
UKLAD MI~D7Y RZ~DEM POLSKIEJ RZEC'ZYR1SPOLITZJ LTl00~"EJ 


I RZP,DEM STANCH" Z.JEDNOCZONYCH AHERYKI 

DOTICZp,CI R03ZCZEN OBYWATELI STANOv.1 ZJ:-!:DNOCZONYCH 


Rz~d Polskiej R7.,e~zypo2politej Ludowej i RZftd 3tan61tl Zjednoczon,'lch Ameryki, 

pr',"p:nqC dokonac uregulo"l'lani-3 roszczeb obywateli Stan5w Zjed'1oczonych 10 PoLski 

orsz pra2'n2,C dokonac post!,?pn w stol':nnkach gospodarcz;lch mi~dzy ohu kr<"jamt, 



ARTTKUL I 

A. RZqd Pelskiaj Rzeczypospolitej L'1dowej, zwany dalej RZqdem Polskim, 

zgadza si~ zaplBcic a RZqd St:m6w Zjed~oczonych przy.jqc sum~ $ 40.000.000.

W !Naluete St.anow Zjednoczonych na calkOloJite uregulowanie i zaspokojenie wszyst

kich roszczefl oby-wateli StanOTtI Zjednoczonych, zarowno osob fizycznych jak praw

nych, do R7-<idu Polskiego z tytulu nacjonalizacji i innego rodzaju pr7.ej'i\!cia 

przez Polsk~ mienia oraz praw i interesow zvliqzanych lub odnoszCl;cych si~ do 

mienia, kt6re mialo miej see vI dniu IUD przed dniem wej scia wzycie ninie,j szego 

lJkladu. 

B. Zaplata przez Rzqd Polski sumy $ 40.000.000.- b~dzie dokonana de rCl;k Se

kretarza Stanu Stanow Zjednoczonych w dW~ldziestu rocznych ratach po f; 2.000 .000.

w walucie Stan6w Zjednoczonych, przy eZJ~ kaida rata powinna bye uiszczona w dzie

siqt.ym dniu stycznia, poczynajqc ad dnia dZiesiCl,tego stycznia 1961 roku. 

AR'rYKUL II 

'loszczeniarni, 0 ktOrych mow!'! w artykule I i kt6re s~ uregulolitme 1. zaspokc

jr;ne nini.ejszym ukladam, Sq roszczenia obY-l1ateli Stano.. Zjednoc~wnych z tytulu: 

/a/ nacjonalizacji i innego rodzaju przej7cis przez Polsk~ mienia 

ora:? prs.. i inte't'es6w z1"riqzlmych Iub odnoszqcych sii? do mienia; 

In! prze,j~cia wla.sno§ci :jIb., lltraty uzywania lllb uiyt.kowania mienia 

n;; ~,odst:.awie polskich nst1'lH, dekret!-t·f Iub innych zarzqdze(l, ogra

rl1.czajiicych lub 1)szczuplajf!cych pr;:n-la i interes;? zwi~zane IDa 

cdnos?'~ce. si~ do mienis, pr'6y CZ;;1I1 roz 1:mie s-L~, z.e ella celh~ 

n:tniejsz~~f!O l1;,t,~pU :lat't przejQcia wlBsno6ci alba utr!8ty ')'7.;y"w;!rtia 

dekret,y Iu::: inne zArzqdzen1.3 zostaly P(i T'!i7; pi"!:r"1!'fs'Z'y z-3Sr,~Sow~'1e 

de) '7!ie711S; ora? 
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ukladu zostanie t'Ozdzielona Vi spos6b i ozgodni.e z metcd~ pod.z'; . .nlu, Zf\ stoS'.Y'.rlan,)'n"j 

AR'fr'"KUJ.., IV 

TN przypadl·Pl ~dyby tBkie rOt-:,:?c7enia z.of'taly hezposrednio przedlo7()ne or~;o;ez C,bY'iflP..

St,anow Z~:-;:inoc?onych. 

1\ B.T YKUL if 



ldc:i:l forma lnych osltrLedczefl ocinosnie ros'7czen, jakie zostanq pr,:edst::n.n.cne prz~7, 

f' 
,.; - Cdnosnie K8?:dero ros?czenia, ktore zostalo przez R:~qd Stanc,'tJ :?jectnocc:;o

n;ych uzn::Jne Z<l lriBSl1C, HZ"ld '3tarJc'w Zjednoczonych dostarct',y RZqdml'i P(lls1d.eml.l cry

nalne d,okDmenty odnof;z~ce do mjenh; znacjon~li'?O\,r,:;r:ego lub pl'zej7t.ego przez. 

FoJ ~k~, z kt.6-::-ych y.rynika roszczenie, 1i;t~ez8,j&c akcje osc,b p('~:q,m,ych, st.anowi~ce 

f,'J.'zez PolskI;? \,f prz'ypadku e;dy roszczenie nie ,:est 

oparte na tak:ch dok11ment.ach, 
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tycznl'la 

·.I 
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ZAIACZNIK 

A. DI:a ce16.,1 t'ozdz,ialu prr,:.ez RZq,d Star:6w Zjednoczonych sumy majqcej oJ'c 

zdplaconl:j, przez Rz~d Polski, "rosz(:ozeniami ob,Twateli St.ancw Z.iednoczonych" Sq 

pr,H-rB i interesy Z\..rl.."'!z.;me i odnosz'ice si{: do mienj_8 znacjonalizowanego, przej~-

tego na wlasnosc lub inaczej przej~tego przez Polsk~, kt6re od dat.j' nacjon;:li 

zacji, przej~cia n8 wlasnosc lub innego 'Przej~c1.a, do dnis wej §d.a w zycie 

niniejszego uklacl.u, byly nieprzerwanie, z zastrzeteniem pc'stanowieI1 w paragra

fach B i C niniej szego zal'icznika: 

/ a/ 	 bezposrednio wb snosciq oscb fizyc'7.:nych b~d4cych ob:lw~t.elami 

StClnow Z.jedn,oczonych; 

/b/ 	 bezposrednic w13snoGciq osob pra"'llych utworzonych na podstawie 

prawa Stanow Zjednoczonych, jednego z wchodzqcychw sklad stan6w 

lub ieh innej jednostki politycznej, ktOr,Yc:h pi~cd.zi.e:si<it, prccent 

1ut 1-1i~cej kepit;>lu akcyjnego lub udz.ialow majEtt.kow-j"ch bylo \..19

snosciq obywatelistanc1V' Zjednoczonych; 

/el 	 bezposrednio wl:asnosciq osoh p"r-a"Ymych Dtwol"'Zonych na podstawie 

pr8wa St.:mow Zjednoczonych, jednego Z TAChoc'.zftcych w sk18d 

It:.b iett tnnej jednostki politycznej, kt6ry(::h pi~cdzjesiqt procent 

be?posrednio lub posrednio pc-przez :;..:1.zi;:;ly ~l jed.r..ej 1 un kHh, (; '3(, 

~,j8dno~zcr:ych h~b OGot, prAwnych utworzonych na poost;;v:ie prd~ra 

http:prr,:.ez
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nych ut1l-yorz.onyct n8 podstawi.e pr:,p,v8 St.an;:'w Zj ,3dnoczonyc;;., jednego 

z wchodzqcych w sklad stanow luI:: ien innl3j jednostki po.LHycznej, 

ktore nie zostaly obj~te wJzej kBtegoriCi /b/ lub / cj; 

