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PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF
ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
POLAND TO AMEND THE AGREEMENT FOR THE
RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF
INVESTMENTS
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The Government of the State of Israel and the ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של פולין
לתיקון ההסכם לקידום והגנה הדדית על השקעות
Government of the Republic of Poland to amend
the Agreement for the Reciprocal Promotion and
Protection of Investments
DESIRING to conclude a Protocol to amend the
Agreement between the Government of the State
of Israel and the Government of the Republic of
Poland, for the Reciprocal Promotion and Pro
tection of Investments, signed in Jerusalem on
May 22, 1991,

ברצותן לעשות פרוטוקול לתיקון ההסכם בין ממשלת
,הרפובליקה של פולין להיות ממשלת מדינת ישראל
22לקידום והגנה הדדית על השקעות שנחתם בירושלים ב־
,1991 במאי

:הסכימו לאמור

H A V E A G R E E D as follows:
Article 1

1 סעיף

Article 6 shall be deleted and eplaced by the fol
lowing wording:

: יימחק ויוחלף ע״י הנוסח הבא6 סעיף

1.

Each Contracting Party in whose territory
investments have been made by investors of
the other Contracting Party shall grant those
investore the free transfer of the payments in
freely convetible currency relating to these
. investments, in particular, though not ex
clusively:

כל צד מתקשר שבשטחו נעשו השקעות ע״י משקיעים
של הצד המתקשר האחר יעניק למשקיעים אלה את
ההעברה החופשית של התשלומים במטבע הניתן
 אם, בעיקר,להמרה חופשית הקשורים להשקעות אלה
:כי לא באופןיבלעדי

.1

Rzqd Paristwa Izrael i Rzjjd Rzeczypospolitej Polsfciej (zwane dalej "Umawiajqcymi si
Stronami") pragn^c zawrzec Protokoi znueniajgcy Umowp mipdzy Rz^dem Panstwa Izrael
a Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej, podpisan^ w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 rokü.
uzgodnily co nast^puje:

?

Artykul I
Skresia sip artykul 6 i nadaje mu sip nastppuj^ce brzmienie:
1 - Kazda Umawiaj^ca sip Strona. na tentorium ktörej dokonane zostaiy mwestycje przez
mwescorow dmgig Umawiaj^cej sip Strony. gwarantige takim inwestorom swobodny transfer
w wolnowymienialaej waiucie platnosci zwigzaaych z taknni mvvestycjami, a w szczegdlnosci.
lecz nie \vyl4cznie:
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2.

a)

the capital and additional sums neces
sary for the maintenance and develop
ment of the investment;

ההין והסכומים הדרושים לקיום ההשקעה
;ולפיתוחה

.א

bj

returna, including but not limited to:
dividends, profits, interests, capital
gains, royalties and fees;

, דיבידנדים, אך בלי להגביל, כולל,תשואות
; תמלוגים ושכר, רווחי הון, ריבית,רווחים

.ב

c)

funds in repayment of loans regularly
contracted and cumented and directly
related to a specific investment;

כספים שהם החזרי הלוואות שנעשו ותועדו
בחוזה רגיל וקשורים ישירות להשקעה
;מסוימת

.ג

d)

the proceeds from a total or partial li
quidation of an investment;

;ההכנסות מחיסות מלא או חלקי של השקעה

.ד

e)

compensations provided for in Articles
4 and 5; ־

;5 ו־4 פיצויים לפי הוראות סעיפים

.ה

0

the earnings of nationals of one Con
tracting Party who are allowed to work
in conformity with the existing laws
and regulations - in connection with an
investment in the territory of the Con
tracting Party.

