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Rzud Mo11golii i Rzad Rzcczypospolitcj Polskiej, zwanc dalej
"Untawiajacyrni si~ Stronami", majac na uwadze istuiejace mi~dzy
ohu Panstwami i ich narodami przyjazne stosunki i wspolprace,
dttittc do popicrania
i stwarzania
korzystnych
warunkow
inwestowania
przez inwestorow
jcdncgo Panstwa na terytorium
drugicgo Panstwa na zasadzie niwnosci i wzajcmuej knrzysci,

uzuajac, ze popicranic i wzajcmua ochruua inwcstycji w oparciu o
uiniejszq U111ow~, h~d<l zachecac do dziulalnosci gospodarczcj w tcj
dzicdzinic,

ЦА

uzgocl11ily, co nasf~pujc:
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ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

ARTYKtll.

obcunujc

1

w

a) "'lasnosl'.· ruchomosci 1 mcruchomosci, jak rilwn1c1 wszclkre 11111c
prawa rzcczowc takic jak hipotcka. kupicckic prawo /atrzymarun lub
7:\Sla\\':

b) akcjc.

panstwowc

papicry

wartosciowc.

obligacjc,

wicrzytclnosci

spol J.. 1 lub udzialy \\' spolcc:

luh roszczcma
na mocy umowy wartosc finansowa;

c) roszczcma p1c111~7.nc

d) prawa wlasnosci intclcktualncj

do wszclkich

swiadczcn majacych

przcmyslowcj, w tym prawa autorskie,

1

patcnty, znaki handlowc,
nazwy handlowc, wzory przcmyslowe,
tajemnice handlowe, tcchnologia produkcji, know-how i goodwill;

ХИ
МА

e) koncesje gospodarcze majace wartosc finansowa, niczbednc do
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, nadana na mocy prawa lub
umowy, w tym koncesje na poszukiwanie, uprawe, wydobywanic i
eksploatacje zasobow naturalnych.
Zmiana formy inwestycji nie zmienia jej charakteru jako inwcstycji.

2.
Okrcslcnie "przychody" oznacza kwoty uzyskane z inwesiycji a "'
szczegolnosci, ale nie wylacznie obejmujc zyski, odsetki, dywidcndy, naleznosci
liccncyjne, honoraria i inny biczacy dochod.

ЦА

3.
Okreslcnic "inwestor" oznacza
Strony:

w

oduicsicniu

a) osobc Iizycznq posiadajaca obywatclstwo
zgodmc z JCj ustawodawstwcm;

2

do kazdej Umawiaj(lccj sic

Umawiajqcej

s1~

Strony

ВЬ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

i zrzcszcnia 11twor1.011c lub zorganizowanc
zgcdnic z uxtawodawstwcm
dancj lJ111awiaj<lCCj sicc Strony pod
wnrunk~cm,
zc t~kic spolki, finny, organizacjc
i zrzcszcnia S<t
uprawmonc, z~o~lmc z u~~awoclawstwcm dancj lJnrnwiaj(lccj sic Strony
do dokonywania tnwcstycji na tcrytorium drugicj Urnawiajqcc] sic Strony.
finny,

orgauizacjc

Okrcslcnic

"tcrytorium"

ХУ

4.

b) spolki,

oznacza:

uad kiorym Mongolia sprawujc

ШИ
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a) w odnicsicniu do Mongolii, tcryiorium
suwcrcnnosc lub jurysdykcjc
b)w odnicsicniu

do Rzcczpospolitcj

Polskicj

tcrytorium

Rzcczpospolitcj

Polsk icj w ramach jcj micdzynarodowo uznanych granic, w tym kazdy
obszar poza wodami tcrytorialnymi Rzcczypospolitcj Polskicj, na ktorym
zgodnic z prawcm micdzynarodowym i ustawodawstwcm wcwnctrznyrn
Rzcczpospolita Polska mozc sprawowac prawn do dna morskicgo, jcgo
podglcbia i ich zasobow naturalnych;

5.
Okreslenie "swobodnic wymicnialna waluta" oznacza waluic stosowana
szcroko w dokonywaniu platuosci z tytulu transakcji miedzynarodowych i
bedaca powszechnie przcdmiotem obrotu na micdzynarodowych
rynkach
wa I utowych,

ARTYKUL 2

ХИ
МА

POPIERANIE I OCHRONA INWESTYCJI

I.

