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[POLISH TEXT — TEXTE POLONAIS]

No. 5518. UKLAD MIÇDZY RZADEM STANÔW ZJEDNOC
ZONYCH AMERYKI I RZADEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ DOTYCZ4CY ROSZCZEN OBYWA
TELI STANÔW ZJEDNOCZONYCH

Rz^d Stanôw Zjednoczonych Ameryki i Rz^d Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, pragnac dokonac" uregulowania roszczeh obywateli Stanôw Zjednoczo
nych do Polski oraz pragnac dokonac* postçpu w stosunkach gospodarczych
miçdzy obu krajami,
uzgodnily, co nastçpuje :
Artykul I
A. Rzad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwany dalej Rz$dem Polskim,
zgadza sic zaplacid a Rz^d Stanôw Zjednoczonych przyj^c" sumç $ 40.000.000.w walucie Stanôw Zjednoczonych na calkowite uregulowanie i zaspokojenie
wszystkich roszczen obywateli Stanôw Zjednoczonych, zarôwno osôb fizycznych
jak prawnych, do Rz%du Polskiego z tytuhi nacjonalizacji i innego rodzaju
przejçcia przez Polskç mienia oraz praw i interesôw zwiajzanych lub odnosz^cych
sic do mienia, ktôre mialo miejsce w dniu lub przed dniem wejécia w zycie
niniejszego ukladu.
B. Zaplata przez Rzçd Polski sumy $ 40.000.000.- bçdzie dokonana do rak
Sekretarza Stanu Stanôw Zjednoczonych w dwudziestu rocznych ratach po
$ 2.000.000.- w walucie Stanôw Zjednoczonych, przy czym kazda rata powinna
byé uiszczona w dziesiatym dniu stycznia, poczynaj^c od dnia dziesiatego
stycznia 1961 roku.
Artykul II
Roszczeniami, o ktôrych mowa w artykule I i ktôre 33 uregulowane i zaspokojone niniejszym ukladem, s^ roszczenia obywateli Stanôw Zjednoczonych z
tytulu :
(a) nacjonalizacji i innego rodzaju przejçcia przez Polskç mienia oraz praw i
interesôw zwi^zanych lub odnosz^cych sic do mienia ;
(b) przejçcia wlasnoeci albo utraty uzywania lub uzytkowania mienia na podstawie polskich ustaw, dekretôw lub innych zarzadzen, ograniczajacych lub
uszczuplajacych prawa i interesy zwi^zane lub odnoszace sic do mienia,
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przy czym rozumie sic, ze dla celôw niniejszego ustçpu data^ przejçcia wiasnoéci albo utraty uzywania lub uzytkowania jest data, w ktôrej tego rodzaju
polskie prawa, dekrety lub inné zarz^dzenia zostaly po raz pierwszy zastosowane do mienia; oraz
(c) dlugôw przedsiçbiorstw, ktôre zostaly znacjonalizowane lub przejçte przez
Polskç i dîugôw, ktôre obciaéaly mienie znacjonalizowane, przejete na
wlasnoéé lub inaczej przejete przez Polskç.

Artykul III
Suma zaplacona Rzadowi Stanôw Zjednoczonych w myél artykulu I
niniejszego ukiadu zostanie rozdzielona w sposôb i zgodnie z metod^ podziahi,
zastosowanymi wedle uznania Rz^du Stanôw Zjednoczonych.

Artykul IV
Po wejéciu w zycie niniejszego ukiadu Rzad Stanôw Zjednoczonych nie
bçdzie przedstawial Rzadowi Polskiemu ani nie bçdzie popieral roszczen
obywateli Stanôw Zjednoczonych do Rz^du Polskiego, o ktôrych mowa w artykule
I niniejszego ukiadu. W przypadku gdyby takie roszczenia zostaly bezpoérednio
przedlozone przez obywateli Stanôw Zjednoczonych Rzadowi Polskiemu, Rzad
Polski przekaze je Rz%dowi Stanôw Zjednoczonych.

Artykul V
A. Dla ulatwienia Rzadowi Stanôw Zjednoczonych rozdzialu pomiçdzy
wnosz^cych roszczenia sumy maj^cej byé zaplacon^ przez Rz;jd Polski, Rz%d
Polski dostarczy na zyczenie Rz^du Stanôw Zjednoczonych takich informacji lub
dowodôw zawierajacych szczegôly dotycz^ce wlasnoéci i wartos'ci mienia oraz
praw i interesôw zwiqzanych lub odnosz^cych sic do mienia, jakie mog^ byé
potrzebne lub odpowiadajace temu celowi, a w przypadku gdyby takie informacje
lub dowody zostaly uznane za niewystarczaj^ce, zezwoli na zbadanie przez
przedstawicieli Rzadu Stanôw Zjednoczonych, w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy polskie, mienia, do ktôrego zgtoszono roszczenie, jako do mienia
znacjonalizowanego lub przejetego przez Polskç.
B. W celu zabezpieczenia Rz$du Polskiego przed mozliwym dochodzeniem
praw za posrednictwem krajôw trzecich, lub w inny sposôb, roszczen uregulowanych niniejszym ukladem, Rz$d Stanôw Zjednoczonych dostarczy Rzadowi
Polskiemu kopii takich formalnych oswiadczeri odnosnie roszczeA, jakie zostanq
przedstawione przez wnosz^cych roszczenia oraz kopii decyzji dotycz^cych
wainoéci i wysokos'ci roszczen.
C. Odnoénie kazdego roszczenia, ktôre zostalo przez Rz^d Stanôw Zjed
noczonych uznane za wazne, Rz^d Stanôw Zjednoczonych dostarczy Rzadowi
N» 5518
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Polskiemu oryginalne dokumenty odnosz^ce sic do mienia znacjonalizowanego
lub przejçtego przez Polskç, z ktôrych wynika roszczenie, wlaczajac akcje osôb
prawnych, stanowiqce wlasnoéé wnosz^cego roszczenie, o ile calosc mienia takiej
osoby prawnej zostala znacjonalizowana lub przejçta przez Polskç. W przypadku
gdy roszczenie nie jest oparte na takich dokumentach, Rz^d Stanôw Zjednoczonych dostarczy Rz^dowi Polskiemu zwolnienie z zobowiazania podpisane przez
wnosz^cego roszczenie.
D. Obydwa Rz^dy bçda^ sobie wzajemnie dostarczac" informacji lub udzielaé
pomocy w zakresie podanym w paragrafach A, B i C niniejszego artykulu, wedle
procedury majacej byc" uzgodnion^ pomiçdzy obu Rz^dami.
Artykul VI
W ci^gu 30 dni po wejéciu w zycie niniejszego ukladu Rz%d Stanôw Zjednoczonych odwola swoje zarz^dzenia blokuj^ce wszelkie polskie mienie w Stanach
Zjednoczonych.
Artykul VII
Zalacznik do niniejszego ukladu stanowi integraln^ cze.ec" tego ukladu.
Artykul VIII
Niniejszy uklad wchodzi w zycie z dniem jego podpisania.
NA DOWÔD CZEGO podpisani, zaopatrzeni we wlaéciwe pelnomocnictwa
przez swoje Rz^dy, zîozyli podpisy na niniejszym ukladzie.
SPORZ^DZONO w Waszyngtonie dnia 16 lipca 1960 r. w dwôch egzemplarzach,
kazdy w jçzykach angielskim i polskim, przy czym oba teksty 53 jednakowo
autentyczne.
Za Rz^d Stanôw Zjednoczonych Ameryki :
Foy D. KOHLER
Za Rz^d Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej :
S. R4CZKOWSKI
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ZAL^CZNIK
A. Dla celôw rozdziahi przez Rzad Stanôw Zjednoczonych sumy majacej byd
zaplacon^ przez Rzad Polski, ,,roszczeniami obywateli Stanôw Zjednoczonych" s^ prawa
i interesy zwiazane i odnoszace sic do mienia znacjonalizowanego, przejçtego na wlasnoéd
lub inaczej przejçtego przez Polskç, ktôre od daty nacjonalizacji, przejçcia na wlasnoéd
lub innego przejçcia, do dnia wejécia w zycie niniejszego ukladu, byfy nieprzerwanie,
z zastrzezeniem postanowien w paragrafach B i C niniejszego zalacznika :
(a) bezpoérednio wtasnoéciç osôb fizycznych bçdacych obywatelami Stanôw Zjednoc
zonych;
(b) bezpoérednio wlasnoécrç osôb prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanôw
Zjednoczonych, jednego z wchodzacych w sklad stanôw lub ich innej jednostki
politycznej, ktôrych piçddziesiat procent lub wiçcej kapitahi akcyjnego lub udzialôw
majqtkowych bylo wiasnoéciq. obywateli Stanôw Zjednoczonych;
(c) bezpoérednio wlasnoéciç osôb prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanôw
Zjednoczonych, jednego z wchodzacych w sklad stanôw lub ich innej jednostki
politycznej, ktôrych piçddziesiat procent lub wiçcej kapitalu akcyjnego lub udzialôw
majqtkowych bylo wlasnoéci% osôb fizycznych bçdacych obywatelami Stanôw Zjed
noczonych, bezpoérednio lub poérednio poprzez udzialy w jednej lub kilku osobach
prawnych jakiejkolwiek narodowoéci;
(d) poérednio wlasnoéciq osôb fizycznych bçda.cych obywatelami Stanôw Zjednoczonych
lub osôb prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanôw Zjednoczonych, jednego
z wchodzqcych w sklad stanôw lub ich innej jednostki politycznej, poprzez udzialy
w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanôw Zjednoczonych,
jednego z wchodzacych w sklad stanôw lub ich innej jednostki politycznej, ktôre nie
zostaly objçte wyzej kategori% (b) lub (c) ;
(«) poérednio wlasnoéci^ osôb objçtych wyzej kategoriq (a), (b) lub (c), poprzez wlasnoéd
kapitalu akcyjnego lub bezpoérednich udzialôw majqtkowych w osobach prawnych
utworzonych na podstawie prawa polskiego, ktôrych jakakolwiek czçéc" mienia zostala
przejçta przez Polskç, lub w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa
niemieckiego, ktôrych przewazajaca czçéd mienia zostala przejçta przez Polskç;
(/) poérednio wlasnoéci^ osôb objçtych wyzej kategori^ (d) poprzez wlasnoéd osôb praw
nych, o ktôrych mowa w koiicu zdania dotycz^cego tej kategorii, kapitalu akcyjnego
lub bezpoérednich udzialôw majatkowych w osobach prawnych utworzonych na
podstawie prawa polskiego, ktôrych jakakolwiek czçéd mienia zostala przejçta przez
Polskç, lub w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa niemieckiego,
ktôrych przewazajaca czçéc" mienia zostala przejçta przez Polskç, a ktôre zaprzestaly
swej dzialalnoéci; lub
(g) poérednio wlasnoéci^ osôb objçtych wyzej kategori^ (a), (b), (c) lub (d), majacych
interesy, ktôre iacznie stanowi$ znaczn^ sumç, przez kazd^ iloéé osôb prawnych
zorganizowanych na podstawie prawa jakiegokolwiek kraju, ktôrych znaczna czçéd
mienia zostala przejçta przez Polskç, z wyjatkiem jednak interesôw, ktôre podlegaj^
odszkodowaniu na mocy jakiegokolwiek innego ukladu miçdzynarodowego, w ktôrym
strong jest Polska.
B. Osoby prawne utworzone na podstawie prawa Stanôw Zjednoczonych, jednego
z wchodzacych w sklad stanôw lub ich innej jednostki politycznej, ktôre zostaly zreorN° 5518
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ganizowane w drodze postçpowania sadowego, po tym, jak ich mienie lub prawa i interesy
zwiazane lub odnoszace sic do mienia zostafy znacjonalizowane lub przejete przez Polskç,
bçda^ uczestniczyfy w sumie majacej byd zaplacon^ przez Rzad Polski tylko w takiej mierze,
w jakiej kapitai akcyjny lub udzialy majatkowe w takich osobach prawnych byhy w czasie
nacjonalizacji lub innego przejçcia wtasnoétirç osôb fizycznych bçdqcych obywatelami
Stanôw Zjednoczonych, bezpoérednio lub poérednio poprzez udziahy w jednej lub kilku
osobach prawnych, utworzonych na podstawie prawa Stanôw Zjednoczonych, jednego
z wchodzacych w sklad stanôw lub ich innej jednostki politycznej.
C. Roszczenia oparte w caloéci lub czçéci na wiasnoéci nabytej po dacie zastosowania
dyskryminuj^cych niemieckich zarz^dzen, pozbawiaj^cych lub ograniczaj^cych prawa
wlaécicieli takiej wlasnoéci, bçd^ partycypowad w sumie majqcej by<5 zaplacona. przez
Rz^d Polski tylko w takiej czçéci tych roszczen, ktôre nie sq oparte na wlasnoéci nabytej
w tych warunkach.
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EXCHANGE OF NOTES

