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UMOWA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Jordaƒskim Króle-
stwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego po-

pierania i ochrony inwestycji

Preambu∏a

Rzeczpospolita Polska i Jordaƒskie Królestwo Ja-
szymidzkie, zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Strona-
mi”,

dà˝àc do zwi´kszenia wspó∏pracy gospodarczej
z wzajemnà korzyÊcià dla obu Paƒstw,

majàc na celu stworzenie i utrzymanie korzystnych
warunków do inwestowania przez inwestorów jednej
Umawiajàcej si´ Strony na terytorium drugiej Uma-
wiajàcej si´ Strony,

uznajàc potrzeb´ popierania i ochrony inwestycji
zagranicznych w celu przyczynienia si´ do rozkwitu
gospodarczego obydwu Umawiajàcych si´ Stron,

uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy:

1. OkreÊlenie „inwestor” oznacza w odniesieniu do
ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron:

a) osoby fizyczne posiadajàce obywatelstwo danej
Umawiajàcej si´ Strony,

b) osoby prawne, w tym spó∏ki, korporacje, stowarzy-
szenia handlowe i inne organizacje utworzone lub
zorganizowane nale˝ycie w inny sposób, zgodnie
z prawem tej Umawiajàcej si´ Strony, na której te-
rytorium majà swojà siedzibà i prowadzà rzeczywi-
stà dzia∏alnoÊç gospodarczà.

AGREEMENT 

between the Republic of Poland and the Hashemite
Kingdom of Jordan on the Reciprocal Promotion and

Protection of Investments

Preamble

The Republic of Poland and the Hashemite
Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as ”the
Contracting Parties”;

Desiring to intensify economic cooperation to the
mutual 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;

Recognizing the need to promote and protect
foreign investments with the aim to foster the
economic prosperity of both Contracting Parties;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this agreement:

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

(a) Natural persons having the nationality of the
Contracting Party;

(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.
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2. OkreÊlenie „inwestycja” oznacza wszelkie mie-
nie, zainwestowane przez inwestora jednej Umawiajà-
cej si´ Strony zgodnie z ustawodawstwem i przepisa-
mi drugiej Umawiajàcej si´ Strony, i obejmuje w szcze-
gólnoÊci, lecz nie wy∏àcznie:

a) w∏asnoÊç ruchomoÊci i nieruchomoÊci, jak równie˝
wszelkie prawa rzeczowe, takie jak s∏u˝ebnoÊç, hi-
poteka, kupieckie prawo zatrzymania, zastaw;

b) akcje, udzia∏y i obligacje spó∏ek lub wszelkie inne
rodzaje udzia∏u w spó∏kach;

c) roszczenia pieni´˝ne lub roszczenia do innych
Êwiadczeƒ, majàcych wartoÊç ekonomicznà;

d) prawa autorskie, prawa w∏asnoÊci przemys∏owej
(takie jak patenty, wzory u˝ytkowe, projekty i wzo-
ry przemys∏owe, znaki handlowe lub us∏ugowe,
nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia), know-
-how i goodwill,

e) prawa przyznane przez w∏adze publiczne do wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym konce-
sje, na przyk∏ad na poszukiwanie, wydobywanie
lub eksploatacj´ zasobów naturalnych.

3. Zmiana formy inwestycji dopuszczonej zgodnie
z ustawodawstwem i przepisami Umawiajàcej si´
Strony, na której terytorium inwestycja zosta∏a doko-
nana, nie zmienia jej charakteru jako inwestycji, pod
warunkiem ̋ e taka zmiana nie jest sprzeczna z udzielo-
nymi zezwoleniami w odniesieniu do Êrodków pier-
wotnie zainwestowanych.

4. OkreÊlenie „przychody” oznacza wszelkie kwoty
pieni´˝ne uzyskane z inwestycji, a w szczególnoÊci,
lecz nie jedynie, zyski, odsetki, zyski kapita∏owe, dywi-
dendy, nale˝noÊci licencyjne, honoraria i inny bie˝àcy
dochód.

5. OkreÊlenie „terytorium” oznacza terytorium ka˝-
dej Umawiajàcej si´ Strony, jak równie˝ obszary mor-
skie, w tym dno morskie i podglebie, nad którymi
Umawiajàca si´ Strona sprawuje, zgodnie z prawem
mi´dzynarodowym, suwerenne prawa lub jurysdyk-
cj´.