/el posrednio wlasncsciq, osc.b obj~tych wyzej kategoriCi! a/, Ibi lub 

/e/, poprzez wlasnosc kapitalu akcyjnego lub bezposrednich Uo.zia

low maj~t,kowych w osobach pra~'llych utworzon;y'Ch ne podstBvJie prav18 

polskiego, ktorych jakakolwiek cz~sc mienia zostala pMejl?ta prze'l· 

Pol sk~, lilb W osobach pra'l1mych utworzonych na podstawie prawa nif?

mieckiego, ktorych przew8zaj"'!ca cZIils6 mienia z02tala przejE2ta 

/f/ pC§rednio wlasnosci~ 056b ob.i~tych i.vyzej kategoriq /d/ poprzez 

TN'lasno8c 056b pravmych, 0 kt6rych mowa w kor1CU zd::lnia dotyczqcego 

t.ej ke-t.eforii, kapitalu akcyjnego 111b be'?posredntch lldzia16w ma

jq.tkoHycri W OSQbach pra\>mych ut:worzonych na podstawie praw8 pol

skiego, kMrych jakakolw::'ek cz~sc mienia z.cstale pr'l/ej~ta przez 

P015k~, J ub w oscbflch pr~:nmych utwor''Zonych ne podst.8wi.e pra ..ra 

niemieckiego, kt6rych przewazajqca cz~€'c mi.enia ZO AtRIa pr'Z8j'?ta 

przez Pclsk~, a kt6re 

/g/ posrednJ.o wlasncsci<::t 056b obj~tych wyzej katef!ori~ /a/, /b/, /e/ 

jakiegokolwiek kr9ju, ktOrych zn3C"'~e 

jfi't~ przez Polsk~, Z wy.iq.tkiem :jednak interesb... , kt5re pod] 



RZCid Polski. t.Jlko w takLej mierze, tV jaldej kapitnl akcyjny lub l:dzi8!Y m8.}f,+-}:ClriE 

lub p05T"ednio poprzez udzi81y i-I jedr;ej Iub kilku cscbach pra~mych, !!t,,,rCT'z.onycr: 



PROTOKOL 

Przedstawiciele Ministerstwa Finans6w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

oraz 	Rz'}du Stan6w Zjednoczonych, maj'}c na uwadze realizacj~ postanowien 

Artykulu 5- go 	Ukladu pomi~dzy Rz'}dami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

oraz 	Stan6w Zjednoczonych, dotycz'}cego Roszczen obywateli Stan6w Zjedno

czonych, zawartego w Waszyngtonie w dniu 16 lipca 1960 r., spotkali si~ 

w Warszawie i 	uzgodnili, co nast~puje: 

j' 1. 	W celu wykonania postanowieti Artykulu 5- go Ukladu dotycz'}cego Roszczen 

Rz'}d Stan6w Zjednoczonych wyznaczy specjalnego reprezentanta oraz jego 

zast~pc~, kt6rzy b~d'} wchodzic w sklad Ambasady Stan6w Zjednoczonych , 

jako urz~dnicy dyplomatyczni, odpowiedzialni przl~d Ambasadorem Stan6w 

Zjednoczonych. 

2. 	a. Reprezentant Stan6w Zjednoczonych pelnic bftdzie rolft l'}cznika pomift

dzy "Foreign Claims Settlement Commission" Stan6w Zjednoczonych 

a Ministerstwem Finans6w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym 

dalej Reprezentantem Polskim, kt6re bftdzie dostarczac informacji 

przewidzianych w Artykule 5-ym Ukladu dotyc:l:'}cego Roszczen. 

