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542 

UMOWA 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, 

sporządzona w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 23 września 1992 r. została sporządzona w Budapeszcie Umowa między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji w następującym brzmieniu: 

Przeklad 
UMOWA 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską 

w sprawie wzajemnego popierania ochrony 
inwestycji 

PREAMBUŁA 

Rzeczpospolita Polska i Republika Węgierska (zwane da
lej "Umawiającymi się Stronami"), 

dążąc do rozszerzenia współpracy gospodarczej z w za
jemną korzyścią dla obu państw, 

mając na celu stworzenie i utrzymanie korzystnych wa
runków do inwestowania przez inwestorów jednej Umawia
jącej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Stro
ny, 

AGREEMENT 

between the Republic ot Poland and the Republic ot 
Hungary on the reciprocal promotion and protection ot 

investments 

PREAMBLE 

The Republic of Poland and the Republic of Hungary 
(hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), 

Desiring to intensify economic cooperation to the mutu
al benefit of both States, 

Intending to create and maintain favourable conditions 
for investments by investors of one Contracting Party in the 
territory of the other Contracting Party, 
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uznając potrzebę popierania i ochrony inwestycji zagra
nicznych w celu przyczyniania się do rozkwitu gospodarcze
go obydwu państw, 

uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1 

Definicje 

W rozumieniu niniejszej umowy: 

1) pojęcie "inwestor" oznacza w odniesieniu do każdej 
z Umawiających się Stron: 

a) osoby fizyczne posiadające obywatelstwo danej 
Umawiającej się Strony, 

b) osoby prawne, w szczególności spółki, korporacje, 
stowarzyszenia handlowe i inne organizacje utwo
rzone lub zorganizowane należycie w inny sposób 
zgodnie z prawem tej Umawiającej się Strony, na 
której terytorium mają swoją siedzibę i prowadzą 
rzeczywistą działalność gospodarczą; 

c) osoby prawne utworzone zgodnie z prawem które
gokolwiek państwa i znajdujące się pod bezpośred
nią lub pośrednią kontrolą obywateli tej Umawiają
cej się Strony lub przez inne osoby prawne mające 
swoją siedzibę wraz z rzeczywistą działalnością go
spodarczą na terytorium tej Umawiającej się Strony; 

d) inwestor w rozumieniu definicji zawartej pod literą 
c) w celu uznania go przez Umawiającą się Stronę, 
na której terytorium inwestycja została dokonana lub 
ma być dokonana, za inwestora drugiej Umawiającej 
się Strony, może być poproszony o przedłożenie do
wodu, iż pozostaje on pod taką kontrolą; 

e) inwestorzy, o których mowa pod literą c). nie mogą wy
suwać roszczeń na podstawie artykułu 6 niniejszej umo
wy, jeżeli odszkodowanie zostało wypłacone zgodnie 
z podobnym postanowieniem innej umowy o ochronie 
inwestycji zawartej przez Umawiającą się Stronę, na któ
rej terytorium inwestycja została dokonana; 

2) pojęcie .,inwestycja " oznacza wszelkie mienie, 
a w szczególności, lecz nie wyłącznie: 

a) własność ruchomości i nieruchomości, jak równlez 
wszelkie inne prawa rzeczowe, takie jak służebność, 
hipoteka, kupieckie prawo zatrzymania, zastaw; 

b) akcje, udziały lub wszelkie inne rodzaje udziałów 
w spółce ; 

c) roszczenia pieniężne lub roszczenia do innych świad
czeń mających wartość ekonomiczną; 

d) prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (ta
kie jak patenty, wzory użytkowe, projekty i wzory 
przemysłowe, znaki handlowe lub usługowe, nazwy 
handlowe, oznaczenia pochodzenia), know-how i 
goodwil/; 

e) koncesje na mocy prawa publicznego, w tym konce
sje na poszukiwanie, wydobywanie lub eksploatację 
zasobów naturalnych, jak również inne prawa nada
ne z mocy prawa, umowy lub decyzji administracyj
nej wydanej zgodnie z prawem; 

3) zmiana formy inwestycji dopuszczonej zgodnie z usta
wodawstwem i przepisami Umawiającej się Strony, na 
której terytorium inwestycja została dokonana, nie 
zmienia jej charakteru jako inwestycji; 

4) określenie "przychody" oznacza kwoty uzyskane z inwe
stycji, a w szczególności, choć nie wyłącznie, obejmuje 

Recognizing the need to promote and protect foreign 
investments with the aim to foster the economic prosperity 
of both States, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Definitions 

For the purpose of this Agreement: 

