
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji
Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach
cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, spo-
rzàdzonej w Warszawie dnia 19 paêdziernika 1998 r.
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319), Prezydent Rzeczypospolitej

Polskiej ratyfikowa∏ dnia 31 grudnia 2001 r. wy˝ej wy-
mienionà umow´.

Zgodnie z art. 89 umowy wchodzi ona w ˝ycie dnia
4 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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371
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià o pomocy prawnej i sto-
sunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporzàdzonej w Warszawie 

dnia 19 paêdziernika 1998 r.

372
KONWENCJA

o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych,

sporzàdzona w Seulu dnia 11 paêdziernika 1985 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

PREZYDENT POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 11 paêdziernika 1985 r. zosta∏a sporzàdzona w Seulu Konwencja o ustanowieniu Wielostronnej Agen-
cji Gwarancji Inwestycyjnych, w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad
KONWENCJA

o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji 
Inwestycyjnych sporzàdzona w Seulu 

dnia 11 paêdziernika 1985 r.

PREAMBU¸A

Umawiajàce si´ Paƒstwa,

majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zacieÊniania wspó∏-
pracy mi´dzynarodowej w dziedzinie rozwoju gospo-
darczego oraz popierania udzia∏u inwestycji zagranicz-
nych, w tym rozwoju, a w szczególnoÊci inwestycji pry-
watnych;

uznajàc, ˝e nap∏yw inwestycji zagranicznych do
krajów rozwijajàcych si´ by∏by u∏atwiony i lepiej sty-
mulowany przez ∏agodzenie niepokojów zwiàzanych
z ryzykami niehandlowymi;

pragnàc u∏atwiç nap∏yw do krajów rozwijajàcych
si´ kapita∏u i technologii w celach produkcyjnych na
warunkach zgodnych z potrzebami, politykà i celami
rozwoju tych krajów, w oparciu o sprawiedliwe i trwa-
∏e normy traktowania inwestycji zagranicznych;

przekonane, ˝e Wielostronna Agencja Gwarancji
Inwestycyjnych mo˝e odegraç powa˝nà rol´ w popie-
raniu inwestycji zagranicznych, uzupe∏niajàc dzia∏al-
noÊç krajowych i regionalnych programów gwarancyj-
nych oraz prywatnych ubezpieczycieli w zakresie ryzyk
niehandlowych, oraz

zdajàc sobie spraw´, ̋ e taka Agencja powinna, o ile
to mo˝liwe, pokrywaç swoje zobowiàzania bez si´ga-
nia do swoich zasobów kapita∏owych oraz ˝e cel taki
mo˝e byç osiàgni´ty poprzez sta∏à popraw´ warunków
inwestowania,

uzgodni∏y, co nast´puje:

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 2001 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller


