
No. 12484

CANADA
and 

POLAND

Agreement relating to the settlement of financial matters. Signed at 
Ottawa on 15 October 1971

Authentic texts : English, French and Polish. 
Registered by Canada on 3 May 1973.

CANADA
et 

POLOGNE

Accord concernant le règlement de questions financières. Signé à 
Ottawa le 15 octobre 1971

Textes authentiques : anglais, français et polonais. 
Enregistré par le Canada le 3 mai 1973.



228 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1973

[POLISH TEXT — TEXTE POLONAIS]
UKLAD MIE.DZY RZADEM KANADY I RZADEM POLSKIEJ RZEC- 

ZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, DOTYCZACY UREGULOWANIA 
SPRAW FINANSOWYCH

Rza_d kanadyjski i Rz%d Polskiej Rzeczypospolitej ludowej, zwany dalej " Rz^dem 
polskim ", uzgodnily, co nastçpuje :

Artykul I
Rzad polski zaplaci Rz^dowi kanadyjskiemu kwotç 1.225.000 (jeden milion 

dwieécie dwadzieécia piec tysiecy) dolarôw kanadyjskich jako calkowite i ostateczne 
zaspokojenie roszczeii kanadyjskich, powstalych przed dniem wejécia w zycie ninie- 
jszego Uktadu wobec Rza_du polskiego i polskich osôb fizycznych i prawnych, 
zwi^zanych z :
(1) mieniem, prawami i innymi interesami, ktôre zostaly znacjonalizovvane lub w 

inny sposôb pfzejçte w wyniku zastosowania polskich przepisôw lub decyzji 
administracyjnych,

(2) dlugami przedsiçbiorstw, ktôre zostaly znacjonalizowane lub w inny sposôb 
przejçte w wyniku zastosowania polskich przepisôw lub decyzji administracyjnych.

Artykul II 
Dla celôw niniejszego Ukladu " roszczenia kanadyjskie " oznaczaja, :

(1) roszczenia osôb fizycznych, ktôre byly obywatelami kanadyjskimi w dniu wejécia 
w zycie Ukladu i ktôre byly, lub ktôrych prawni poprzednicy byli obywatelami 
kanadyjskimi w dniu wejécia w zycie przepisôw lub innych odpowiednich zar- 
z^dzen wymienionych w Artykule I lub w dniu, w ktôrym zastosowano po raz 
pierwszy podobne przepisy do ich mienia, praw lub interesôw,

(2) roszczenia osôb prawnych, ktôre w dniu wejécia w zycie Ukladu byly utworzone 
lub ustanowione wedlug prawa kanadyjskiego i ktôre byly, lub ktôrych prawni 
poprzednicy byli kanadyjskimi osobami fizycznymi lub prawnymi w dniu wejécia 
w Éycie przepisôw lub innych odpowiednich zarza_dzen wymienionych w Artykule I 
lub w dniu, w ktôrym zastosowano po raz pierwszy podobne przepisy do ich 
mienia, praw i interesôw.

Artykul-III
Zaplata kwoty wymienionej w Artykule I nastapi w siedmiu rôwnych ratach 

rocznych. Rzqd polski dokona pierwszej wplaty w ci^gu oémiu miesiçcy od daty 
wejécia w zycie niniejszego Ukladu, a pozostalych szesc rôwnych rat bçdzie wplaca- 
nych co dwanaécie miesiçcy, licza_c od daty dokonania pierwszej wptaty.

Artykul-IV
(1) Calkowita zaplata kwoty okreélonej w Artykule I zwolni Rza_d polski oraz 

polskie osoby fizyczne i prawne od wszystkich zobowia_zari, ktôrych uregulowania
12484



1973 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 229

dotycza^ postanowienia tegoz Artykuhi; Rz^d kanadyjski uzna wôwczas jako 
caHcowicie uregulowane wszelkie roszczenia, pbjete niniejszym Ukladem, niezaleznie 
od tego, czy byfy one przedstawione Rza_dowi polskiemu.

(2) Rz^d kanadyjski nie bedzie przedstawiai w przyszlosci Rz^dowi polskiemu 
w imieniu kanadyjskich osôb fizycznych lub prawnych zadnych roszczeri, ktôrych 
zaspokojenie objçte zostalo niniejszym Ukladem i nie bedzie popieral takich roszczen.

Artykul V
Rozdzial kwoty okreslonej w Artykule I nalezec bçdzie do wyl^cznej kompetencji 

Rz^du kanadyjskiego i nie poci^ga za sobq. Éadnej odpowiedzialnosci Rz^du pol- 
skiego.

Artykul VI
W celu ulatwienia uznania poszczegôlnych roszczen Rza_d polski przekaze 

nieodpfatnie, na prosbç Rz^du kanadyjskiego takie informacje dotycza_ce tych roszc 
zen, jakie bçd^ mozliwe do uzyskania.

Artykul VU
(1) Rza_d kanadyjski przekaÉe Rz^dowi polskiemu kopie odpowiednich decyzji 

dotycz^cych zasadnosci i wielkosci roszczen.
(2) Rz^d kanadyjski przekaze Rza_dowi polskiemu, odnosz^ce sic. do kaidego 

roszczenia, ktôre uzna za zasadne, oryginalne dokumenty stwierdzajqce wlasnoéc 
mienia znacjonalizowanego lub w inny sposôb przejçtego przez Polskç i stanowi^ce 
podstawç tego roszczenia, l^cznie z posiadanymi przez uprawnione osoby certyfika- 
tami udzialow lub akcjami polskich osôb prawnych, jezeli calosc mienia tych osôb 
prawnych zostala znacjonalizowana lub przejçta przez Polskç. W przypadku, gdy 
roszczenie nie jest oparte na takich dokumentach, Rz^d kanadyjski dostarczy Rz^dowi 
polskiemu odpowiednie oswiadczenie zwalniajqce od zobowi^zan, podpisane przez 
uprawnionq. osobç.

(3) Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym artykule, ktôre maja. byc 
oddane Rza_dowi polskiemu, zostang. przekazane jak najwczesniej, gdy tylko bçdzie 
to mozliwe po dokonaniu ostatniej wplaty przewidzianej w Artykule III.

Artykul: VIII 
Uklad niniejszy wejdzie w zycie w dniu podpisania.

NA DOWÔD CZEGO nalezycie upowaznieni przez swoje Rza.dy pelnomocnicy 
podpisali niniejszy Uklad.

Uklad niniejszy sporz^dzono w Ottawie dnia 15 pazdziernika 1971 r. w dwôch 
egzemplarzach, kazdy w jçzykach angielskim, francuskim i polskim, przy czym 
wszystkie teksty sa. jednakowo autentyczne.

[Signed — Signé] [Signed — Signé]
MITCHELL SHARP MARIAN KRZAK

Z upowaènienia Rzadu Z upowaznienia Rzadu
Kanady Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

12484