(1) The term "investor" refers with regard to either 
Contracting Party to: 

a) natural persons who, according to the law of that 
Contracting Party, are considered to be its nationals; 

b) legal entities, including companies, corporations, 
business associations and other organizations, 
which are constituted or otherwise duly organized 
under the law of that Contracting Party and have 
their seat, together with real economic activities, in 
the territory of that same Contracting Party; 

c) legal entities established under the law of any coun
try which are, directly or indirectly, controlled by 
nationals of that Contracting Party or by legal entities 
having their seat, together with real economic acti
vities, in the territory of that Contracting Party; 

d) an investor according to sub-paragraph c) may be 
required to submit proof of such control in order to 
be recognized by the Contracting Party in the territo
ry of which the investment has been or is to be made 
as an investor of the other Contracting Party; 

e) investors referred to in subparagraph c) may not 
raise a claim based on Article 6 of this Agreement if 
compensation has been paid pursuant to a similar 
provIslon in another Investment Protection 
Agreement concluded by the Contracting Party in the 
territory of which the investment has been made. 

(2) The term "investments" shall include every kind of 
assets and particularly: 

a) movable and immovable property as well as any 
other rights in rem, such as servitudes, mortgages, 
liens, pledges; 

b) shares, parts or any other kinds of participation in 
companies; 

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

d) copyrights, industrial property rights (such as 
patents, utility models, industrial designs or models, 
trade or service marks, trade names, indications of 
origin) , know-how and goodwill; 

e) concessions under public law, including concessions 
to search for, extract or exploit natural resources as 
well as all other rights given by law, by contract or by 
decision of the authority in accordance wit h the law. 

(3) Any change in the form of an investment, admitted in 
accordance wit h laws and regulations of the 
Contracting Party in whose territory the investment was 
made, does not affect its character as an investment. 

(4) The term "returns" means all amounts yielded by an 
investment and in particular, though not exclusively, 
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zyski , odsetki, dochody z kapita łu, dywidendy, nal eżno
ści licencyjne, honora ri a lub inny b i eżący dochód. 

Artyku ł 2 

Zakres obowiązywania 

1. Niniejsza umowa Ina zastosowanie do inwestycji na 
terytorium jednej Umawiającej się Strony dokonanych 
zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami przez inwesto
rów drugiej Umawiającej s i ę Strony, jeżeli dane inwestycje 
są związane z działalnośc ią gospoda rczą i jeżeli zostały do
konane po 31 grudnia 1972 r. 

2. Niniejsza umowa nie ma zast osowani a do inwestycji 
dokonanych na mocy um ów międzyrządowych w ramach 
byłej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. chyba że ta
kie inwestycje zostały prze kształcone zgodn ie z ustawodaw
stem w sprawie inwestycj i zagranicznych Umawiających się 
Państw. 

3. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań 
Umawiających się Stron w odniesieniu do inwestycji nie ob
jętych umową. 

Artykuł 3 

Popieranie i dopuszczanie inwestycji 

1. Każda z Umawiających s i ę Stron będzie popierać na 
swoim terytoriu m inwestycje inwestorów drugiej Umawia
jącej się Strony i dopuszcza ć takie inwestycje zgodnie ze 
swoim ustawodawstwem i przepisami. 

2. Jeżel i Umawiająca się Strona dopuściła inwestycje na 
swoje terytorium, ta Strona przyzna zgodnie ze swoim usta
wodawstwem i przepisami niezbędne zezwolenia związane 
z taką inwestycją, z wykonaniem umów licencyjnych i umów 
o pomocy technicznej. hand lowej lub administracyjnej . Ka ż
da z Umawiających się Stron będzi e w razi e potrzeby dokła
dać wszelkich starań w celu wydania niezbędnych zezwoleń 
na działalność doradców i innych wykwalifikowanych osób 
posiadających obywatelstwo zagraniczne. 

Artyk uł 4 

Ochrona i traktowanie inwestycji 

1. Każda z Umawiających si ę Stron będzie ochra niać na 
swoim terytorium inwestycje dokonane zgodnie z jej usta
wodawstwem i przepisami przez inwestorów drugiej Uma
wiającej się Strony i nie będzie naruszać w sposób nieuza
sadniony lub dyskrymi nacyjny prawa inwestora drug iej 
Umawiającej się Strony do za rządza nia, utrzymywania, wy
korzystywania , osiąga ni a ko rzyści , rozszerzania dz iałalnośc i , 
sprzedaży i w razie potrzeby li kwidacji takich inwestycji. 

