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Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną za równo 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 12 lipca 1993 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
L.S . 

Minister Spraw Zagran icznych : K. Skubiszewski 

543 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 czerwca 1995 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego po
pierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 12 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popieró-n ia 
i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 
23 września 1992 r., dokonane zostały przewidziane w tym 

artykule notyfikacje i w związku z powyższym umowa weszła 
w życie dnia 16 czerwca 1995 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski 

544 
POROZUMIENIE 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach 
celnych, 

sporządzone w Wilnie dnia 30 stycznia 1995 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 30 stycznia 1995 r. zostało sporządzone w Wilnie Porozumienie m i ędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych w następującym brzmieniu: 

POROZUMIENIE 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repu
bliki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej 

w sprawach celnych 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litew
skiej. zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", 

pragnąc rozwijać współpracę w dziedzinie cła, 

dążąc do rozwoju ruchu osobowego i towarowego mię
dzy obydwoma państwami, 

biorąc pod uwagę, że działania sprzeczne z przepisami 
ce lnymi przynoszą szkodę ekonomicznym interesom oby
dwu państw, 

przekonane o tym, że przestrzeganie przepisów w spra
wach celnych oraz walka z działaniami sprzecznymi z przepi
sami celnymi mogą być bardziej skutecznie realizowane 
pr,?y współpracy organów celnych obu państw, 

mając na uwadze zalecenie Rady Współpracy Celnej 
z d" ia 5 grudnia 1953 r., dotyczące wzajemnej pomocy admi
nistracyjnej. 

uzgodniły, co następuje: 