Artyku∏ 2

Popieranie i dopuszczanie inwestycji

1. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona b´dzie popieraç
na swoim terytorium inwestycje dokonywane przez in-
westorów drugiej Umawiajàcej si´ Strony i b´dzie do-
puszczaç takie inwestycje, zgodnie ze swoim ustawo-
dawstwem i przepisami.

2. Je˝eli Umawiajàca si´ Strona dopuÊci∏a inwesty-
cj´ na swoje terytorium, wówczas ta strona przyzna,
zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami, niezb´d-
ne zezwolenia zwiàzane z takà inwestycjà i z wykona-
niem umów licencyjnych i umów o pomocy technicz-
nej, handlowej i administracyjnej. Ka˝da Umawiajàca
si´ Strona b´dzie w razie potrzeby dok∏adaç wszelkich

(2) The term ”investment” means any kind of asset
invested by an investor of one Contracting Party,
provided that they have been made in accordance with
the laws and regulations of the other Contracting Party
and shall include in particular though not exclusively:

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

(b) shares, stocks and debentures of companies,
parts or any other kinds of participation in
companies;

(c) claims to money or to any performance having a
financial 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) rights granted by a public authority to carry out an
economic activity, including concessions, for
example, to search for, extract or exploit natural
resources.

(3) Any change in the form of an investment,
admitted in accordance with laws and regulations of
the Contracting Party in whose territory the
investment was made, does not affect its character as
an investment provided that such change is not
contrary to the approvals granted, if any, in respect of
the assets originally invested.

(4) The term ”returns” means all amounts yielded
by an investment and in particular, though not
exclusively, profits, interest, capital gains, dividends,
royalties, fees or other current income.

(5) the term ”territory” means: The territory of
each Contracting Party as well as those maritime
areas, including the seabed and subsoil over which the
Contracting Party exercises, in accordance with
international law, sovereign rights or jurisdiction.

Article 2

Promotion and admission of investments

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

(2) When a Contracting Party shall have admitted
an investment in its territory, it shall grant in
accordance with its laws and regulations, the
necessary permits in connection with such an
investment and with the carrying out of licensing
agreements and contracts for technical, commercial or
administrative assistance. Each Contracting Party
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staraƒ w celu wydania niezb´dnych zezwoleƒ na dzia-
∏alnoÊç doradców i innych wykwalifikowanych osób
posiadajàcych obywatelstwo zagraniczne.

Artyku∏ 3

Ochrona i traktowanie inwestycji

1. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona b´dzie ochraniaç
na swoim terytorium inwestycje dokonane zgodnie
z jej ustawodawstwem i przepisami przez inwestorów
drugiej Umawiajàcej si´ Strony i nie b´dzie naruszaç
w sposób nieuzasadniony lub dyskryminacyjny prawa
inwestora drugiej Umawiajàcej si´ Strony do zarzà-
dzania, utrzymywania, wykorzystywania, osiàgania
korzyÊci, rozszerzania dzia∏alnoÊci i sprzeda˝y.

2. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona zapewni na swo-
im terytorium sprawiedliwe i równe traktowanie inwe-
stycji inwestorów drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Traktowanie to nie b´dzie mniej korzystne ni˝ przyzna-
ne przez ka˝dà Umawiajàcà si´ Stron´ inwestycjom
dokonanym przez inwestorów jakiegokolwiek trzecie-
go paƒstwa.

3. Klauzula najwy˝szego uprzywilejowania nie b´-
dzie mia∏a zastosowania do przywilejów, jakie która-
kolwiek z Umawiajàcych si´ Stron przyzna inwesto-
rom paƒstwa trzeciego ze wzgl´du na jej cz∏onkostwo
lub przynale˝noÊç do strefy wolnego handlu, unii cel-
nej, wspólnego rynku lub organizacji wspó∏pracy re-
gionalnej lub do istniejàcej lub mogàcej w przysz∏oÊci
zaistnieç konwencji dotyczàcej unikania podwójnego
opodatkowania lub konwencji odnoszàcej si´ do in-
nych spraw podatkowych.