2. Każda z Umawiających si ę Stron zapewni sprawiedli
we i równe traktowanie na swoim terytorium inwestycjom 
inwestorów drugiej Umawi aj ącej się Strony. Traktowanie to 
będzie nie mniej korzystnie ni ż przyznane przez każdą Uma
wiającą się Stronę inwestycjom dokonanym na jej teryto
rium przez jej własnych inw esto rów lub takie, jakie zostanie 
przyznane przez każdą z Umawiających się Stron inwesty
cjom dokonanym na jej teryt orium przez inwestorów naj 
bardziej uprzywilejowanego państwa , j eś li to drugie trakto
wanie będzie bardziej korzystne. 

3. Klauzula najwyższego uprzywil ejowa nia ni e będzie 
miała zastosowania do przywilejów, jakie którakolwiek 
z Umawiających s ię Stron przyzn a inwestorom państwa 

profits, interest, capital gains, dividends, royalties, fe E'Js 
or other current income. 

Article 2 

Scope ot application 

(1) The present Agreement shall apply to investments in 
the territory of one Contracting Party, made in accordance 
with its laws and regulations, by investors of the other 
Contracting Party if such investments are connected with an 
economic activity and have been effectuated later than 31 
December 1972. 

(2) The present Agreement shall not apply to invest
ments made under intergovernmental agreements within 
the framework of the former Council for Mutual Economic 
Assistance, unless such investments are transformed 
according to foreign investment laws of the Contracting 
Parties. 

(3) The present Agreement shall not affect the rights 
and obligations of the Contracting Parties with respect to 
investments that are not within the scope of the Agreement. 

Article 3 

Promotion and admission ot investments 

(1) Each Contracting Party shall in its territory promote 
as far as possible investments by investors of the other 
Contracting Party and admit such investments in accor
dance with its laws and regulations. 

(2) When a Contracting Party shall have admitted an 
investment in its territory, it shall, in accordance with its 
laws and regulations, grant the necessary permits in co n
nection with such an investment and with the carrying out 
of licensing agreements and contracts for technical, com
mercialor administrative assistance. Each Contracting Party 
shall, whenever needed, endeavour to issue the necessary 
authorizations concerning the activities of consultants and 
other qualified persons of foreign nationality. 

Article 4 

Protection and treatment ot investments 

(1) Each Contracting Party shall protect within its terri 
tory investments made in accordance with its laws and re
gulations by investors of the other Contracting Party and 
shall not impair by unreasonable or discriminatory mea
sures the management, maintenance, use, enjoyment, 
extension, sale and, should it so happen, liquidation of such 
investments. 

(2) Each Contracting Party shall ensure fair and equi
table treatment within its territory of the investments of the 
investors of the other Contracting Party. Th is treatment shall 
not be less favourable than that granted by each 
Contracting Party to investments made in its territory by its 
own investors, or than that granted by each Contracting 
Party to the investments made in its territory by investors of 
the most favoured nation, if this latter treatment is more 
favourable. 

(3) The treatment of the most favo ured nation shall not 
apply to privileges which ei th er Contracting Party accords to 
investors of a third State because of it s membership in, or 
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ti zeciego ze względu na ich członkostwo lub przynależność 
0 0 strefy wolnego handlu, uni i celnej, wspólnego rynku lub 
o:rganizacji wzajemnej pomocy gospodarczej, lub z tytułu ja
';,iejkolwiek istniejącej albo przyszłej konwencji w sprawie 
podwójnego opodatkowania lub innych spraw podatko
wych. 

Artykuł 5 

Transfer 

1. Każda z Umawiających się Stron, na której terytorium 
dokonane zostały inwestycje przez inwestorów drugiej 
Umawiającej się Strony, przyzna tym inwestorom swobod
ny transfer płatności zwi ązanych z tymi inw estycjami, 
a w szczególności : 

a) odsetek, dywidend, zysków i innych bi eżących przycho
dów; 

b) spłaty pożyczek; 

c) kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych 
z zarządzaniem inwestycją; 

d) należności licencyjnych i innych płatności pochodzących 
z praw wymienionych w artykule 1 ustęp 2 litery cl, d) 
i e) niniejszej umowy; 

e) dodatkowych kwot kapitałowych niezbędnych do utrzy
mania lub rozwoju inwestycji; 

f) wpływów pochodzących ze sprzedaży lub częściowej al
bo całkowitej likwidacji inwestycji , w tym z przyrostu 
kapitału . 

2. Transfery będą dokonywane bez zwłoki w walucie wy
mienialnej według oficjalnego kursu stosowanego w dniu 
transferu i zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodaw
stwie Umawiającej się Strony, na której terytorium została 
dokonana inwestycja, nie prowadzącą do odmowy lub za
wieszenia transferu . 

