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ogólnych zasad w tym zakresie - sumę wszelkich opłat za 
jego kształcenie, wpłaconych w ciągu roku do instytucji 
oświatowej w Kanadzie. 

6. Rozumie się, że postanowienia artykułu 24 nie mogą 
być rozumiane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo 
do przyznania osobom mającym miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie przywilejów 
przyznanych osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzi 
bę w trzecim państwie na podstawie porozumień zawartych 
z takim państwem lub państwami. 

7. Rozumie się, że postanowienia umowy nie mogą być 
rozumiane jako jakakolwiek przeszkoda w stosowaniu obec
nie lub w późniejszym terminie wyłączeń , zwolnień, odliczeń, 
zaliczeń albo innych przywilejów przyznanych : 

a) przez prawo Umawiającego się Państwa w określaniu 
podatku wymierzanego przez to Państwo albo 

b) przez jakiekolwiek inne porozumienie zawarte przez 
Umawiające się Państwo . 

8. Rozumie się, że nic w umowie nie może być inter
pretowane jako przeszkoda w poborze podatku przez Kanadę od 
kwot włączonych do dochodów osoby mającej miejsce zamiesz
kania lub siedzibę w Kanadzie zgodnie z postanowieniami 
rozdziału 91 kanadyjskiej Ustawy o podatku dochodowym. 

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego 
upoważnieni, podpisali niniejszy protokół i opatrzyli go 
odpowiednimi pieczęciami . 

Sporządzono w trzech egzemplarzach w Warszawie dnia 
4 maja 1987 r., każdy w językach polskim, angielskim i francus
kim, przy czym trzy teksty są jednakowo autentyczne. 

Z upoważnienia 
Rządu Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej : 
M . Orzechowski 

Z upoważnienia 
Rządu Kanady: 

C.J. C/ark 

Po zaznajomieniu s i ę z powyższą umową oraz protokołem, Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne zarówno w całości, 
jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświadcza, że są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, że 
będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia 29 grudnia 1987 r. 
Przewodniczący Rady Państwa : W. Jaruze/ski 

Minister Spraw Zagranicznych : M . Orzechowski L.S. 
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z dnia 10 stycznia 1990 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 maja 1987 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 28 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od do
chodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 maja 
1987 r., dokonana została w Ottawie dnia 30 listopada 

1989 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej 
umowy. 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 powyższej umowy weszła ona 
w życie dnia 30 listopada 1989 r. 

Minister Spraw Zagranicznych : w z. B. Ku/ski 
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UMOWA 

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania 
i wzajemnej ochrony inwestycji 

sporządzona w Warszawie dnia 13 października 1989 r. 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej ludowej 

PREZYDENT 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości : 

W dniu 13 października 1989 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji w następującym brzmieniu : 

UMOWA 
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej ludowej 
a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania 

i wzajemnej ochrony inwestycji 

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i Rząd Królestwa Szwecji , 
dążąc do zwiększenia współpracy gospodarczej ze wzajemną 
korzyścią dla obu Państw i do zapewnienia sprawiedliwych 
i właściwych warunków dla inwestycji inwestorów jednej Uma
wiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, 

AGREEMENT 
between the Government of the Polish People's 
Republic and the Government of the Kingdom of 
Sweden on the Promotion and Reciprocal Protection 

of investments 

The Government of the Polish People's Republic and the 
Government of the Kingdom of Sweden, 
desiring to intensify economic cooperation to the mutual 
benefit of both countries and to maintain fair and equitable 
conditions for investments by investors of one Contracting 
Sarty in the territory of the other Contracting Party, 
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uznając, że popieranie i ochrona takich inwestycji sprzyja 
rozszerzaniu stosunków gospodarczych pomiędzy dwiema 
Umawiającymi się Stronami i pobudza inicjatywy w zakresie 
inwestycji, 

uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1 

W rozumieniu niniejszej umowy: 

(1) określenie "inwestycja" oznacza wszelkie mienie 
zainwestowane przez inwestorów jednej Umawiającej się 
Strony, pod warunkiem że ta inwestycja została dokonana 
zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, 
a w szczególności, choć nie wyłącznie: 

a) ruchomości i nieruchomości, jak również inne prawa 
rzeczowe, takie jak hipoteka, prawo zatrzymania, za
stawu, użytkowania i podobne prawa; 

b) udziały i inne rodzaje uczestnictwa w spółkach; 

c) roszczenia pieniężne i świadczenia mające wartość gos
podarczą; 

d) patenty, inne prawa własności przemysłowej, procesy 
techniczne, nazwy handlowe, know-how i inne prawa 
własności intelektualnej, jak również good-will; 

e) koncesje gospodarcze, które są wymagane dla prowa
dzenia działalności gospodarczej, wynikające z prawa, 
decyzji administracyjnej lub umów, włączając koncesje 
na poszukiwanie, uprawianie, wydobywanie i eksploata
cję zasobów naturalnych; 