הכנסלת של אזרחי צד מתקשר אחד המורשים
,לעבוד בהתאם לחוקים ולתקנות הקיימים
בקשר להשקעה בשטח ארצו של הצד המתקשר
.האחר

.ו

Transfers shall be effected without undue
delay in the convertible currency in which

העברות תתבצענה בלי עיכוב במטבע בר ההמרה שבו
הושקע ההון במקור או בבל מטבע בר המרה אחר

.2

a) kapitaJu i kwot dodatkowych niezbpdnych dla utrzyrnania i rozszerzenia inwestyg'i:
b) przychodöw. w tym, lecznie ograniczonych do: dywidemd, z y s k ö w , odsetek. zysköw ze
zbycia majqtku, naleznosci liceacyjnych i hoaorariöw;
c) kwot na splaty pozyczek legainie zaciqgniptych, udokumentowanych i
bezposrednio z dang mwestycjg;

zwi^2anych

d) w p i y w ö w z calkowitej lub czpsciowej Ukwidacji inwestygi:
e) odszkodowan pizewidzianych w artykulacb 4 15:
f) zarobkdw obywateH jednej z Umawiaj^cych sip Stron dopuszczonycb do pracy w zwiqzka
z inwestycj^ na tentorium drugiej Umawiaj^cej sip Strony, zgodnie z jej ustawodawstwem
i przepisami.
2. Transfeiy bpd^ dokonywane bez zbpdnej zwioki w walucie wymienialnej. w ktörej kapital
zostal pierwotaie zainwestowany lub w kazdej innej walucie wymienialnej u^godiuonej

3
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the capital was orignally invested or in any
other convertible currency agreed by the in
vestor and the contracting Party concerned
at the prevailing market exchange rate at the
date of transfer, provided that the investor
has complied with all his fiscal obligations
and that the repatriation is in accordance
with the exchange procedures established
by the Contracting Party in whose territory
the investment was made.

המסוכם על המשקיע ועל הצד המתקשר הנוגע בדבר
 בתנא־,בשער החליפין הקיים בשוק בתאריך ההעברה
שהמשקיע מילא את כל התחייבויותיו הפיסקליות
ושההחזרה היא בהתאם לנהלי החליפין שקבע הצד
.המתקשר שבשסח ארצו נעשתה ההשקעה

In the event the exchange control pro
cedures of one Contracting Party are modi
fied, that Contracting Party guaantees that
such modifications shall not adversely af
fect thrights to repatriste investments and
returns, as were in force at the time the in
vestment was made. However, if the said
modifications grant new investments and
returns more favourable terms than were in
force at the time the investment was made,
the more favourable terms shall apply.

במקרה שחל שינוי בנהלי הפיקוח על החליפין של צד
 אותו צד מתקשר יערוב לכך שהשינויים,מתקשר אחד
האמורים לא יפגעו לרעה בזכויות להחזרת השקעות
. כפי שהיו בתוקף במועד ביצוע ההשקעה,ותשואות
אולם אם השינויים האמורים מעניקים להשקעות
זלתשואות חדשות תנאים נוחים יותר שהיו בתוקף
 יחולו התנאים הנוחים,במועד ביצוע ההשקעה
.יותר

miedzy mwestorem a zamteresowana Urnawiajac!! sip Strom* wedhig przewazajacego kursu
wymianv w dniu transferu. pod warunkiem. ze tnwestor spefaii wszystkie zobowiazama
podatkowe i ze transfer bpdzie dokoiiywany zgodnie z procedure ustalona przez Umawiajaca
sip Strone. na ktorej inwestycja zostaia dokonana.
W przypadku zmiany przepisow dewizowych jednej z Umawiaj^cych sip Stroo. dana
Umawiajaca, sip Strona gwarantuje. ze takie zmiany nie narusz^ prawa do transferu mwestycji
i przychodow, jakie tstnialo w czasie dokonania mwestycji. Jednakze. jezeli takie zmiany bpd?
gwaramowac nowym mwestycjom i przychodom bardziej korzystne warunki niz te. ktore
obowia^ywaly vv czasie dokonywania inwestycji. to bpdq miaiy zastosowanie warunki
bardziej korzystne.
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3.

The Contractin Parties unertake to accord to
transfers referred to in paragraphs 1 and 2 of
this Article a treatment no less favourable
than that accorded to trasnsfers originating
from investments made by investors of any
third State.
Article

הצדדים המתקשרים מקבלים על עצמם להעניק
 לסעיף זה יחס נוח2 ו־1 להעברות המאוזכרות בס׳׳ק
לא פחדת מזה המוענק להעברות שמקורן בהשקעות
.שנעשו ע״י משקיעים של כל מדינה שלישית

II

.3

2 סעיף

1.

