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Poz. 1232 

Warszawa, dnia 7 lipca 2021 r. 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 

Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień 

Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania 


i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.
	

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 16 ust. 2 Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyj-
nych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.1), Republika 
Federalna Niemiec stała się dnia 9 czerwca 2021 r. stroną wyżej wymienionego porozumienia. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 9 czerwca 2021 r. porozumienie obowiązuje w relacjach między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 3 w związku z art. 4 ust. 2 porozumienia dnia 9 czerwca 
2021 r. traci moc obowiązującą Klauzula Przedłużonego Obowiązywania Traktatu w Umowie między Polską Rzecząpospo-
litą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warsza-
wie dnia 10 listopada 1989 r.2) (Dz. U. z 1991 r. poz. 116) – art. 14 ust. 3 umowy. 

Z uwagi na powyższe, od dnia 9 czerwca 2021 r. nie ma zastosowania data końcowa stosowania Klauzuli Przedłużone-
go Obowiązywania Traktatu podana w oświadczeniu rządowym z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez 
Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popie-
rania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Pro-
tokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między 
Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 
podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 775). 

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau 

1)	 Porozumienie o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporzą-
dzone w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 753. 

2)	 Umowa została zmieniona i uzupełniona Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym 
zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajem-
nej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 
z 2006 r. poz. 84). 
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