(2) określenie "inwestor" oznacza: 

a) każdą osobę fizyczną, która jest obywatelem Umawiają
cej się Strony zgodnie z jej prawem, i 

b) każdą osobę prawną mającą siedzibę na terytorium 
drugiej Umawiającej się Strony lub państwa trzeciego, 
w której przeważa interes inwestora jednej z Umawiają
cych się Stron. O przewadze interesu nie mogą jednakże 
stanowić czysto umowne stosunki. Osoba prawna nie 
podlega ochronie na mocy tej umowy, jeżeli wcześniej 
skorzystała ze środków przysługujących jej stosownie do 
innej umowy o ochronie inwestycji, zawartej z od
powiednim państwem trzecim. 

Artykuł 2 

(1) Każda z Umawiających się Stron zapewni we wszy
stkich wypadkach sprawiedliwe i właściwe traktowanie 
inwestycji inwestorów drugiej Umawiającej się Strony i nie 
będzie utrudniać zarządzania, utrzymania, wykorzystania, 
osiągania korzyści lub rozporządzania nimi w nieu
zasadniony sposób. Za taki nieuzasadniony sposób uważa 
się: ograniczenia w nabywaniu surowców, części składo
wych i podzespołów, części zamiennych, energii i paliw, jak 
również środków produkcji i działalności wszelkiego rodzaju. 
Nie powinno się wprowadzać przeszkód w sprzedaży produ
któw w kraju lub za granicą, lub w inny sposób. Wprowadze
nie generalnych ograniczeń podyktowanych sytuacją gos
podarczą, np. brakami, nie uważa się za nieuzasadniony 
sposób. 

recognizing that the promotion and protection of such 
investments favour the expansion of the economic relations 
between the two Contracting Parties and stimulate invest
ment initiatives, 

have agreed as follows: 

Article 1 

For the purposes of the present Agreement: 

(1) The term "investment" shall comprise every kind of 
asset, invested by investors, of one Contracting Party, 
provided that the investment has been made in accordance 
with the laws and regulations ot the other Contracting Party, 
and shall include in particular, though not exclusively: 

(a) movable and immovable property as well as any other 
property rights, such as mortgage, lien, pledge, usufruct 
and similar rights; 

(b) shares and other kinds of interest in companies; 

(c) title to money or any performance having an economic 
value; 

(d) patents, other industrial property rights, technical pro
cesses, trade names, know-how and other intellectual 
property rights as well as good-will ; 

(e) business concessions which are required to conduct 
economic activity and are conferred by law, administ
rative decisions or contracts; including concessions to 
search tor, cultivate, extract or exploit natural resources; 

(2) The term "investor" shall mean: 

(a) any natural person who is a national of a Contracting 
Party in accordance with its laws; and 

(b) any legal entity having a seat in the territory of the other 
Contracting Party, or in a third country with a predomi
nant interest of an investor of either Contracting Party. 
However, purely contractual relations alone do not 
constitute a predominant interest. Alegal entity may not 
invoke protection under this agreement if it had earlier 
invoked remedies available to it pursuant to another 
investment protection agreement concluded with the 
third country in question . 

Article 2 

(1) Each Contracting Party shall at all times ensure fair 
and equitable treatment of the investments by investors of the 
other Contracting Party and shall not impair the manage
ment, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by 
unreasonable measures. As such unreasonable measures are 
considered: restrictions on purchases of raw materials, com 
ponents and units, auxiliary materials, energy and fuel as well 
as means of production and operation of all kinds. Hindrance 
on the sale of poducts within the country and abroad and 
other measures should not be instituted. The introduction of 
general restrictions, based on the economic situation, e.g. 
shortages, are not considered unreasonable. 
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(2) Wodniesieniu do transportu towarów lub personelu 
zatrudnionego w związku z inwestycją inwestorowi będzie 
przysługiwało prawo wolnego wyboru przewoźnika. W przy
padku gdy na taki transport jest wymagane zezwolenie, 
zostanie ono udzielone bez względu na ewentualne ograni
czenia ilościowe. W odniesieniu do transportu przez państwa 
trzecie zezwolenie będzie udzielone zgodnie z mającymi 
zastosowanie: prawem międzynarodowym i umowami. 