Artyku∏ 4

Wyw∏aszczenie i odszkodowanie

1. ˚adna z Umawiajàcych si´ Stron nie podejmie
bezpoÊrednio lub poÊrednio dzia∏aƒ wyw∏aszczenio-
wych, nacjonalizacyjnych lub innych dzia∏aƒ o takim
samym charakterze lub równowa˝nym skutku w sto-
sunku do inwestycji nale˝àcych do inwestorów drugiej
Umawiajàcej si´ Strony, chyba ˝e dzia∏ania te zostanà
podj´te w interesie publicznym i nie b´dà mia∏y cha-
rakteru dyskryminacyjnego i b´dà podj´te zgodnie
z w∏aÊciwà procedurà prawnà oraz za skutecznym
i w∏aÊciwym odszkodowaniem. Odszkodowanie takie
b´dzie odpowiadaç wartoÊci rynkowej wyw∏aszczonej
inwestycji ustalonej wed∏ug stanu przed wyw∏aszcze-
niem lub zanim decyzja o wyw∏aszczeniu sta∏a si´ pu-
blicznie wiadoma.

Kwota odszkodowania zostanie uregulowana w walu-
cie wymienialnej i b´dzie wyp∏acona bez zb´dnej zw∏o-
ki osobie uprawnionej bez wzgl´du na jej miejsce po-
bytu lub zamieszkania, chyba ˝e Strony postanowià
inaczej. Transfer „bez zb´dnej zw∏oki” uwa˝any b´dzie
wówczas, je˝eli b´dzie dokonany w czasie wymaga-
nym normalnie dla wype∏niania formalnoÊci zwiàza-
nych z transferem. Okres ten zacznie biec w dniu,
w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek, i nie mo˝e przekro-

shall, whenever needed, endeavor to issue the
necessary authorizations concerning the activities of
consultants and other qualified persons of foreign
nationality.

Article 3

Protection and treatment of investments

(1) Each Contracting Party shall protect within its
territory investments made in accordance with its laws
and regulations by investors of the other Contracting
Party and shall not impair by, unreasonable or
discriminatory measures the management,
maintenance, use, enjoyment, expansion and sale.

(2) Each Contracting Party shall ensure fair and
equitable treatment within its territory to the
investments of the investors of the other Contracting
Party. This treatment shall not be less favourable than
that granted by each Contracting Party to investments
made within its territory by investors of a third State.

(3) The treatment of the most favoured nation shall
not apply to privileges which either Contracting Party
accords to investors of a third State because of its
membership in or association with a free trade area,
customs union, common market or organization for
regional economic cooperation or to an existing or
future convention on the avoidance of double taxation
or a convention on, other fiscal matters.

Article 4

Expropriation and compensation

(1) Neither of the Contracting Parties shall take,
either directly or indirectly, measures of expropriation,
nationalization or any other measure having the same
nature or an equivalent effect against investments
belonging to investors of the other Contracting Party,
unless the measures are taken for public interest, on a
nondiscriminatory basis and under due process of law
and provided that provisions be made for effective and
adequate compensation. Such compensation shall
amount to the market value of the expropriated
investment immediately before the impending
expropriation became public knowledge.

The amount of compensation shall be settled in the
convertible currency and paid without undue delay to
the person entitled thereto without regard to its
residence of domicile unless otherwise agreed
between the Parties. A transfer shall be deemed to be
made ”without undue delay” if effected within such
period as is normally required for the completion of
transfer formalities. The said period shall commence
on the date on which the relevant request has been
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czyç 3 miesi´cy, po których up∏ywie b´dà naliczane od-
setki.

2. Inwestorzy ˝adnej z Umawiajàcych si´ Stron,
których inwestycje poniosà straty na terytorium dru-
giej Umawiajàcej si´ Strony z powodu wojny lub jakie-
gokolwiek innego konfliktu zbrojnego, stanu wyjàtko-
wego, rewolty, powstania lub zamieszek, b´dà trakto-
wani w zakresie przywrócenia, odszkodowania, kom-
pensacji nie mniej korzystnie ni˝ inwestorzy jakiego-
kolwiek paƒstwa trzeciego. Nale˝ne z tego tytu∏u p∏at-
noÊci b´dà w miar´ mo˝liwoÊci podlega∏y transferowi
bez zb´dnej zw∏oki w walucie wymienialnej.

