 lutego 1991 r. 

w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w lutym 1991 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się współczynnik korygujący procentowy 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1991 r. 
w wysokości 0,6. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 lutego 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 