(3) Obywatele jednej z Umawiających się Stron oraz 
członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo 
domowe uzyskają, zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczą
cymi wjazdu i przebywania cudzoziemców, zezwolenie na 
wjazd, pobyt i opuszczenie terytorium drugiej Umawiającej 
się Strony w celu prowadzenia działalności związanej z in
westycją na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. 

(4) Każda Umawiająca się Strona będzie, zgodnie z jej 
generalną polityką w dziedzinie inwestycji zagranicznych, 
popierać na swoim terytorium inwestycje inwestorów drugiej 
Umawiającej się Strony i zezwoli na takie inwestycje zgodnie 
z jej prawem. 

(5) W celu stworzenia korzystnych warunków do oceny 
pozycji finansowej i rezultatów działalności prowadzonej 
w oparciu o inwestycje podlegające niniejszej umowie, 
Umawiające się Strony zezwolą, najdalej jak jest to możliwe, 
w ramach ich prawa wewnętrznego, na zharmonizowanie 
rachunkowości inwestycji z międzynarodowymi standardami 
rachunkowości (lAS) ustalonymi przez Międzynarodowy 
Komitet Standaryzacji Rachunkowości (lASC). 

(6) Inwestycja dokonana zgodnie z ustawodawstwem 
Umawiającej się Strony, na której terytorium została podjęta, 
korzysta z pełnej ochrony niniejszej umowy. 

Artykuł 3 

(1) Każda Umawiająca się Strona będzie traktować 

inwestycje dokonywane na swoim terytorium przez inwes
torów drugiej Umawiającej się Strony nie mniej korzystnie niż 
w wypadku inwestycji dokonywanych przez inwestora 
z państwa trzeciego. 

(2) Niezależnie od postanowień ustępu (1) niniejszego 
artykułu, Umawiająca się Strona, 

a) która zawarła umowę dotyczącą utworzenia unii celnej, 
wspólnego rynku lub strefy wolnego handlu, lub 

b) która zawarła wielostronne porozumienie o współpracy 
gospodarczej w dziedzinie wzajemnej pomocy gospo
darczej, 

ma prawo przyznać bardziej korzystne traktowanie inwestyc
jom inwestora z państwa lub państw, które są również 
stronami wyżej wymienionych umów, lub inwestorom nie
których tych państw . 

(3) Traktowanie przyznane inwestycjom po.dlegającym 
umowom handlowym, które Królestwo Szwecji zawarło 
z Wybrzeżem Kośc i Słoniowej 27 sierpnia 1965 r., z Madaga
skarem 2 kwietnia 1966 r. i z Senegalem 24 lutego 1967 r., nie 
będzie powoływane jako podstawa do stosowania klauzuli 
największego uprzywilejowania, o której mowa w artykule 3, 
w stosunku do polskich inwestorów. 

(4) Postanowienia ustępu (1) niniejszego artykułu nie 
będą rozumiane jako zobowiązanie jednej Umawiającej się 

(2) In connection with the transport of goods or of 
personnel associated with an investment, the investor shall 
have the right to freely select the carrier. In cases where 
permission is required for such transport, this shall be granted 
without regard to any possible quotas. Concerning transpor
tation through third countries, permission will be granted in 
accordance with applicable international law and agree
ments. 

(3) Subject to the laws and regulations relating to the 
entry and sojourn of aliens, nationals of one Contracting 
Party, together with family members of their household, shall 
be permitted to enter into, remain and leave the territory of the 
other Contracting Party for the purpose of carrying out 
activities associated with investments in the territory of the 
latter Contracting Party. 

(4) Each Contracting Party shall, subject to its general 
policy in the field of foreign investment, promote in its 
territory investments by investorsof the other Contracting 
Party and shall admit such investments in accordance with its 
legislation . 

(5) In order to create favourable conditions for asses
sing the financial position and the results of activities which 
are based on investments under this agreement, the Contrac
ting Parties shall permit, as far as is possible within the 
framework of their nationallegislation, harmonization of the 
investors' accounting procedures with the International Ac
counting Standards (lAS) drawn up by the International 
Accounting Standards Committee (lASC). 

(6) An investment made in accordance with the laws 
and regulations of the Contracting Party in whose territory 
the investment is undertaken, enjoys the fuli protection of the 
present Agreement. 

Article 3 

(1) Each Contracting Party śhall apply to investments in 
its territory by investors of the other Contracting Party 
a treatment which is no less favourable than that accorded to 
investments by investors of third States. 