b. 	Reprezentant Stan6w Zjednoczonych, pelni'}c swoje czynnosci przy po

mocy odpowiedniego zespolu wsp61pracownik6w, bftd'}cych rowniez 

czlonkami zespolu pracownik6w Ambasady, wyznaczonymi do tego 

celu - bftdzie kierowac zapytania na pismie do Polskiego Ministerstwa 

Finans6w i/lub do jego wyznaczonych przedstawicieli - oraz pozosta

wac bftdzie z nim w l'}cznosci w celu uzyskania. informacji niezb~dnych 

do sprawdzenia b'}dz oddalenia roszczen, obj~tych wyzej wymienionym 

Ukladem. 
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3. 	a. Re prezentant Stan6w Zjednoczonych pehlic b~dzie swe czynnosci tak 

dlugo, jak dIugo wymagac tego b~dzie wykonanie postanowien Artykulu 

5- go, lecz jezeli Kongres "Stan6w Zjednoczonych zakreslHby termin 

dla zakonczenia prac zwi~zanych z zaspokojeniem roszczen, Minister

stwo Finans6w zgadza si~ w miar~ mozliwosci wspoldzialac z "Foreign 

Claims Settlement Commission" dla ulatwienia tej Komisji wywi~zania 

si~ z 	jej obowi~zk6w. 

b. 	Ministerstwo Finans6w wyraza zgod~ i gotowosc do udzielania wymaga

nych informacji, opartych na istniej~cych dokumentach oraz innych do

st~pnych danych - w czasie nie dluzszym niz 6 miesi~cy od otrz¥=mania 

prosby 0 tak~ informacj~. Kazda taka prosba winna szczeg61owo wska

zywac, jakich informacji potrzebuje "Foreign Clai.ms Settlement Com

mission" dla ustalenia tytulu prawnego, stanu i wartosci mienia, na 

kt6rym opiera si~ roszczenie. 

4. 	a. Dla ulatwienia "Foreign Claims Settlement Commission" okreslenia war

tosci matych miejskich i wiejskich posiadlosci, Reprezentant Polski 

dostarczy Reprezentantowi Stan6w Zjednoczonych informacji 0 przedwo

jennych cenach grunt6w ornych i lesnych r6znych klas, polozonych 

w r6znych rejonach kraju, 0 cenach placow miejskich oraz 0 cenach ty

powych budynk6w mieszkalnych miejskich i wiejskich, jak r6wniez 

o wartosci typowych ma~ych przedsi~biorstw przemyslowych i handlo


wych, zaklad6w rzemieslniczych it. d., opartych na szacunkach ubez


pieczeniowych oraz na innych dost~pnych danych. 


Jezeli tak sporz~dzony szacunek wartosci okreslonego mienia z rodzaju 


wyzej wymienionych, okazalby si~, wskutek szczeg6lnych warunk6w, 
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niewystarczaj,!cym dla celow "Foreign Claims Settlement Commission", 

to 	Reprezentant Polski dostarczy wszystkich dost~pnych danych 0 przed

wojennej wartosci takiego okreslonego mienia. 

b. 	Na prosb~ Reprezentanta Stan6w Zjednoczonych Reprez,entant Polski do

starczac b~dzie szacunki wartosci mienia znacjonalizowanego, tak jak 

zostaly one sporz'!dzone przez wladze polskie w dniu przej~cia tego mie

nia. 

c. 	Reprezentant Polski dostarczac b~dzie przez swych przedstawicieli w mia

r.~ mozliwosci, informacji co do rozmiarow i stopnia szk6d 1 poniesionych 

przez dane mienie w wyniku wojny oraz okupacji przez nieprzyjaciela. 

5. 	Uzgodniono 1 ze inspekcje i badania na miejscu przeprowadzane b~dC! w6wczas 1 

gdy "Foreign Claims Settlement Commission" uzna informacje dost arczone 

stosownie do paragrafu 3 i 4 - za niewystarczajC!ce do ustalenia fakt6w, nie

zb~dnych dla oceny wchodzC!cego w grt; roszczenia. 