Kazda Umawiajaca sic Strona bedzie w ramach wlasnego ustawodawstwa
i przepisow zachecac inwestorow
drugiej Umawiajacej sie Strony do
dokonywania inwestycji na swoim terytorium, bcdzic stwarzac korzystnc dla
nich warunki i bedzic dopuszczac takic inwcstycje.

ЦА

2.
Inwcstycje dokonywane przcz inwestorow jcduej Umawiajaccj sie Strony
bcda mialy zapcwnione na tcrytorium drugicj Umawiajaccj
sie Strony
sprawiedliwe i rownc traktowanie oraz pelna ochronc i bczpicczcnstwo.

3
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ARTYKllLJ

lnwcstycjc dokonanc przcz inwcstorow jcdncj Umawiajqcej sic Strony na

tcrytorium drugiej Umawiajaccj sic Strony, jak n)wnic;i. osiagnictc z nich
przychody bcda mialy przyznanc sprawicdliwc i rowne traktowanic i nic mnicj
korzystnc niz t ra ktowan ic przyzna 11c i nwcstycjom i przychodom wlasnych
inwestorow lub jakicgokolwick panstwa trzccicgo.

'
Kazda Umawiajaca
sic Strona przyzna na wlasnym tcrytorium
inwcstorom drugicj Umawiajaccj
sie Strony w zakrcsic zarzadzania,
utrzymywania, wykorzystywania, osiagania korzysci lub dysponowania
ich
inwestycjami oraz uczciwe i sprawiedliwe traktowanie, nic mnicj korzystnc niz
przyznawane przez nia inwcstorom jakicgokolwick panstwa trzccicgo.

ARTYKUL 4

ХИ
МА

ODSZKODOWANIE ZA STRATY

Inwestorzy jedncj Umawiajacej

sie Strony, kt6rzy doznaja strat w inwcstycjach

ЦА

na terytorium drugiej Umawiajacej sie Strony z powodu wojny lub konfliktu
zbrojncgo, stanu wyjatkowcgo tub innych podobnych zdarzcn b((dq_ traktowani
przez druga Umawiajaca sic Stronc w zakrcsic odszkodowan lub innych form
zadoscuczynienia nic mnicj korzystuie .1iz traktowani sq przcz t(( Umawiajaca
sic Strone jcj wlasni inwestorzy lub inwcstorzy jakicgokolwiek
panstwa
trzeciego. Wszelka wyplata dokonana na mocy postanowicn tcgo artykulu
bcdzie podlcgala swobodnemu transfcrowi.

4
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ШИ
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I.
lnwcstycjc
inwcstorow
Umawiajacej
SI<.( strouy 111c mog<l bye
znacjonalizowanc,
wywlaszczonc luh poddanc i1111y111 dzialaniom
majacyrn
skutck rownowazny dzialaniom nacjonalizacyjnym lub wywlaszczc1;iowym (
zwanyiu dalej " wywlaszczcnicm") na tcrytorium drugicj Umawiajacej sic
Strouy. chyba i.c dzialania takic zostana podjctc w intcrcsie publicznym.
\\I ywlaszczcnic bcdzic dokona nc w sposob n icdysk rym i nujacy, zgodnic z
wlasciwa proccdura prawna i za odszkodowanicm.

2.
Odszkodowanic
takie odpowiadac
bcdzic
rynkowcj wartosci
wywlaszczonej inwestycji wedlug sta1111 bczposrcdnio przcd wywlaszczcuicm
lub zanim dccyzja o wywlaszczcniu siala sic publicznic wiadoma i bcdzic
obcjmowac odsetki od daty wywlaszczcnia oraz bcdzic podlcgalo swobodncmu
transfcrowi. Odszkodowanic bcdzic rzcczywistc, wlasciwc i bcdzic wyplacone
bcz zwloki.

3.
Inwcstor, kt6rego inwestycjc zostaly wywlaszczone, bedzic mial prawo
zgodnie z ustawodawstwem
Umawiajacej sie Strony, ktora dokonala
wywlaszczenia , do niezwloczncgo rozpatrzenia sprawy przez sadowy lub inny
wlasciwy organ tej Umawiajacej sie Strony oraz do oszacowania jcgo inwcstycji
zgodnie z zasadami okrcslonymi w tym artykule.