(2) Notwithstanding the provisions of Paragraph (1) of 
this Article, a Contracting Party 

(a) which has concluded an agreement regarding the 
formation of a customs union, common market or 
a free-trade area, or 

(b) which has concluded a multilateral agreement on eco
nomic co-operation for mutual economic assistance, 

shall be free to grant more favourable treatment to 
investments by an investor of the State or States which 
are also parties to the aforesaid agreements, or by 
investors of some of these States. 

(3) The treatment granted to investments under the 
Commercial Agreements which the Kingdom of Sweden has 
concluded with the Ivory Coast on 27 August 1965, with 
Madagascar on 2 April 1966 and with Senegal on 24 
February 1967 shall not be invoked as the basis most
-favoured-nation treatment under Article 3 by Polish inves
tors. 

(4) The provision of Paragraph (1) of this Article shall 
not be construed so as to oblige one Contracting Party to 
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Strony do rozciągnięcia na inwestora drugiej Umawiającej 
się Strony korzyści wynikających z traktowania, pierwszeńst
wa lub uprzywilejowania, będących rezultatem jakiejkolwiek 
międzynarodowej umowy lub układu dotyczącego w całości 
lub głównie opodatkowania albo przepisów wewnętrznych 
dotyczących w całości lub głównie opodatkowania. 

Artykuł 4 

(1) Żadna z Umawiających się Stron nie będzie przed
siębrać środków pozbawiających, bezpośrednio lub pośred
nio, inwestora drugiej Umawiającej się Strony inwestycji, 
chyba że nastąpi to z zachowaniem następujących warun
ków: 

a) środki te zostaną podjęte w interesie publicznym i zgod
nie z prawem; 

b) środki te będą formalne i nie dyskryminacyjne; i 

c) środki te zostaną podjęte wraz z postanowieniami o płat
ności niezwłocznego, właściwego i efektywnego od
szkodowania, podlegającego transferowi, bez zbędnej 
zwłoki, w walucie wymienialanej. 

(2) Postanowienia ustępu (1) niniejszego artykułu sto
suje się również do bieżących dochodów z inwestycji, jak 
również, w razie likwidacji, do przychodów uzyskanych 
z likwidacji. 

(3) Inwestorzy każdej Umawiającej się Strony, których 
inwestycje doznały uszczerbku na terytorium drugiej Uma
wiającej się Strony w wyniku wojny lub innego konfliktu 
zbrojnego, klęski żywiołowej, rewolty, powstania lub buntu, 
będą - w odniesieniu do odtworzenia, odszkodowania, 
kompensaty lub innego uregulowania - traktowani nie 
mniej korzystnie niż obywatele lub spółki któregokolwiek 
państwa trzeciego. Ewentualne płatności z powyższych 
tytułów będą podlegały transferowi w walucie wymienialnej 
bez zbędnej zwłoki. 

Artykuł 5 

(1) Każda Umawiająca się Strona dopuści bez zwłoki 
transfer w walucie wymienialnej, zgodnie i w stopniu dopu
szczonym przez jej ustawodawstwo: 

a) bieżących dochodów pochodzących z inwestycji inwes
torów drugiej Umawiającej się Strony, włączając 
w szczególności, choć nie wyłącznie, dochody z kapita
łu, zysk, odsetki, dywidendy, należności licencyjne, ho
noraria lub opłaty; 

b) należności z całkowitej lub częściowej likwidacji każdej 
inwestycji inwestora drugiej Umawiającej się Strony; 

c) kwot pochodzących ze spłaty pożyczek, które obie 
Umawiające się Strony uznały za inwestycję; 

d) wynagrodzeń obywateli drugiej Umawiającej się Strony, 
którzy zostali zatrudnieni w związku z inwestycją na jej 
terytorium, i innych sum przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych z zarządzaniem inwestycją. 

(2) Umawiające się Strony będą traktować transfery, 
o których mowa w ustępie (1) niniejszego artykułu, nie 
mniej korzystnie niż transfery pochodzące z inwestycji 
dokonanych przez inwestorów któregokolwiek państwa 
trzeciego. 

extend to an investor ot the other Contracting Party the 
benetit of any treatment, preterence or privilege resulting 
trom any international agreement or arrangement relating 
wholly or mainly to taxation or any domestic legislation 
relating wholly or mainly to taxation. 

Article 4 

(1) Neither Contracting Party shall take any measures 
depriving, directly or indirectly, an investor ot the other 
Contracting Party of an investment unless the tollowing 
conditions are complied with: 

(a) the measures are taken in the public interest and under 
due process ot law; 

(b) the measures are distinct and not discriminatory; and 

(c) the measures are accompanied by provision tor the 
payment ot prompt, adequate and etfective compen
sation, which shall be transterabie without undue delay 
in a treely convertible currency. 

