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TRAKTAT 

o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, 

podpisany w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości : 

W dniu 19 listopada 1990 r. został podpisany w Paryżu Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. 

Po zaznajomieniu się z powyższym traktatem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- został on uznany za słuszny zarówno w całości , jak i każde z postanowień w nim zawartych, 

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

- będzie niezmiennie zachowywany. 

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

Dano w Warszawie dnia 13 listopada 1991 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 

(Tekst traktatu zawiera załącznik do niniejszego numeru) 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 6 lipca 1994 r. 

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych 
w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem XXII paragraf 1 Traktatu o konwencjonalnych siłach 
zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 lis
topada 1990 r., dnia 26 listopada 1991 r. został przekazany 
Rządowi Królestwa Holandii dokument przystąpienia Rze
czypospolitej Polskiej do wspomnianego traktatu . 

Zgodnie z artykułem XXII traktatu wszedł on w życie 
w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 listopada 
1992 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości , co następuje: 

1. Zgodnie z artykułem XXII paragraf 2 traktatu, wszedł 
on w życie dnia 9 listopada 1992 r. 

Następujące państwa stały się jego stronami, składając 
dokumenty ratyfikacyjne w niżej podanych datach: 

Armenia 
Azerbejdżan 

Belgia 
Białoruś 

Bułgaria 

Czechosłowacja 

Dania 
Francja 
Grecja 
Gruzja 

12 października 1992 r 
9 lipca 1992 r. 

17 grudnia 1991 r. 
30 października 1992 r. 

12 listopada 1991 r. 
5 sierpnia 1991 r. 

30 grudnia 1991 r. 
14 marca 1992 r. 

8 lipca 1992 r. 
6 lipca 1992 r. 