Artykuł 6 

Wywłaszczenie i odszkodowanie 

1. Żadna z Umawiających s i ę Stron nie podejmie bezpo
średnio lub pośrednio dz iałań wywłaszczeniowych , nacjo
nalizacji lub innych dz i ała ń o takim samym charakterze lub 
równoznacznym skutku w stosunku do inwestycj i należą
cych do inwestorów drugiej Umawiającej się Strony, chyba 
że działania te zostały podjęte w interesie publicznym i nie 
mają charakteru dyskryminacyjnego, a podjęte zostały 
zgodnie z właściwą procedurą prawną i za skutecznym i wła
ściwym odszkodowan iem. Odszkodowan ie takie będzi e od
powiadać wartości rynkowej wywłaszczonej inwestycji, 
ustalonej według stanu przed wywłaszczeniem lub zanim 
decyzja o wywłaszczeniu stała s ię publicznie wiadoma, i bę
dzie obejmować odsetki od daty wywłaszczenia, i będzie 
podlegać wolnemu transferowi. Kwota odszkodowania 
ustalona zostanie w walucie wym ienial nej i będzie wypłaco
na bez zbędnej zwłoki osobie uprawn ionej bez względu na 
jej miejsce pobytu czy zamieszkania. Transfer "bez zbędnej 
zwłoki" uważany będzi e wówczas, gdy będzie dokonany 
w okresie wymaga nym normalnie dla wypełnienia formal
ności związanych z t ransferem . Okres ten zacznie biec 
w dniu, w którym został złożony wniosek, i nie może prze
kroczyć 3 miesięcy. 

2. Inwestorzy jednej z Umawiających się Stron, których 
inwestycje poniosły straty z powodu wojny albo jakiegokol 
wiek innego konfliktu zbrojnego, rewolty, zamieszek, stanu 
wyjątkowego lub innych podobnych wydarzeń, które miały 

association with a free trade area, a customs or an econo
mic union, or to an existing or future convention on the 
avo idance of double taxation or a convention on other fiscal 
matters. 

Article 5 

Repatriation and transfer 

(1) Each Contracting Party in whose territory invest
ments have been made by investors of the other 
Contracting Party shall grant those investors the free trans
fer of the payments relating to these investments, particu
larly: 

a) of interests, dividends, benefits and other current 
returns; 

b) of repayments of loans; 

c) of amounts assigned to cover expenses relating to the 
management of the investment; 

d) of royalties and other payments deriving from rights 
enumerated in Article 1, pa ragraph (2), letters c), d) and 
e) of this Agreement; 

e) of additional contributions of capital necessary for the 
maintenance or development of the investment; 

f) of the proceeds of the sale or of the partialor total liqui
dation of the investment, including capital appreciation . 

(2) Transfers shall be effected without delay in freely 
convertible currency in the norma I applicable exchange rate 
at the date of the transfer, in accordance wit h the proce
dures established by the Contracting Party in whose terri 
tory the investment was made, which shall not imply a 
rejection or a suspension of such transfer. 

Article 6 

Expropriation and compensation 

(1) Neither of the Contracting Parties shall take, either 
directly or indirectly, measures of exprop.!otiG:' , nation? 
lization or any other measure having the same nature or a n 
equivalent effect against investments belonging i o 
investors of the other Contracting Party, unless the m ea
sures are taken in the public interest, on a non-discrim ina
tory basis and under due process of law and provided t hat 
provisions be made for effective and adequate compensa
tion . Such compensation shall amount to the market value 
of the expropriated investment immediately before the 
expropriation or before the impending expropriation 
became public knowledge, shall include interest from the 
date of expropriation and be freely transferabie. 
The amount of compensation shall be settled in the con
vertible currency and paid without undue delay to the per
son entitled thereto without regard to its residence or domi
cile. A transfer shall be deemed to be made "without undue 
delay" if effected within such period as is normally required 
for completion of transfer formalities . 
The said period shall commence on the day on which the 
relevant request has been submitted and may not exceed 
three months. 

2) The investors of one Contracting Party whose invest
ments have suffered losses due to a war or any other armed 
conflict, revolution, state of emergency or rebelIion , which 
took place in the territory of other Contracting Party shall 
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miejsce na terytorium drugiej Uma iającej się Strony, będą 
traktowani przez tę drugą Umawiającą się Stronę zgodnie 
z artykułem 4 ustęp 2 niniejszej umowy w zakresie przywró
cenia, odszkodowania, kompensacji lub innego wartościo
wego wynagrodzenia. 