Artyku∏ 5

Transfer

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron, na terytorium
której dokonane zosta∏y inwestycje przez inwestorów
drugiej Umawiajàcej si´ Strony, przyzna tym inwesto-
rom swobodny transfer p∏atnoÊci, w dowolnej walucie
wymienialnej, zwiàzanych z tymi inwestycjami,
a w szczególnoÊci:

a) kapita∏u i kwot dodatkowych, niezb´dnych do
utrzymania i rozszerzenia inwestycji;

b) zysków ze sprzeda˝y mienia, zysków, odsetek, dy-
widend i innych bie˝àcych dochodów;

c) kwot na sp∏at´ po˝yczek prawid∏owo zaciàgni´tych
i udokumentowanych i zwiàzanych bezpoÊrednio
z konkretnà inwestycjà;

d) nale˝noÊci licencyjnych i honorariów;

e) wp∏ywów z ca∏kowitej lub cz´Êciowej likwidacji in-
westycji;

f) odszkodowaƒ przewidzianych w artykule 4;

g) zarobków obywateli jednej Umawiajàcej si´ Stro-
ny, którzy uzyskajà zezwolenie na prac´ w zwiàzku
z inwestycjà dokonanà na terytorium drugiej Uma-
wiajàcej si´ Strony.

2. Transfery b´dà dokonywane bez zb´dnej zw∏oki
w dowolnej walucie wymienialnej wed∏ug górnego
kursu stosowanego w dniu transferu dla transakcji
handlowych, zgodnie z procedurà i przepisami ustalo-
nymi przez Umawiajàcà si´ Stron´, na której teryto-
rium inwestycja zosta∏a dokonana.

3. Umawiajàce si´ Strony zobowiàzujà si´ przyznaç
transferom, o których mowa w ust´pach 1 i 2 tego ar-
tyku∏u, traktowanie nie mniej korzystne ni˝ przyznane
transferom pochodzàcym z inwestycji dokonanych
przez inwestorów któregokolwiek paƒstwa trzeciego.

Artyku∏ 6

Subrogacja

1. Je˝eli Umawiajàca si´ Strona lub jakakolwiek jej
agencja dokona p∏atnoÊci któremukolwiek z jej inwe-

submitted and may not exceed three months, after
which interest shall accrue.

(2) Investors of either Contracting Party who suffer
losses of their investments in the territory of 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,
indemnification, a compensation which shall not be
less favourable than that accorded to investors of any
third State. Resulting payments shall, whenever
possible, be transferable in freely convertible currency
without undue delay.

Article 5

Transfer

(1) Each Contracting Party in whose territory
investments have been made by investors of the other
Contracting Party shall grant those investments the
free transfer of the payments in freely convertible
currency relating to these investments, particularly of:

(a) the capital and additional sums necessary for the
maintenance and development of the investment;

(b) gains, profits, interest, dividends and other
current income;

(c) funds in repayment of loans regularly contracted
and documented and directly related to a specific
investment;

(d) royalties and fees;

(e) the proceeds from a total or partial liquidation of
an investment;

(f) compensations provided for in Article 4;

(g) the earnings of nationals of one Contracting Party
who are allowed to work in connection with an
investment in the territory of the other
Contracting Party.

(2) Transfers in freely convertible currency shall be
effected without undue delay, at the prevailing market
exchange rate for commercial transactions at the date
of the transfer in accordance with the procedures and
regulations established by the Contracting Party in
whose territory the investment was made.

(3) The Contracting Parties undertake to accord to
transfers referred to in paragraph (1) and (2) of this
Article a treatment no less favourable than that
accorded to transfers originating from investments
made by investors of any third State.

Article 6

Subrogation

(1) If a Contracting Party or any agency thereof
makes a payment to any of its investors under a
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storów w ramach gwarancji lub ubezpieczenia zawar-
tego w zwiàzku z inwestycjà, druga Umawiajàca si´
Strona uzna wa˝noÊç przej´cia przez pierwszà Uma-
wiajàcà si´ Stron´ lub jej agencj´ wszelkich praw lub
roszczeƒ przys∏ugujàcych inwestorowi.