(2) The provisions of Paragraph (1) of this Article shall 
also apply to the current income from an investment as well 
as, in the event of liquidation, to the proceeds from the 
liquidation. 

(3) Investors ot either Contracting Party who suffer 
losses ot their investments in the territory ot the other 
Contracting Party due to war or other armed conflict, a state 
of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be 
accorded, with respect to restitution, indemnitication, com
pensation or other settlement, a treatment which is no less 
favourable than that accorded to nationals or companies of 
any third State. Resulting payments, if any, shall be trans
ferabie in a freely convertible currency without undue delay. 

Article 5 

(1) Each Contracting Party shall allow without delay 
the transfer in a freely convertible currency, subject to and to 
the extent permitted by its laws and regulations, ot: 

(a) the current income accruing trom any investment by 
investors ot the other Contracting Party, including in 
particular, though not exclusively, capital gains, protit, 
interests, dividends, licenses, royalties or tees; 

(b) the proceeds trom atotal or partial liquidation ot any 
investment by an investor ot the other Contracting 
Party; 

(c) tunds in repayment ot loans which bot h Contracting 
Parties have recognized as investment; 

(d) the earnings ot nati"onals ot the other Contracting Party 
who are allowed to work in connection with an invest
ment in its territory and other amounts appropriated tor 
the coverage ot expenses connected with the manage
ment ot the investment. 

(2) The Contracting Parties undertake to accord to 
transfers reterred to in Paragraph (1) ot this Article a treat
ment no less tavourable than that accorded to transters 
originating trom investments made by investors ot any third 
State. 
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(3) Transfer będzie dopuszczony bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty złożenia 
wniosku o dokonanie transferu. 

(4) Każdy transfer, o którym mowa w niniejszej umo
wie, zostanie dokonany według oficjalnego kursu obowiązu
jącego w dniu dokonania transferu . 

(5) Jeżeli właściwe władze polskie udzieliły według 
własnego uznania wcześniejszego zezwolenia, Narodowy 
Bank Polski zapewni w granicach, w jakich przychód z in
westycji inwestora szwedzkiego na terytorium Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej jest osiągany w walucie wymienial
nej, ekwiwalentną kwotę w walucie wymienialnej potrzebną 
dla dokonania transferu takiego przychodu w zamian za 
płatność w tej samej walucie niewymienialnej. 

(6) Stwierdza się, że szwedzcy inwestorzy mogą wyko
rzystywać mechanizmy rynkowe, np. przetargi, dla zakupu 
lub sprzedaży walut obcych zgodnie z ustawodawstwem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do uzyskanych w ten 
sposób walut obcych kurs, o którym mov . w ustępie (4), nie 
ma zastosowania. 

Artykuł 6 

Je;i:eli Umawiająca się Strona lub jeden z jej organów 
dokona na rzecz jej inwestora płatności z tytułu gwarancji 
udzielonej w odniesieniu do inwestycj i dokonanej na teryto
rium drugiej Umawiającej się Strony, druga Umawiająca się 
Strona, nie naruszając praw pierwszej Umawiającej się 

Strony wynikających z artykułu 7, uzna przejście wszelkich 
praw lub roszczeń tego inwestora na pierwszą Umawiającą 
się Stronę lub jej organ i przejęcie przez pierwszą Umawiającą 
się Stronę lub jej organ tych praw i roszczeń , z zastrzeżeniem 
prawa drugiej Umawiającej się Strony do potrącenia wyma
galnych podatków lub innych ciężarów publicznych należ
nych od inwestora. 

Artykuł 7 

(1) Każdy spór pomiędzy Umawiającymi się Stronami 
dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej umowy 
będzie, jeżeli to możliwe, rozstrzygany w drodze negocjacji 
pomiędzy rządami obu Umawiających się Stron. 

(2) Jeżeli spór nie może być w ten sposób rozstrzyg
nięty w ciągu sześciu miesięcy, zostanie on, na żądanie 
którejkolwiek Umawiającej się Strony, przedłożony do roz
strzygnięcia trybunałowi arbitrażowemu . 

(3) Trybunał arbitrażony będzie powoływany ad hoc. 
Każda Umawiająca się Strona wyznaczy jednego członka, a ci 
dwaj członkowie uzgodnią obywatela państwa trzeciego, 
które utrzymuje stosunki dyplomatyczne z obiema Umawia
jącymi się Stronami, jako ich przewodniczącego, który zo
stanie wyznaczony przez rządy tych dwóch Umawiających 
się Stron. Członkowie zostaną wyznaczeni w ciągu dwóch 
miesięcy, a przewodniczący w ciągu czterech miesięcy od 
daty zawiadomienia przez jedną Umawiającą się Stronę 
drugiej Umawiającej się Strony o woli poddania sporu do 
rozstrzygnięcia trybunałowi arbitrażowemu. 