Artykuł 7 

Klauzula korzystniejszego traktowania 

Jeżeli prawo wewnętrzne Umawiającej się Strony lub ist
niejące albo przyszłe zobowiązani? powstałe między Uma
wiającymi się Stronami, zgodnie z prawem międzynarodo
wym, zawierają dodatkowe regulacje, które ogólnie lub szcze
gółowo przewidują w odniesieniu do inwestycji dokonanych 
przez inwestorów drugiej UmawiaJącej się Strony traktowa
nie bardziej korzystne od przewidzianego w niniejszej umo
wie, to takie regulacje w zakresie, N jakim są korzystniejsze, 
będą miały pierwszeństwo przed n "n iejszą umową. 

Artykuł 8 

Subrogacja 

1. Jeżeli Umawiająca się St.rona lub jakakolwiek jej 
agencja dokona płatności którem ukolwiek z jej inwestorów 
w ramach gwarancji lub ubezpieczenia zawartego w związ
ku z inwestycją, druga Umawiająca się Strona uzna przeję
cie przez pierwszą Umawiającą się Stronę lub jej agencję 
wszelkich praw lub roszczeń przysługujących inwestorowi. 
Umawiająca się Strona lub jaka'<olwiek jej agencja, która 
przejęła prawa inwestora, jest uprawniona do korzystania z 
tych samych praw, jakie posiada inwestor, i do dochodzenia 
takich praw w tym samym zakresie, z zastrzeżeniem zobo
wiązań inwestora związanych z ubezpieczoną w ten sposób 
inwestycją· 

2. W przypadku subrogacji określonej w ustępie 1 niniej
szego artykułu inwestor nie będz ie wysuwał roszczeń, jeżeli 

nie będzie do tego upoważniony przez Umawiającą się Stro
nę IIUb jakąkolwiek jej agencję. 

Artykuł 9 

Spory między Umawiającymi się Stronami 

1. Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące 
interpretacji i stosowania postanowień niniejszej umowy 
będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej. 

2. Jeżeli obie Umawiające się Strony nie osiągną porozu
mienia w ciągu dwunastu miesięcy od powstania sporu, spór 
zostanie na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony przed
łożony trybunałowi arbitrażowemu w składzie trzech członków. 
Każda Umawiająca się Strona wyznaczy jednego arbitra, a wy
brani arbitrzy dokonają nominacji przewodniczącego, który bę
dzie obywatelem państwa trzeciego utrzymującego stosunki dy
plomatyczne z obydwiema Umawiającymi się Stronami. 

3. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron nie dokona wy
boru swojego arbitra i nie przystanie na zaproszenie drugiej 
Umawiającej się Strony do dokonania takiego wyboru 
w ciągu dwóch miesięcy, arbiter zostanie wyznaczony na żą
danie tej Umawiającej się SHony przez Przewodniczącego 
Międzynarodowego Trybunał Sprawiedliwości . 

4. Jeżeli obaj arbitrzy nie mogą osiągnąć porozumienia 
co do wyboru przewodniczącego w ciągu dwóch miesięcy 
od ich wyznaczenia, zostan ie on wyznaczony na żądanie któ
rejkolwiek z Umawiających się Stron przez Przewodniczące
go Międzynarodowego Tryb u nału Sprawiedliwości. 

benefit, on the part of this latter, from a treatment in accor
dance with Article 4, paragraph (2) of this Agreement as 
regards restitution, idemnification, compensation or other 
valuable consideration. 

Article 7 

More tavourable provisions 

If the domestic law of either Contracting Party or obli
gations under international law existing at present or estab
lished hereafter between the Contracting Parties in addition 
to this Agreement contain a regulation, whether generalor 
specific entitling investments by investors of the other 
Contracting Party to a treatment more favourable than is 
provided for by this Agreement, such regulation shall to the 
extent that it is more favourable prevail over this 
Agreement. 

Article 8 

Subrogation 

(1) If a Contracting Party or any agency thereof makes a 
payment to any of its investors under a guarantee or insur
ance it has contracted in respect of an investment, the other 
Contracting Party shall recognize the subrogation in favour 
of the former Contracting Party or agency thereof to any 
right or title held by the investor. The Contracting Party or 
any agency thereof which is subrogated in the rights of an 
investor shall be entitled to the same rights as those of the 
investor and to the extend that they exercise such rights 
they shall do so subject to the obligations of the investor 
pertaining to such insured investment. 

(2) In the case of subrogation as defined in paragraph 
(1) above the investor shall not pursue a claim unless autho
rized to do so by the Contracting Party or any agency there
of. 