ЦА

ХИ
МА

4.
Postanowienia ustepu I tego artykulu maja rowniez zastosowanie w
przypadku, gdy Umawiajaca sie Strona wywlaszczy mienie sp61ki utworzonej
lub zorganizowanej na jcj terytorium zgodnie z jej prawem i w ktorej inwestorzy
drugiej Umawiajacej sie Strony posiadaja akcje lub udzialy.
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gwarantujc
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ARTYKlJL 6

•

a) zyskow nctto, dywidcnd, nalcznosci liccncyjnych, honorariow z tytulu
pornocy technicznej i uslug tcchnicznych, odsctck i inncgo biczaccgo

przychodu pochodzaccgo z inwcstycji dokonancj przcz inwcstora drugiej
Umawiajaccj sic Strony;

b) wplywow 7.C sprzcdazy lub calkowitcj albo czcsciowcj likwidacji
inwestycji dokonanej przcz inwestora clrugicj Umawiajacej sic Strony;
c) kwot na splaty pozyczek;

d) odpowicdnicj czcsci zarobkow obywateli drugiej Umawiajaccj src
Strony, kt6rzy uzyskali zezwolenie na prace w zwiazku z inwestycja
dokonana na tcrytorium picrwszcj Umawiajaccj sic Strony;
e) kwot wydanych na zarzadzanie inwcstycja dokonana na terytorium
drugiej Umawiajacej sic Strony;

ХИ
МА

f) kwot dodatkowych niczbednych do utrzymania inwcstycji.

Transfer wplyw6w wymienionych \V ustcpie I mozc bye dokonany pod
warunkiem, zc transferowana waluta wymienialna pochodzi z dokouanej
inwcstycji i osiagnietych z nicj przychodow.
2.

3.
Kazda Umawiajaca sie Strona podejmie niczbednc dzialania, po
spelnicniu prawnych obowiazkow przcz inwcstorow, w celu zapewnicnia
dokonania transfcrow bcz zwloki, o kt6rych mowa w ustcpic I tcgo artykulu.
rozumicniu niniejszej · Umowy, kurscm wymiany bcdzic kurs
stosowany w dniu dokonania transfcru zgodnie z obowiqzujqcyuu przcpisami
dcwizowymi Umawiajaccj sic Strony, ua tcrytorium ktorej inwcstycja zostala
W

ЦА

4.

dokonana.
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ARTYKUL7

Postanowicnia ninicjszcj Umowy dotyczacc przyznania inwcstorom jcdncj
Umawiajaccj si(( Strony trakrowania nic 11111icj korzystncgo niz przyznanc
inwcstorom panstwa trzecicgo, nic mega bye rozumianc jako zobowiazujace
jcdna Umawiajqcq sic Stronc do przyznania inwcstorom clrugicj Umawiajacej
sic strony korzysci dotyczacych traktowania, prcfcrcncji lub przywilcjow
wynikajqcych z:

a) jakicjkolwiek istnicjacej lub przyszlcj unii cclncj lub strefy wolncgo
handlu, lub wspolncgo zewnctrzncgo obrotu taryfowcgo unii monctarnej
lub podobncj umowy micdzynarodowej alba innych form wspolpracy
rcgionalncj, kt6rcj jcdna z umawiajacych sic Siron jest lub mozc zostac
stronq;
b) jakiejkolwiek umowy miedzynarodowej
glownie spraw podatkowych.

ХИ
МА

ARTYKUL8

I.

Jezcli Umawiajaca

SUBROGAC.JA

dotyczacej calkowicie

lub

sie Strona lub upowaznioua przcz niq agcncja dokona

platnosci na rzccz wlasnego inwcstora w ramach odszkodowania w odnicsieniu

ЦА

do inwcstycji lub jej czesci dokonancj na terytorium drugicj Umawiajci.ccj sic
Strony, druga Umawiajaca sic Strona uzna:
a) waznosc przejccia, z mocy prawa lub umowy, wszclkicgo prawa lub
roszczcnia inwcstora przcz pierwsza Umawiajacq sie Stronc lub
upowaznionq przez niq agcncjc; i
7
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b) ze picrwsza Umawiajaca sic Strona tub upowazniona przcz ni::i, osoba w

wyniku subrogacj i jest uprawniona do wykonywania praw i dochodzenia
roszczen przyslugujacych inwestorowi.

ШИ
ГЛ
АЛ
ТЫ
Н

2.
Picrwsza Umawiajqca si<( Strona lub upowazniona przez nia agcncja jest
uprawniona do dochodzenia praw i roszczen w zakresie przyslugujacym
i nwestorow i.