Umawiajàca si´ Strona lub jakakolwiek jej agencja,
która przej´∏a prawa inwestora, jest uprawniona do ta-
kich samych praw, jakie posiada inwestor, i do docho-
dzenia takich praw w takim samym zakresie, z zastrze-
˝eniem wype∏nienia zobowiàzaƒ inwestora zwiàza-
nych z ubezpieczonà w ten sposób inwestycjà.

2. W przypadku subrogacji okreÊlonej w ust´pie 1
tego artyku∏u inwestor nie b´dzie wysuwa∏ roszczeƒ,
je˝eli nie b´dzie do tego upowa˝niony przez Umawia-
jàcà si´ Stron´ lub jej agencj´.

Artyku∏ 7

Spory mi´dzy Umawiajàcà si´ Stronà a inwestorem
drugiej Umawiajàcej si´ Strony

1. Spory mi´dzy jednà z Umawiajàcych si´ Stron
a inwestorem drugiej Umawiajàcej si´ Strony b´dà
notyfikowane pisemnie przez inwestora Umawiajàcej
si´ Stronie przyjmujàcej inwestycje, z podaniem szcze-
gó∏owej informacji. W miar´ mo˝liwoÊci Umawiajàce
si´ Strony powinny za∏atwiaç takie spory w drodze po-
lubownej.

2. Je˝eli spory nie mogà byç rozstrzygni´te polu-
bownie w ciàgu szeÊciu miesi´cy od daty pisemnej no-
tyfikacji, o której mowa w ust´pie 1, to taki spór b´dzie
przed∏o˝ony wed∏ug wyboru inwestora:

— trybuna∏owi arbitra˝owemu, zgodnie z Regulami-
nem Post´powania Arbitra˝owego Instytutu Arbi-
tra˝owego Izby Handlowej w Sztokholmie;

— trybuna∏owi arbitra˝owemu Mi´dzynarodowej
Izby Handlowej w Pary˝u;

— trybuna∏owi arbitra˝owemu ad hoc utworzonemu
zgodnie z Regulaminem Procedury Arbitra˝owej
Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Mi´-
dzynarodowego Prawa Handlowego;

— Mi´dzynarodowemu Centrum Rozstrzygania Spo-
rów Inwestycyjnych (ICSID) utworzonemu na mo-
cy „Konwencji w sprawie rozstrzygania sporów in-
westycyjnych mi´dzy paƒstwami a obywatelami
drugich paƒstw”, w przypadku gdy obie Umawia-
jàce si´ Strony b´dà sygnatariuszami tej konwen-
cji.

3. Wyrok arbitra˝owy b´dzie si´ opiera∏ na:

— postanowieniach niniejszej umowy,

— prawie krajowym Umawiajàcej si´ Strony, na któ-
rej terytorium inwestycja zosta∏a dokonana, w∏àcz-
nie z normami prawa kolizyjnego,

— normach i powszechnie przyj´tych zasadach pra-
wa mi´dzynarodowego.

guarantee or insurance it has contracted in respect of
an investment, the other Contracting Party shall
recognize the validity of 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 to
the extent 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 the
paragraph (1) above, the investor shall not pursue a
claim unless authorized to do so by the Contracting
Party or any agency thereof.

Article 7

Disputes between one Contracting Party and an
investor of the other Contracting Party

(1) Disputes between one of the Parties and an
investor of the other Party shall be notified in writing,
including a detailed information, by the investor to the
host Contracting Party of the investment. As far as
possible the Parties shall endeavor to settle these
differences by means of a friendly agreement.

(2) If these disputes cannot be settled in this way
within six months from the date of the written
notification mentioned in paragraph (1) the dispute
shall be submitted, at choice of the investor to:

— a court of arbitration in accordance with the Rules
of Procedure of the Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce;

— the court of arbitration of the Paris International
Chamber of Commerce;

— the ad-hoc court of arbitration established under
the Arbitration Rules of Procedure of the United
Nations Commission for International Trade Law;

— the International Center for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) set up by the
”Convention on Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of other
States”, in case both Contracting Parties have
become signatories of this Convention.