The Minister Plenipotentiary, Financial Counselor, Polish Embassy, to the Assistant
Secretary of State for European Affairs

EMBASSY OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC
WASHINGTON, D. C.
[POLISH TEXT — TEXTE POLONAIS]
Waszyngton, dnia 16 lipca, 1960r.

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt powotac" sic na rozmowy przeprowadzone w czasie rokowan
dotyczacych podpisanego dzisiaj ukladu miçdzy Rz^dami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Stanow Zjednoczonych Ameryki, w sprawie roszczen obywateli
Stanow Zjednoczonych.
W zwiazku z wyrazonym przez Rz^d Stanow Zjednoczonych Ameryki
zainteresowaniem spraw^ zalatwienia nie sptaconych obligacji dolarowych,
emitowanych albo gwarantowanych przez Rz^d Polski, na terenie Stanow Zjed
noczonych w okresie 1919-1939r., mam zaszczyt poinformowac' Pana, ze Rz^d
Polski potwierdza zamiar zalatwienia sprawy tego zadhizenia obligacyjnego w
drodze bezpoérednich rozmôw z amerykanskimi posiadaczami obligacji lub ich
przedstawicielami.
Proszç przyj^é, Ekscelencjo, zapewnienia mojego najwyzszego szacunku.
S. RACZKOWSKI
Minister Peinomocny
Radca Finansowy
Jego Ekscelencja Foy D. Kohler
Asystent Sekretarz Stanu
[TRANSLATION — TRADUCTION]
Excellency,

His Excellency Foy D. Kohler
Assistant Secretary of State
No. 5518

Washington, 16 July 1960
[See note II]

S. RACZKOWSKI
Minister Plenipotentiary
Financial Counselor