3.
Jezeli pierwsza Umawiajqca sie Strona nabedzie na mocy postanowien
tego artykuhi srodki pieniezne, to takie srodki beda udostepnione pierwszej
Stronie na pokrycic jcj wydatkow na terytorium drugiej Umawiajacej sic Strony.

ARTYKUL9

ROZSTRZYGANIE SPOROW INWESTYCYJNYCH MIF;DZY
UMAWIAJ;\C;\ SIF; STRON;\ A INWESTOREM DRUGIEJ
UMA WIAJ;\CEJ SIF; STRONY

Wszelkie spory miedzy Umawiajaca sie Strona a inwestorem drugiej
Umawiajacej sie Strony, w tym w zwiazku z wywlaszczeniern i nacjonalizacja
inwestycji beda rozstrzygane w miare mozliwosci w drodze polubownej.

ХИ
МА

I.

2.
Srodki prawne wynikajace z ustawodawstwa i przepisow Umawiajacej sie
Strony, na ktorej terytoriurn zostala dokonana inwestycja sa dostepne
inwestorowi drugiej Umawiajacej sie Strony w oparciu o traktowanie nie mniej
korzystne przyznane wlasnym inwestorom lub inwestorom jakiegokolwiek
panstwa trzeciego, w zaleznosci od tego, ktore jest bardziej korzystne dla
inwestora.

ЦА

3.
Jezeli sp6r nie moze bye rozstrzygniety w ciagu (6) miesiecy od dnia, gdy
jedna ze stron zwrocila sie o polubowne jego rozstrzygniecie, wowczas spot
bedzie przedlozony na wniosek inwestora lub Umawiajaca sie Strone
Miedzynarodowemu Centrum Rozstrzygania Sperow Inwestycyjnych
8
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na mocy Konwcncj i Waszyngtonsk iej 1. d11 ia 18 marca 1965 0
Rozsirzyganiu Sperow mwcstycyjuych 111ictd1y Panstwami a obywatclami
Pal1stw drugich.
Spur b<.;dzic przcdlozony do rozstrzygnicci» w pos!((jH>waniu arhitrazowym lub
koncyliacyjnym uzgodnionym w oparciu o Kouwcucjc Was1.yngtoltsk:i.

ХУ

utworzoncmu
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4.
/:adnc postanowicnic
tcgo Artykulu nic moic byt: rozunuanc jako
zabraniajacc stro110111 sporu uzgodnicnia inncj formy arbitrazu lub sposobu
rozstrzygniccia sporu, jaki micdzy soba uzgodnia i jaki uznaja za najbard/ic] im
odpowiadajqcy.
·

ARTYKlJL IO

ROZSTRZYGANIE SPORO\V MIJ~DZY lJMA \VIA.J;\CYi\11
ST RON AMI

IF;

I.
Spory micdzy Umawiajacymi sic Stronami dotyczacc intcrpretacji lub
stosowania ninicjszej Umowy beda rozstrzyganc w miarc mozliwosct w drodzc
konsultacji lub negocjacji.

ХИ
МА

2.
Jezeli spor nie bcdzie rozstrzygniety w ten sposob \\' ciqgu szcsciu
miesiecy, wowczas na zadanie jcdnej z Umawiajqcych sie Stron bedzie
przcdlozony trybunalowi arbitrazowcmu.

ЦА

3.
Trybunal arbitrazowy bcdzie utworzony dla kazdcj sprawy oddziclnie w
nastepu j(lcy sposob:
W ciagu dwoch '(2) miesiecy od otrzymania wniosku o rozstrzygniccic sprawy w
drodze arbitrazowej kazda Umawiajaca sie Stroua wyznaczy jcdncgo arbitra. Ci
dwaj arbitrzy wybiora obywatela panstwa trzccicgo, kt6ry po zatwierdzcniu
przez obie Umawiajqce sic Strony bedzic mianowany przewodniczacym
trybunalu. Przcwodniczacy bcdzie mianowany w ciqgu dwoch (2) micsiccy,
liczac od dnia wyznaczcnia innych arbitrow.
4.
Jezcli wymagane nominacjc wymicnionc w ustcpic 3 tcgo artykulu nic
zostanq dokonane w terminach, o kt6rych mowa w ustcpic 3 tcgo artykulu,
wowczas przy braku inncgo porozunucma kazda z Umawiajqcych sic Stron
9
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1110/.c