Article 9 

Settlement ot disputes between Contracting Parties 

(1) Disputes between Contracting Parties regarding the 
interpretation or application of the provisions of this 
Agreement shall be settled through diplomatic channels. 

(2) If bot h Contracting Parties cannot reach an agree
ment within twelve months after the beginning of the dis
pute between themselves, the latter shall, upon request of 
either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal 
of three members. Each Contracting Party shall appoint one 
arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a chair
man who shall be a national of a third State. 

(3) If one of the Contracting Parties has not appointed its 
arbitrator and has not foliowed the invitation of the other 
Contracting Party to make that appointment within two 
months, the arbitrator shall be appointed upon the request 
of the Contracting Party by the President of the International 
Court of Justice. 

(4) If bot h arbitrators cannot reach an agreement about 
the choice of the chairman within two months after their 
appointment, the latter shall be appointed upon the request 
of either Contracting Party by the President of the 
International Court of Justice. 
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5. Jeżeli w wypadkach określonych w ustępach 3 i 4 ni
niejszego artykułu Przewodniczący Międzynarodowego Try
bunału Sprawiedliwości nie może wypełnić wymienionej 
funkcji lub j eże li jest obywatelem jednej z Umawiających się 
Stron, wyznaczenia dokona Wiceprzewodniczący, a jeże li on 
nie może lub jest obywatelem jednej z Umawiających się 
Stron , wyznaczenia dokona najstarszy rangą sędzia Trybu
nału , który nie jest obywatelem żadnej z Umawiających się 
Stron . 

6. Nie naruszając innych postanowień między Umawia
jącymi się Stronami, trybunał ustali swój tryb postępowa
nia . Trybunał orzeka większością głosów. 

7. Ka żda z Umawiających się Stron ponosi koszty własne
go członka trybunału oraz swojego udziału w postępowaniu 
arbitrażowym; koszty przewodniczącego i pozostałe koszty 
pokrywają w równych częściach Umawiające się Strony. Try
bunał może jednak w swoim orzeczeniu ustalić większy udział 
w kosztach jednej z Umawiających się Stron i orzeczenie takie 
będzie wiążące dla obydwu Umawiających się Stron . 

8. Orzeczenia trybunału są ostateczne i wiążące dla każ

dej z Umawiających się Stron . 

Artykuł 10 

Spory między Umawiającą się Stroną a inwestorem dru
giej Umawiającej się Strony 

1. W celu rozwiązania sporu między Umawiającą się 
Stroną a inwestorem drugiej Umawiającej się Strony w od
niesieniu do inwestycji, nie uchybiając postanowieniom ar
tykułu 9 niniejszej umowy, między zainteresowanymi stro
nami odbędą się konsultacje . 

2. Jeżeli konsultacje nie zakończą się rozstrzygnięciem 
w ciągu sześciu miesięcy od daty pisemnego wniosku wsz
częcia konsultacji , strony sporu mogą postąpić, jak następu 

je: 

a) jeżeli spór dotyczy zobowiązania z artykułu 5 i artykułu 6 
niniejszej umowy, zostanie on na żądanie inwestora 
przekazany do rozstrzygnięcia trybunałowi arbitrażowe
mu; 

b) spór nie wymieniony w ustępie 2 litera a) tego artykułu 
zostanie przekazany za porozumieniem obu stron sporu 
do rozstrzygnięc ia trybunałowi arbitrażowemu. 

3. Trybunał arbitrażowy będzie utworzony dla każdej in
dywidualnej sprawy. Jeśli strony biorące udział w sporze 
nie uzgodnią inaczej, każda z nich wyznaczy jednego arbitra. 
Wyznacze ni arbitrzy wybiorą przewodniczącego, który bę
dzie obywatelem państwa trzeciego. Arbitrzy powinni zo
stać wyznaczeni w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania żą
dania przekazania sporu do rozstrzygnięcia trybunałowi ar
bitrażowemu , a przewodniczący - w ciągu następnych 
dwóch miesięcy. 

4. Jeżeli terminy wymienione w ustępie 3 tego artykułu nie 
zostały zachowane, którakolwiek ze stron sporu może, z braku 
innych ustaleń, zwrócić się do Przewodniczącego Sądu Arbitra
żowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu o do
konanie koniecznych nominacji. Jeżeli Przewodn iczący nie mo
że spełnić wymienionej funkcji lub jest obywatelem Umawiają
cej się Strony, to mają zastosowanie mutatis mutandis posta
nowienia artykułu 9 ustęp 5 niniejszej umowy. 