(3) The arbitration award shall be based on:

— the provisions of this Agreement;

— the national law of the Contracting Party in whose
territory the investment was made, including the
rules relative to conflicts of laws;

— the rules and the universally accepted principles of
international law.
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4. Orzeczenia arbitra˝owe b´dà ostateczne i wià˝à-
ce dla obu stron sporu. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona
zobowiàzuje si´ do wykonania orzeczeƒ zgodnie z jej
prawem krajowym.

5. Umawiajàca si´ Strona, która jest stronà w spo-
rze, na ˝adnym etapie toczàcego si´ post´powania nie
podniesie zarzutu w swojej obronie, powo∏ujàc si´ na
w∏asny immunitet lub fakt, ˝e inwestor otrzyma∏ na
mocy umowy ubezpieczeniowej w ca∏oÊci lub cz´Êci
odszkodowanie za poniesionà szkod´ lub strat´.

Artyku∏ 8

Spory mi´dzy Umawiajàcymi si´ Stronami

1. Spory mi´dzy Umawiajàcymi si´ Stronami doty-
czàce interpretacji i stosowania postanowieƒ niniej-
szej umowy b´dà rozstrzygane w drodze dyplomatycz-
nej.

2. Je˝eli Umawiajàce si´ Strony nie mogà osiàgnàç
porozumienia w ciàgu szeÊciu miesi´cy od powstania
mi´dzy nimi sporu, to taki spór b´dzie przed∏o˝ony na
˝àdanie którejkolwiek Umawiajàcej si´ Strony trybu-
na∏owi arbitra˝owemu w sk∏adzie trzech arbitrów.

Ka˝da Umawiajàca si´ Strona wyznaczy jednego
arbitra, a wybrani dwaj arbitrzy dokonajà nominacji
przewodniczàcego, który b´dzie obywatelem paƒstwa
trzeciego, utrzymujàcego stosunki dyplomatyczne
z obydwiema Umawiajàcymi si´ Stronami.

3. Je˝eli jedna z Umawiajàcych si´ Stron nie doko-
na wyboru swojego arbitra i nie podejmie na wniosek
drugiej Umawiajàcej si´ Strony dzia∏aƒ w celu dokona-
nia takiej nominacji w ciàgu dwóch miesi´cy, to arbi-
ter b´dzie wyznaczony na wniosek tej Umawiajàcej si´
Strony przez Przewodniczàcego Mi´dzynarodowego
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.

4. Je˝eli obaj arbitrzy nie mogà osiàgnàç porozu-
mienia w ciàgu dwóch miesi´cy po ich mianowaniu
odnoÊnie do wyboru przewodniczàcego trybuna∏u,
wówczas b´dzie on mianowany na wniosek jednej
z Umawiajàcych si´ Stron przez Przewodniczàcego
Mi´dzynarodowego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.

5. Je˝eli w przypadkach przewidzianych w ust´-
pach 3 i 4 tego artyku∏u Przewodniczàcy Mi´dzynaro-
dowego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci nie mo˝e spe∏niç
wymienionej funkcji lub je˝eli jest obywatelem jednej
z Umawiajàcych si´ Stron, wówczas wymaganej no-
minacji dokona Wiceprzewodniczàcy, a je˝eli Wice-
przewodniczàcy nie mo˝e spe∏niç tej funkcji lub je˝eli
jest obywatelem jednej z Umawiajàcych si´ Stron, to
wymaganej nominacji dokona najstarszy rangà s´dzia
Trybuna∏u, który nie jest obywatelem ˝adnej z Uma-
wiajàcych si´ Stron.

6. Z uwzgl´dnieniem innych postanowieƒ mi´dzy
Umawiajàcymi si´ Stronami Trybuna∏ ustali w∏asny
tryb post´powania. Trybuna∏ podejmuje decyzje wi´k-
szoÊci g∏osów.

(4) The arbitration decisions shall be final and
binding for the parties to the disputes. Each
Contracting Party undertakes to execute the decisions
in accordance with its national law.

(5) The Contracting Party which is a party to the
dispute shall at no time whatsoever during the
procedures involving investments disputes, asserts as
a defense its immunity or the fact that the investor has
received compensation under an insurance contract
covering the whole or part of the incurred damage or
loss.