W takich przypadkach stosowac si~ bt;dzie nastt;pujC!cy spos6b post~powania: 

a. 	Reprezentant Stan6w Zjednoczonych przedkladac b~dzie Reprezentantowi 

Polskiemu prosb~ na pismie 0 przeprowadzenie badania na miejscu, wska

zujC!c okolicznosci, ktore takie badanie b~dzie mialo ustalic. 

b. 	Nie p6zniej niz w ciC!gu jednego miesiC!ca od otrzymania takiej prosby, 

Reprezentant Polski uzgodni z Reprezentantem Stan6w Zjednoczonych za

kres i czas takiego badania lub dostarczy takich dodatkowych materia16w, 

informacji i danych dotyczC!cych tej sprawy 1 kt6re mogC! - wedlug oceny 

"Foreign Claims Settlement Commission fl 
- uczynic takie badanie zb~dnym. 

c. 	Reprezentant Polski b~dzie towarzyszyc Reprezentantowi Stan6w Zjedno

czonych przy dokonywaniu inspekcji i badan na miejscu. 
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d. 	Reprezentant Polski powiadamiac bEtdzie Reprezentanta Stanow Zjednoczo

nych 0 tym, ze okreslone wyma:;ane badania nie mog,! bye przeprowadzone 

z uwagi na zakazy przepisow polskich. 

6. 	Reprezentant Stanow Zjednoczonych przekazywac bEtdzie Reprezentantowi Pol

skiemu kopiEt kazdego roszczenia zgloszonego w terminie, okreslonym przez 

"Foreign Claims Settlement Commission" zgodnie z przepisami Stanow Zjed

noczonych, jak rowniez kopiEt kazdej ostatecznej decyzji "Foreign Claims 

Settlement Commission" w odniesieniu do zgloszonych we wlasciwym terminie 

roszczeti, wniesionych na zasadzie Polsko-Amerykatiskiego Ukladu dotycz,!ce

go Roszczeti. 

7. 	Reprezentant Stanow Zjednoczonych przekazywac r6wniez bEtdzie Reprezentan

towi Polskiemu nastEtPuj,!ce dokumenty: 

a. 	papiery wartosciowe emitowane przez osoby prawne a stanowi,,!ce wlasnosc 

takich os6b, kt6re uzyskuj,,! zaspokojenie roszczeti opartych na nacjonaliza

cji lub innego rodzaju przejEtciu przez PolskEt calej wlasnosci takich os6b 

prawnych, 

b. 	podpisane przez osoby wnosz"!ce roszczen~a uwierzytelnione zrzeczenia 

siEt na rzecz Patistwa Polskiego ich praw z tytulu udzia16w w spolkach 

z ograniczon,! odpowiedzialnosci,,! lub podobnych, jezeli udzialy te nie s,! 

oparte na akcjach, jak r6wniez praw opartych na przejEtciu wlasnosci lub 

utracie uzywania i korzystania z mienia polozonego w Polsce - jezeli osoby 

takie uzyskaj,,! zaspokojenie roszczeti swoich opart,leh na t2 ~:o Iodzaju pra

wach, 

c. 	uwierzytelnione zrzeczenia siEt, podpisane przez osoby) kt6re uzyskaj,! 

zaspokojenie roszczeti opartych na dlugach przedsi~biorstw znacjonalizo
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wanych lub przejEttych przez PolskEt oraz roszczen opartych na dtugach, 

kt6re stanowHy obci~zenie mienia znacjonalizowanego lub winny spos6b 

przejEttego przez PolskEt. 

8. 	Foreign Claims Settlement Commission zgadza siEt pokrywac koszty ponie

sione przez Ministerstwo Finans6w przy sporz~dzaniu uwierzytelnionych 

lub fotostatycznych kopii dokument6w urzEtdowych lub akt oraz koszty spe

cjalnych ustug polskich inzynier6w 1 architekt6w i innych technik6w w przy

padkach, gdy us:l:ug takich zaz~da Reprezentant Stan6w Zjednoczonych. 

Podpisano w Warszawie, dnia . ~f...4.~~ 1960 roku, w dw6ch 

egzemplarzach, kazdy w jEtzykach polskim i angielskim 1 przy czym oba teksty 

s~ jednakowo autentyczne. 