5) If, in the cases specified under paragraphs (3) and (4) 
of this Article, the President of the International Court of 
Justice is prevented from carrying out the said function or if 
he is a national of either Contracting Party, the appointment 
shall be made by the Vice-President, and if the latter is pre
vented or if he is a national of either Contracting Party, the 
appointment shall be made by the most senior Judge of the 
Court who is not a national of either Contracting Party. 

(6) Subject to other provisions made by the Contracting 
Parties, the tribunal shall determine its procedure. The tri
bunal shall reach its decisions by majority of votes. 

(7) Each Contracting Party shall bear the costs of its own 
member of the tribunal and of its representation in the arbi 
tral proceedings; the costs of the chairman and remaining 
costs shall be borne in equal parts by the Contracting 
Parties. The tribunal may, however, decide that a higher pro
portion of costs shall be borne by one of the two 
Contracting Parties and this award shall be binding on both 
Contracting Parties. 

(8) The decisions of the tribunal are final and binding for 
each Contracting Party. 

Article 10 

Settlement ot disputes between a Contracting Party and 
an investor ot the other Contracting Party 

(1) For the purpose of solving disputes with respect to 
investments between a Contracting Party and an investor of 
the other Contracting Party and without prejudice to Article 
9 of this Agreement consultations will take place between 
the parties concerned . 

(2) If these consultations do not result in a solution wi
thin six months from the written request to enter into co n
sultations, the parties to the dispute may proceed as fol 
lows: 

a) A dispute concerning an obligation under Article 5 and 
Articl e 6 of this Agreement shall upon request of the 
investor be submitted to an arbitral tribunal; 

b) In the event of a dispute not referred to in paragraph (2) 
letter a) of this Article the dispute shall be submitted 
upon agreement on such submission by both parties to 
an arbitral tribunal. 

(3) The arbitral tribunal shall be constituted for each 
individual case. Unless the parties to the dispute have 
agreed otherwise each of them shall appoint one arbit rator 
and these two arbitrators shall nominate a chairman who 
shall be national of a third State . The arbitrators are to be 
appointed within two months of the receipt of the request 
for arbitration and the chairman is to be nominated within 
further two months. 

(4) If the periods specified in paragraph (3) of this Article 
have not been observed, either party to the dispute may, in 
the absence of any other arrangements, invite the President 
of the Court of Arbitration of the International Chamber of 
Commerce in Paris to make the necessary appointments. If 
the President is prevented from carrying out the said func
tion or if he is a national of a Contracting Party the provi
sions in paragraph (5) of Article 10 of this Agreement shall 
be applied mutatis mutandis. 
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5. Jeżeli strony sporu nie uzgodniły inaczej, trybunał 
ustala swój tryb postępowania . Decyzje są ostateczne i wią
żące. Każda z Umawiających się Stron zapewni uznanie 
i wykonanie orzeczeń arbitrażowych . 

6. Każda ze stron sporu poniesie koszty swojego człon
ka trybunału i własnego udziału w postępowaniu arbitrażo
wym; koszty przewodniczącego i pozostałe koszty zostaną 
poniesione w równych częściach przez strony sporu . Jed
nakże trybunał w swoim orzeczeniu może orzec inną pro
porcję podziału kosztów ponoszonych przez jedną ze stron 
i to orzeczenie będzie wiążące dla obu stron. 

7. Umawiająca się Strona będąca stroną sporu nie mo
że w żadnym stadium postępowania ugodowego lub wyko
nania orzeczenia powoływać się na fakt, iż inwestor otrzy
mał w wyniku umowy ubezpieczenia odszkodowanie obej 
mujące całość lub część doznanej szkody. 

8. W przypadku gdy obie Umawiające się Strony staną 
się stronami Konwencji z dnia 18 marca 1965 r. o rozstrzyga
niu sporów inwestycyjnych między państwami a obywatela
mi drugich państw, spory będą przedkładane Międzynaro
dowemu Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, 
jak następuje: spory wymienione w ustępie 2 litera a) niniej
szego artykułu na żądanie inwestora, a spory wymienione 
w ustępie 2 litera b) niniejszego artykułu - za obopólną 
zgodą stron. 

Artykuł l l 

Przestrzeganie zobowiązań 

Każda Umawiająca się Strona będzie stale gwarantować 
przestrzeganie zobowiązań przyjętych w odniesieniu do in
westycji dokonanych przez inwestorów drugiej Umawiają
cej się Strony. 

Artykuł 12 

Postanowienia końcowe 

l. Niniejsza umowa wejdzie w życie z dniem notyfikacji 
przez obie Umawiające się Strony o wypełnieniu wymogów 
prawnych odnośnie do zawierania i wejścia w życie umów 
międzynarodowych i pozostanie w mocy przez okres dzie
sięciu lat. Jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypo
wie niniejszej umowy w drodze notyfikacji na sześć miesię
cy przed upływem tego terminu, ulega ona przedłużeniu na 
dalsze okresy pięcioletnie. 