Article 8

Disputes between the Contracting Parties

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

(2) If both Contracting Parties cannot reach an
agreement within six months after the beginning of
the dispute between themselves, the latter shall, upon
the request of either Contracting Party, be submitted
to an arbitration tribunal of three members.

Each Contracting Party shall appoint one arbitrator
and these two arbitrators shall nominate a chairman
who shall be a national of a third State, which
maintains diplomatic relations with both Contracting
Parties.

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

(4) If both 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.

(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 prevented of 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 reach its decisions by a
majority of votes.
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7. Orzeczenia trybuna∏u sà ostateczne i wià˝àce dla
obydwu Umawiajàcych si´ Stron.

8. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron ponosi koszty
mianowanego przez nià arbitra oraz koszty swojego
udzia∏u w post´powaniu arbitra˝owym. Koszty prze-
wodniczàcego, jak równie˝ inne koszty pokrywajà
w równych cz´Êciach Umawiajàce si´ Strony. Trybuna∏
mo˝e jednak w swoim orzeczeniu postanowiç, ˝e jed-
na z Umawiajàcych si´ Stron poniesie wy˝sze wydatki
i takie orzeczenie b´dzie wià˝àce dla obydwu Umawia-
jàcych si´ Stron.

Artyku∏ 9

Stosowanie innych zasad 
i szczególnych zobowiàzaƒ

1. Je˝eli jakaÊ kwestia jest uregulowana jednocze-
Ênie przez niniejszà umow´ i przez inne umowy mi´-
dzynarodowe, których obie Umawiajàce si´ Strony sà
stronami, ˝adne z postanowieƒ niniejszej umowy nie
narusza prawa ˝adnej z Umawiajàcych si´ Stron lub
ich inwestorów posiadajàcych inwestycje na teryto-
rium drugiej Umawiajàcej si´ Strony do korzystania
z zasad, które w ich przypadku sà bardziej korzystne.

2. Je˝eli traktowanie, jakie mo˝e byç przyznane
przez jednà Umawiajàcà si´ Stron´ zgodnie z jej usta-
wodawstwem lub innymi szczególnymi postanowie-
niami wynikajàcymi z kontraktów, b´dzie bardziej ko-
rzystne dla inwestorów drugiej Umawiajàcej si´ Stro-
ny ni˝ traktowanie na mocy niniejszej umowy, to po-
stanowienia bardziej korzystne b´dà mia∏y pierwszeƒ-
stwo.

Artyku∏ 10

Konsultacje i wymiana informacji

Na wniosek jednej Umawiajàcej si´ Strony druga
Umawiajàca si´ Strona zgodzi si´ niezw∏ocznie na kon-
sultacje w sprawie interpretacji lub stosowania niniej-
szej umowy. Na wniosek którejkolwiek Umawiajàcej
si´ Strony dokonywaç si´ b´dzie wymiany informacji
o wp∏ywie, jaki mogà mieç  ustawodawstwo, przepisy,
decyzje, praktyki i procedura administracyjna lub poli-
tyka drugiej Umawiajàcej si´ Strony na inwestycje ob-
j´te niniejszà umowà.

Artyku∏ 11

Zakres stosowania

Niniejsza umowa b´dzie mia∏a równie˝ zastosowa-
nie do inwestycji na terytorium jednej Umawiajàcej si´
Strony, zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami,
dokonanych przez inwestorów drugiej Umawiajàcej
si´ Strony przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej umowy.
Jednak˝e niniejsza umowa nie b´dzie mia∏a zastoso-
wania do sporów, które powsta∏y przed jej wejÊciem
w ˝ycie.

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

(8) Each Contracting Party shall bear the costs of its
own member of the tribunal and of its representation
in the arbitration 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 proportion of costs shall
be borne by one of the two Contracting Parties and this
award shall be binding on both Contracting Parties.

Article 9

Application of other rules 
and special commitments

(1) Where a matter is governed simultaneously
both by this Agreement and by another international
agreement to which both Contracting Parties are
parties, nothing in this Agreement shall prevent either
Contracting Party or any of its investors who own
investments in the territory of the other Contracting
Party from taking advantage of whichever rules are
more favourable to their case.