(4) Jeżeli terminy, o których mowa w ustępie (3) niniej
szego artykułu, nie zostaną zachowane, każda Umawiająca się 
Strona może, w razie braku innych odpowiednich uzgodnień, 
zwrócić się do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybu
nału Sprawiedliwości o dokonanie niezbędnych nominacji. 

(3) The transfer shall be allowed without undue delay 
and, in any evenł, within a period of time not exceeding one 
month from the date on which the request for the transfer is 
made. 

(4) Any transfer referred to in this Agreement shall be 
effected at the official exchange rates prevailing on the day 
the transfer is made. 

(5) To the extent any return from an investment in the 
territory of the Polish People's Republic by a Swedish 
investors realized in a non-convertible currency, where the 
competent Polish authorities have at their discretion given 
prior permission, the equivalent amount in convertible cur
rency required for effecting the transfer of such a return shall 
be provided by the Polish National Bank against payment in 
the same non-convertible currency. 

(6) It is further noted that Swedish investors may use 
market mechanisms, e.g. auctions, to buy and sell foreign 
currency in accordance with laws and regulations of the 
Polish People's Republic. When foreign currency is obtained 
in this way the exchange rate referred to in Paragraph (4) is 
not applicable. 

Article 6 

If a Contracting Party or one of its organs makes 
a payment to any of its investors under a guarantee it has 
granted in respect of an investment in the territory of the other 
Contracting Party, the latter Contracting Party shall, without 
prejudice to the rights of the former Contracting Party under 
Article 7, recognize the transfer of any right or title of such an 
investor to the former Contracting Party or its organ and the 
subrogation of the former Contracting Party or its organ to 
any such right or title, subject to the other Contracting Party's 
right to deduct taxes and other public charges due and 
payable by the investor. 

Article 7 

(1) Any dispute between the Contracting Parties con
cerning the interpretation or application of this Agreement 
shall, if possible, be settled by negotiations between the 
Governments of the two Contracting Parties. 

(2) If the dispute cannot thus be settled within six 
months, it shall at the request of either Contracting Party be 
submitted to an arbitration tribunal. 

(3) The arbitration tribunal shall be set up from case to 
case, each Contracting Party appointing one member, and 
these two members shall then agree upon a national of a third 
State which maintains diplomatic relations with both Cont
racting Parties as their Chairman, to be appointed by the 
Governments of the Contracting Parties. The members shall 
be appointed within two months, and the Chairman within 
four months, from tti'e date either Contracting Party has 
advised the other Contracting Party of its wish to submit the 
dispute to an arbitration tribunal. 

(4) If the time limits referred to in Paragraph (3) of this 
Article have not been complied with, either Contracting Party 
may, in the absence of any other relevant arrangemenł, invite 
the President of the International Court of Justice to make the 
necessary appointments. 
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(5) Jeżeli Przewodniczący Międzynarodowego Trybu
nału Sprawiedliwości nie może wypełnić przewidzianej 
w ustępie (4) niniejszego artykułu funkcji lub jest obywate
lem jednej z Umawiających się Stron, do dokonania niezbęd
nych nominacji zostanie zaproszony Wiceprzewodniczący. 
Jeżeli Wiceprzewodniczący nie może wypełnić powyższej 
funkcji lub jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron, 
do dokonania niezbędnych nominacji zostanie zaproszony 
najstarszy rangą członek Trybunału, który jest w stanie 
wypełnić powyższą funkcję, a nie jest obywatelem żadnej 
z Umawiających się Stron. 

(6) Trybunał arbitrażowy orzeka większością głosów; 
orzeczenia są ostateczne i wiążące dla Umawiających się 
Stron. Każda Umawiająca się Strona ponosi koszty udziału 
członka wyznaczonego przez tę Stronę, jak również koszty jej 
reprezentacji w postępowaniu arbitrażowym; koszty udziału 
przewodniczącego, jak również wszelkie inne koszty pono
szą obie Umawiające się Strony w częściach równych. 
Trybunał arbitrażowy może jednak w orzeczeniu ustalić 
większy udział w kosztach jednej z Umawiających się Stron. 
We wszystkich innych kwestiach procedurę trybunału arbi
trażowego określa sam trybunał. 

