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 MARSZAŁEK SEJMU 

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 

Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać Panu 

Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 

55. posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r. ustawę  

o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach 

transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy 

Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., 

w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach 

wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego 

Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym 

w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy 

o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu 

Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego 

Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem 

o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego 

Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. 

(ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 

23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego 

Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami 

z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), 

sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. 

 

Z poważaniem 

 (-) Elżbieta Witek 

nafouki
Data publikacji



 

 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia 26 maja 2022 r. 

o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych 

i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej 

w Moskwie dnia 22 października 1963 r., 

w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach 

wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku 

Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym  

w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy 

o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu 

Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, 

sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie 

Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy 

Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi 

Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 

1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej 

(ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r.,  

23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym  

w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

wypowiedzenia Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych 

i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej 

w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie 

zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu 

Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, 

sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany 

Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu 

Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, 

sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie 

Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy 
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Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami 

z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu 

Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi 

Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), 

sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