(2) If the treatment to be accorded by one
Contracting Party to investors of the other Contracting
Party in accordance with its laws and regulations or
other specific provisions of contracts is more
favourable than that accorded by this Agreement, the
more favourable provisions shall prevail.

Article 10

Consultation and exchange of information

Upon request by either Contracting Party, the other
Contracting Party shall agree promptly to
consultations on the interpretation or application of
this Agreement. Upon request by either Contracting
Party, information shall be exchanged on the impact
that the laws, regulations, decisions, administrative
practices or procedures or policies of other
Contracting Party may have on investments covered
by this Agreement.

Article 11

Scope of application

The present Agreement shall also apply to
investments in the territory of a Contracting Party
made in accordance with its laws and regulations by
investors of the other Contracting Party prior to the
entry into force of this Agreement. However, the
Agreement shall not apply to disputes that have arisen
before its entry into force.
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Artyku∏ 12

WejÊcie w ˝ycie

Niniejsza umowa wejdzie w ˝ycie w dniu otrzyma-
nia noty póêniejszej, w której jedna Umawiajàca si´
Strona poinformuje drugà Umawiajàcà si´ Stron´, ˝e
jej wewn´trzne wymogi prawne dla wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej umowy zosta∏y spe∏nione.

Artyku∏ 13

Czas obowiàzywania i wypowiedzenie

1. Niniejsza umowa pozostanie w mocy przez dzie-
si´ç (10) lat i b´dzie pozostawaç w mocy przez dalszy
taki sam okres lub okresy, chyba ˝e którakolwiek
z Umawiajàcych si´ Stron powiadomi drugà Umawia-
jàcà si´ Stron´ na rok przed wygaÊni´ciem pierwotne-
go lub ka˝dego nast´pnego okresu o zamiarze wypo-
wiedzenia umowy. Nota o wypowiedzeniu niniejszej
umowy wchodzi w ˝ycie po up∏ywie jednego roku od
daty otrzymania jej przez drugà Umawiajàcà si´ Stro-
n´.

2. W odniesieniu do inwestycji dokonanych przed
datà wejÊcia w ˝ycie noty o wypowiedzeniu niniejszej
umowy postanowienia niniejszej umowy pozostanà
w mocy przez okres dziesi´ciu lat od daty wygaÊni´cia
niniejszej umowy.

Na dowód czego, ni˝ej podpisani, nale˝ycie upo-
wa˝nieni, podpisali niniejszà umow´.

Sporzàdzono w Ammanie dnia 4 paêdziernika
1997 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach pol-
skim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie tek-
sty sà jednakowo autentyczne. W przypadku rozbie˝-
noÊci przy interpretacji tekst angielski b´dzie rozstrzy-
gajàcy.

W imieniu W imieniu
Rzeczypospolitej Jordaƒskiego
Polskiej Królestwa 

Haszymidzkiego

Dr Stanis∏aw Pawlak Dr Hani Al-Mulki
Ambasador RP Minister Przemys∏u
w Jordanii i Handlu

Article 12

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the latter
date on which either Contracting Party notifies the
other Contracting Party that its internal legal
requirements for the entry into force of this
Agreement have been fulfilled.

Article 13

Duration and termination

(1) This Agreement shall remain in force for a
period of ten (10) years and shall continue to be in
force thereafter for similar period or periods unless,
one year before the expire of the initial or any
subsequent period, either Contracting Party notifies
the other Contracting Party of its intention to terminate
the Agreement. The notice of termination shall
become effective one year after it has been received by
the other Contracting Party.

(2) In respect of investments made prior to the date
when the notice of termination of this Agreement
become effective, the provisions of this Agreement
shall continue to be effective for a period of ten years
from the date of termination of this Agreement.

In witness whereof the undersigned duly
authorized thereto by their respective Governments,
have signed this Agreement.

Done at Amman on this fourth day of October
1997, in two copies, each in the Polish, Arabic and
English languages, all text being equally authentic. In
case of divergence of interpretation, the English text
shall prevail.

For the Republic For the Hashemite
of Poland Kingdom of Jordan

dr Stanis∏aw Pawlak dr Hani Al-Mulki
Ambassador 
of the Republic Minister of Industry
of Poland in Jordan and Trade

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 lipca 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L. S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