Artykuł 8 

(1) Każda Umawiająca się Strona zgadza się poddać 
rozstrzygnięciu trybunału arbitrażowego wszelkie spory pra
wne wynikające z artykułu 4 niniejszej umowy, powstałe 
między tą Umawiającą się Stroną a inwestorem drugiej 
Umawiającej się Strony, dotyczące inwestycji tego ostat
niego na jej terytorium. 

(2) Spór nie wymieniony w ustępie (1) mniejszego 
artykułu, który powstaje między jedną Umawiającą się Stroną 
a inwestorem drugiej Umawiającej się Strony, dotyczący 
inwestycji tego drugiego na jej terytorium, zostanie za 
porozumieniem obu stron sporu poddany rozstrzygnięciu 
trybunału arbitrażowego. 

(3) Trybunał arbitrażowy w zakresie tego artykułu bę
dzie powoływany ad hoc w następujący sposób: każda 
strona sporu wyznaczy jednego członka, a ci dwaj człon
kowie wybiorą następnie obywatela państwa trzeciego jako 
przewodniczącego, który nie może jednak pełnić funkcji 
przewodniczącego lub członka trybunału w sytuacji, gdy nie 
są utrzymywane stosunki dyplomatyczne pomiędzy tym 
państwem a którąkolwiek z obu Umawiających się Stron. 
Członkowie zostaną wyznaczeni w ciągu dwóch miesięcy, 
a przewodniczący w ciągu trzech miesięcy, od daty zawiado
mienia przez inwestora - stronę sporu według definicji 
zawartej w ustępie (1) niniejszego artykułu - drugiej strony 
sporu o woli poddania sporu rozstrzygnięciu trybunału arbit
rażowego lub od daty, kiedy obie strony sporu, według 
definicji zawartej w ustępie (2) niniejszego artykułu, uzgodniły 
poddanie sporu rozstrzygnięciu trybunału arbitrażowego. 

(4) Jeżeli terminy, o których mowa w ustępie (3) tego 
artykułu, nie zostaną zachowane, każda strona sporu może, 
w braku innych odpowiednich porozumień, zwrócić się do 
Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawie
dliwości o dokonanie niezbędnych nominacji. 

(5) Trybunał arbitrażowy utworzony zgodnie z tym 
artykułem będzie, przy orzekaniu w sporze poddanym roz
strzygnięciu, stosować procedurę arbitrażową przewidzianą 
regułami arbitrażowymi Komisji Organizacji Narodów Zjed
noczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowe
go; przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne dnia 15 grudnia 

(5) If the President of the International Court of Justice 
is prevented from discharging the function provided for in 
Paragraph (4) of this Article or is a national of either 
Contracting Party, the Vice- President shall be invited to make 
the necessary appointments. If the Vice-President is preven
ted trom discharging the said function or is a national of either 
Contracting Party, the most senior member of the Court who 
is not incapacitated or a national of either Contracting Party 
shall be invited to make the necessary appointments. 

(6) The arbitration tribunal shall reach its decision by 
a majority of votes, the decision being final and binding on 
the Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the 
cost of the member appointed by that party as well as the 
costs for its representation in the arbitration proceedings; the 
cost of the Chairman as well as any other costs shall be borne 
in equal parts by the two Contracting Parties. The arbitration 
tribunal may, however, in its decision direct that a higher 
proportion of costs shall be borne by one of the Contracting 
Parties. In all other respects, the procedure of the arbitration 
tribunal shall be determined by the tribunal itself. 

Article 8 

(1) Each Contracting Party cońsents to submit for 
settlement by an arbitration tribunal any legaj dispute arising 
under Article 4 of this Agreement between that Contracting 
Party and an investor of the other Contracting Party concer
ning an investment by the latter in the territory of the former. 

(2) In the event of a dispute not referred to in Paragraph 
(1) of this Article which arises between one Contracting 
Party and an investor of the other Contracting Party concer
ning an investment by the latter in the territory of the form er, it 
shall upon agreement by bot h parties to the dispute be 
submitted to an arbitration tribunal for settlement. 

(3) An arbitration tribunal in terms of this Article shall be 
set up from case to case as follows: Each Party to the dispute 
shall appoint one member and these two members shall then 
appoint a national of a third State as their Chairman, 
a national of such a state not being eligible as chairman or 
member of the tribunal if diplomatic relations do not exist 
between that state and either of the two Contracting Parties. 
The members shall be appointed within two months, and the 
chairman within three months, trom the date an investor, 
party to a dispute as defined in Paragraph (1) of this Article, 
has advised the other party to the dispute of the wish of the 
former to have the dispute submitted to an arbitration 
tribunal, or else, from the date both parties to a dispute as 
defined in Paragraph (2) of this Article have agreed that the 
dispute be submitted to an arbitration tribunal. 