Each Contracting Pary shall notify the other
Contracting Party in writing through diplo
matic channels of the completion of its in
ternal legal procedures required for the en
try into force of this Protocol.

כל צד מתקשר יודיע לצד המתקשר האחר בכתב
בצינורות הדיפלומטיים על השלמת הנהלים
המשפטיים הנפימייס שלו הדרושים לכניסתו לתוקף
.של פרוטוקול זה

.1

2.

This Protocol, which shall form an integral
part of the Agreement, shall enter into force
on the date of the later notificaton referred to
in paragraph 1.

, אשר יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם,פרוטוקול זה
ייכנס לתוקף בתאריך ההודעה המאוחרת יותר
.1 המאוזכרת בס״ק

.2

3.

This Protocol shall - with respect to he pro
visions named in Articl I of this protocol remain in force as long as the Agreement for
the Reciprocal Promotion and Protection of
Investments is in force.

1  בזיקה להוראות הנזכרות בסעיף,פרוטוקול זה
 יישאר בתוקף כל עוד ההסכם לקידום,לפרוטוקול זה
.ולהגנה הדדית של השקעות נמצא בתוקף

.3

3. Umawiaj^ce sip Strony zobowi^zuft sip przy2nac transferom. o ktorych mow a w ustpp**
112 tego artyjcuhj, traktowanie nie mniej korzystne viz przyznane transferom pochodz^cym
2 inwestycji dokonanych przez mwestordw jakiegokolwiek paristwa trzeciego.

1

Artykul II
J. Kazda Umawiaj^ca sip Strona pomforamje pisemnie w drodze dyplomatycznej drug^
Umawiajqc^ sip Stronp, zejej wewnptrzae procedury prawne wymagane dla wejscia w 2ycie
nioiejszego Protokohi zostefy spe&ione.
2. Niniejszy Protokoi, ktory stanowi integrator czp£6 Umowy wejdzte w zycie w dniu
otrzymania pozniejszej notyfikacji, 0 ktorej mowa w ustppie 1.
3. Niniejszy Protokol pozostanie w mocy w zakresie postanowien artykuhi I nioiejszego
Protokoiu tak (Hugo, jak dtogo pozostanie w mocy Umowa 0 Wzajemnym Popieraniu i
Ockronie Inwestycji

5
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Article

III

3 סעיף

Done in duplicate in this 27 day of June 1997,
which corresponds to the 22" day of Sivan 5757,
each in the Hebrew, Polish and English lan
guages, all three texts being equally authentic.
In case of differences in interpretation, the Eng
lish text shall prvail.
th

d

For the Governement
of the State of Israel
Mr. Geishon Zohar
Ambassador

For the Government
of the Republic of Poland
Mr. Janusza Kaczurbe
Deputy Minister
of Economy

,נעשה בשני עותקים בוורשה ביום כ״ב בסיוון התשנ׳׳ז
, כל אחד בשפות הפולנית,1997  ביוני27 שהוא יום
. ולכל שלושת הנוסחים דין מקור שווה,העברית והאנגלית
. יכריע הנוסח האנגלי,במקרה של הבדלי פרשנות

בשם ממשלת
הרפובליקה של פולין
Mr. Janusza Kaczurbe
סגן שר הכלכלה

בשם מ מ ש ל ת
מדינת ישראל
מר גרשון זוהר
שגריר

ArtykuiBI
Sporz^dzono w dwoch egzemplarzach w "Warszawie, dnia£.!fa£*T?/£??C.1997 r d k a , co
odpovrtada^.^..5^^^.r.^.^.>?^feckaidy w j^zykach polsldm, hebrajskim i aagielskim.
przy c2ym wszystkie trzy teksty s$ jednakowo autentyczne. W przypadku rozbiezno&i przy
intetpretacji przewaza jpzyk angielski

21a Rz^d

;

ParUtwa Izrael

ZaRzgd
RzeczypospoHtej Polskiej
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