2. W wypadku wypowiedzenia niniejszej umowy posta
nowienia artykułów od l do l l pozostaną w mocy przez dal
szy okres dziesięciu lat w stosunku do inwestycji dokona
nych przed złożeniem notyfikacji . 

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnie
ni, podpisali niniejszą umowę . 

Sporządzono w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. 
w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. 

Z upoważnienia Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
I. Byczewski 

Z upoważnienia Rządu 
Republiki Węgierskiej 
T. Pongracz 

(5) Unless the parties to the dispute have agreed other
wise, the tribunal shall determine its procedure. Its deci 
sions are final and binding . Each Contracting Party shall 
ensure the recognition and execution of the arbitral judge
ment. 

(6) Each party to the dispute shall bear the costs of its 
own member of the tribunal and of its representation in the 
arbitral proceedings; the costs of the chairman and the 
remaining cost shall be borne in equal parts by both parties 
to the dispute. The tribunal may, however, in its award 
decide on a different proportion of costs to be borne by one 
of the parties and this award shall be binding on both par
ties. 

(7) The Contracting Party which is party to the dispute 
can, at no time whatever during the settlement procedure or 
the execution of the sentence, alledge the fact that the 
investor has received, by virtue of an insurance contract a 
compensation covering the whole or part of the incurred 
damage. 

(8) In the event of both Contracting Parties having 
become members of the Convention of 18 March 1965 on 
Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of other States, disputes shall be submitted to the 
International Center for Settlement of Investment Disputes 
as follows: disputes referred to in paragraph (2) letter a) of 
this Article upon request of the investor and disputes 
referred to in paragraph (2) letter b) of this Article upon 
agreement of bot h parties. 

Article l l 

Observance ot commitments 

Either Contracting Party shall constantly guarantee the 
observance of the commitments it has entered into with 
respect to the investments of the investors of the other 
Contracting Party. 

Article 12 

Final provisions 

(l) This Agreement shall enter into force on the day 
when both Governments have notified each other that they 
have complied with the internailegai requirements for the 
conclusion and entry into force of international agreements, 
and shall remain binding for a period of ten years. Unless 
written notice of termination is given six months before the 
expiration ofthis period, the Agreement shall be considered 
as renewed on the same terms for a period of five years, 
and so forth. 

(2) In case of official notice as to the termination of the 
present Agreement, the provisions of Articles l to l l shall 
continue to be effective for a further period of ten years for 
investments made before official notice was given. 

In witness whereof the undersigned, duly authorized 
hereto, have signed this Agreement. 

Done at Budapest, on the 23rd day of September, 1992 
in duplicate, in the English language. 

For the Government 
ofthe 
Republic of Poland 
I. Byczewski 

For the Government 
of the 
Republic of Hungary 
T. Pongracz 
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Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną za równo 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 Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 12 lipca 1993 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
L.S . 

Minister Spraw Zagran icznych : K. Skubiszewski 

543 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 czerwca 1995 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego po
pierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 12 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popieró-n ia 
i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 
23 września 1992 r., dokonane zostały przewidziane w tym 

artykule notyfikacje i w związku z powyższym umowa weszła 
w życie dnia 16 czerwca 1995 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski 

544 
POROZUMIENIE 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach 
celnych, 

sporządzone w Wilnie dnia 30 stycznia 1995 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 30 stycznia 1995 r. zostało sporządzone w Wilnie Porozumienie m i ędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych w następującym brzmieniu: 

POROZUMIENIE 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repu
bliki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej 

w sprawach celnych 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litew
skiej. zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", 

pragnąc rozwijać współpracę w dziedzinie cła, 

dążąc do rozwoju ruchu osobowego i towarowego mię
dzy obydwoma państwami, 

biorąc pod uwagę, że działania sprzeczne z przepisami 
ce lnymi przynoszą szkodę ekonomicznym interesom oby
dwu państw, 

przekonane o tym, że przestrzeganie przepisów w spra
wach celnych oraz walka z działaniami sprzecznymi z przepi
sami celnymi mogą być bardziej skutecznie realizowane 
pr,?y współpracy organów celnych obu państw, 

mając na uwadze zalecenie Rady Współpracy Celnej 
z d" ia 5 grudnia 1953 r., dotyczące wzajemnej pomocy admi
nistracyjnej. 

uzgodniły, co następuje: 