(4) If the time-limits referred to in Paragraph (3) of this 
Article have not been complied with, either party to the 
dispute may, in the absence of any other relevant arran
gemenł, invite the President of the International Court of 
Justice to make the necessary appointments. 

(5) An arbitration tribunal set up in accordance with this 
Article shall, in deciding a dispute submitted to it, apply the 
arbitral procedure provided in the Arbitration Rules of the 
United Nations Commission on International Trade Law as 
adopted by the General Assembly on 15 December 1976 and 
shall, where otherwise necessary, determine its own proce-
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1976 r., a w innych koniecznych przypadkach będzie określał 
swoją własną procedurę . Trybunał arbitrażowy orzeka więk
szością głosów . Orzeczenia są ostateczne i wiążące. 

Artykuł 9 

Jeżeli regulacje prawne jednej Umawiającej się Strony 
lub istniejące aktualnie czy powstałe w przyszłości pomiędzy 
Umawiającymi się Stronami zobowiązania wynikające z pra
wa międzynarodowego zawierają w zakresie uregulowanym 
niniejszą umową postanowienia ogólne lub szczegółowe, 
uprawniające inwestycje inwestora drugiej Umawiającej się 
Strony do traktowania bardziej korzystnego niż przewidziane 
niniejszą umową, takie postanowienie w zakresie, w jakim 
jest bardziej korzystne, będzie miało pierwszeństwo przed 
niniejszą umową· 

Artykuł 10 

Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do 
inwestycj i dokonanych przez inwestorów jednej Umawiają
cej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony 
po dniu 26 maja 1976 r. 

Artykuł 11 

(1) Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu, w którym 
Rządy obu Umawiających się Stron notyfikują sobie wzajem 
nie, że ich konstytucyjne wymogi dotyczące wejścia w życie 
niniejszej umowy zostały spełnione . 

(2) Umowa niniejsza zawarta jest na okres dwudziestu 
lat. Po tym okresie umowa będzie mogła być w dowolnym 
terminie wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą 
Umawiającą się Stronę; w takim przypadku utraci ona moc po 
upływie 12 miesięcy od dnia wypowiedzenia. 

(3) W odniesieniu do inwestycji dokonanych przed 
datą wygaśnięcia niniejszej umowy, postanowienia artyku
łów od 1 do 10 pozostają w mocy na dalszy okres dwudziestu 
lat od tej daty. 

Sporządzono w Warszawie dnia 13 października 1989 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, szwedz
kim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową 
moc. W razie rozbieżności przy interpretacji postanowień 
niniejszej umowy tekst angielski uważany będzie za roz
strzygający. 

Za Rząd Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej : 
T. Mazowiecki 

Za Rząd Królestwa 
Szwecji: 

I. Carlsson 

dure. The arbitration tribunal shall reach its decision by 
a majority of votes. Such a decision shall be final and binding. 

Article 9 

If the provisions of law of either Contracting Party or 
obligations under international law existing at present or 
established hereafter between the Contracting Parties in 
addition to the present Agreement contain a regulation, 
whether generalor specific, entitling investments by inves
tors ot the other Contracting Party to a treatment more 
favourable than is provided for by the present Agreement, 
such regulation shall to the extent that it is more favourable 
prevail over the present Agreement. 

Article 10 

The provisions of this Agreement shall apply to invest
ments made by investors of one Contracting Party in the 
territory of the other Contracting Party after May 26, 1976. 

Article 11 

(1) This Agreement shall enter into force on the day the 
Governments of the two Contracting Parties have notified 
each other that their constitutional requirements for the entry 
into force of this Agreement have been fulfilled . 

(2) This Agreement shall remain in force for a period of 
twenty years. Thereafter it shall remain in force until the 
expiration of twelve months from the date that either Cont
racting Party in writing notifies the other Contracting Party of 
its intention to terminate this Agreement. 

(3) In respect of investments made prior to the date 
when the notice of termination of this Agreement becomes 
effective, the provisions of Articles 1 to 10 shall remain in 
force for a futher period of twendy years from that date. 

Done at Warsaw on 13 October, 1989 in duplicate in the 
Polish, Swedish and English languages, the three texts 
having the same value. In the case there is any divergence of 
interpretation of the provisions of this Agreement the English 
text shall prevail. 

For the Government of 
the Polish People's Republic: 
T. Mazowiecki 

For the Government of 
the Kingdom of Sweden: 

I. Carlsson 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia 21 grudnia 1989 r. 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : W. Jaruzelski 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 