Przcwodnici'.<tccgo
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M icdzynarodowcgo Tryb1111a I 11 Sprawled I iwosci. Jczcl i l'rzcwodniczacy jest
obywaiclcm jcdncj z Umawiajacych sic Streu lub jczcli z inncj przyczyny nic
mozc spclnic
prosby,
0
dokonanic 110111i11acji
bcdzic poproszony
\ Viccprzcwodniczqcy M icdzynarodowcgo · I'rybuna lu Sprawicdl iwosci. Jczcl i
rownicz Wiccprzcwodniczacy jest obywatclcm jcdncj z Umawiajacych sic
Siren. luh jcicli z inncj przyc7.yny nic 1110:i.c spclnic prosby, wowczas o
dokonanic wymaganych nominacji bcdzic poproszony najstarszy ranga scdzia
Micdzynarodowcgo Trybunalu Sprawicdliwosci, ktory nic jest obywatclcm

zadnc] z Umawiajacych si(( Siron.

5.
Trybunal arbitrazowy wydajc wyrok wickszoscia glos6w. Taki wyrok jest
wiqzacy dla obu Umawiajqcych sic Streu. Kazda Umawiajaca sic Strona
pokrywa koszty zwiazanc z dzialalnoscia swojcgo arbitra oraz koszty wlasncgo
udzialu w postcpowaniu arbitrazowym; koszty zwiazanc z dzialalnoscia
przewodniczaccgo oraz innc koszty pokrywaja Umawiajacc sic Strony w

rownych czesciach.
Trybunal mozc jcdnak postanowic,
zc jcdna z
Umawiajqcych sic Siron pokryjc wicksza CZC(SC kosztow i jcgo dccyzja wiqze
obie Umawiajace i Strony. Trybunal ustali wlasny tryb postcpowania.

ARTYKllL 11

ХИ
МА

ZAKRES STOSOWANIA UMOWY

Postanowienia niniejszej Umowy maja zastosowanie do inwestycji dokonanych

ЦА

po JeJ wejsciu w zycie.
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Niuicjsza Umowa wcjdzic w zycic

w

dniu otrzymania noty pozniejszcj,

ШИ
ГЛ
АЛ
ТЫ
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I.

w

kiorcj jcdna Umawiajaca sic Strona poinformujc drug;1 Umawiajaca sie Stronc,
re jcj wcwnctrznc wymogi prawuc dla wejscia w zycic zostaly spelnionc.

2.
Ninicjsza Umowa pozostanic w mocy przez okrcs dzicsicciu (I 0) lat i
bcdzic nadal obowiazywac, jczeli jcdna z Umawiajacych sic Stron nic wypowie
Umowy w formic piscmncj
z zachowanicm
o-micsicczncgo terminu
wypowicdzenia.
3.

Niniejsza

porozunuen ia.

U1110,va

1n0Zc

ulcc

znuanom

\V

drodzc wzajcmncgo

wypowicdzenie
111111c.1szcj Umowy nic mozc mice
ujemnego skutku wobcc praw tub zobowiazan nabytych tub zaciagnictych na jej
mocy przed data takiej zmiany tub wypowiedzenia.
Wszclka

zmiana

tub

ЦА

ХИ
МА

4.
W odniesieuiu do inwestycji dokonanych przed wypowiedzenicm
niniejszej Umowy, jej postanowienia pozostana w mocy na dziesicc lat od daty
wygasniecia jej waznosci.
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ВЬ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

ХУ

Na dewed czego, niicj podpisani, nalciycic do tego upowaznicni przez ich
odnosne Rzady, podpisali niniejsza Umowe,

Sporzadzono w dwoch cgzemplarzach w .. q[.o/.!:.~~.~
dnia . .S... .k.i'!:f.tJ.'?'::~... I 995 roku, w jezykach mongolskim,

..

Z upowaznienia

Rzadu
Mongolii

---~

ЦА

ХИ
МА

..-/.-

ШИ
ГЛ
АЛ
ТЫ
Н

polskim i
angielskim, przy czym wszystkic tcksty set jednakowo autentyczue. W
przypadku rnzbieznosci przy intcrprctacji,
tckst angiclski bedzie
rozstrzyga jacy.

Z upowaznieuia

Rzadu

Rzeczypospolitej Polskiej

