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Streszczenie 
Polska podpisuje umowy z wieloma krajami Bliskiego Wschodu. Jednym 

z nich jest Egipt. Autor artykułu opisał najważniejsze porozumienia, jakie zawarła 
Polska a Egiptem. Skupił się tym samym na analizie aktów prawnych. 

 
Summary 
Poland is signing agreements with many countries in the Middle East. One of 

them is Egypt. This article analyses modern relationships between Poland and 
Egypt, the most important agreements and legal documents. 

 
 
Egipt należy do ważniejszych państw w regionie Bliskiego Wschodu. Po-

wierzchnia tego kraju liczy 1 001 450 km2, graniczy z Izraelem, Libią, Strefą Gazy 
i Sudanem. Liczbę ludności szacuje się na 77 505 756 mieszkańców. Według da-
nych z 2004 r. największymi odbiorcami towarów egipskich są Włochy (11,9%), 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (10,8%), Wielka Brytania (7%), Syria 
(6,2%), Niemcy (4,7%) i Hiszpana (4,2%). Egipcjanie eksportują głównie ropę naf-
tową, produkty ropopochodne, bawełnę, tekstylia, produkty metalowe. Pamiętać 
również należy o ważnym, geopolitycznym położeniu tego państwa.1 

Zauważyć trzeba, że w polskich programach gospodarczych Egipt uważany 
jest za państwo, z którym należałoby nawiązać ściślejsze relacje gospodarcze, 
w tym kontekście pisze się o ewentualnym eksporcie do Egiptu węgla, koksu, 
chemikaliów, a także wyrobów drzewnych, hutniczych. Przewiduje się, że korzyst-
na dla Polski może być sprzedaż do państwa egipskiego dóbr inwestycyjnych, 
takich jak maszyny, sprzęt medyczny i towarów o charakterze konsumpcyjnym, np. 
szkło, sprzęt AGD. Innym aspektem jest możliwość korzystnej współpracy firm 
polskich i egipskich w dziedzinie rozwoju technicznego i urbanizacji Egiptu. Polska 
może odnieść korzyści działając w egipskim przemyśle tekstylnym, stoczniowym, 
w szeroko rozumianej energetyce. Nie należy również zapominać o turystyce, Po-
lacy chętnie odwiedzają ten kraj (w 2005 r. ponad 154 tys.).2 

Kontakty władz polskich i egipskich należą, w porównaniu z innymi państwami 
tego regionu, do relatywnie częstych. Wspomnieć należy o fakcie wizyty prezyden-
ta Lecha Wałęsy w Egipcie, która miała miejsce w 1992 r. W Egipskiej Republice 
Arabskiej gościł premier Włodzimierz Cimoszewicz (1996 r.) oraz wicepremier Ja-
rosław Kalinowski (2002 r.). Minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski 
odwiedził Egipt dwukrotnie (1995 i 2000 r.), Dariusz Rosati przebywał w tym kraju 
w 1996 r. Wzajemne kontakty mają miejsce również na płaszczyźnie parlamentar-
nej, w 1994 i 2000 r. w Polsce przebywała delegacja egipskiego Senatu, marszałek 
                                                        
1 Egipt. http://www.arabia.pl/content/view/282236/81/, 06.11.2009 
2 Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się. Warszawa, listopad 2004, 
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polskiego Sejmu przebywał w Egipcie w 1993 i 2004. Latem 2005 r. w Polsce go-
ścił przewodniczący Zgromadzenia Ludowego Egiptu. Mają miejsce wizyty na po-
ziomie ministerstw, w 1995 r. w Polsce przebywała delegacja Ministerstwa Gospo-
darki i Współpracy Międzynarodowej, w 1996 r. Ministerstwa Finansów i Minister-
stwa Rolnictwa i Zasobów Wodnych. W 1996 r. podpisano protokół o współpracy 
między resortami spraw zagranicznych.3 

9 grudnia 2003 r. wydano Oświadczenie Rządowe, w którym stwierdzono, że 
6 marca 2003 r. Prezydent ratyfikował Umowę między Polską a Egiptem o współ-
pracy w dziedzinie kultury i edukacji, która została podpisana 28 września 2002 r. 
w Kairze (weszła ona w życie 16 października 2003 r.).4 

Stwierdzono w niej, że zarówno Egipt, jak i Polska będą popierały wszelkie 
inicjatywy, które przyczyniać się będą do nawiązania ściślejszej współpracy między 
obu krajami w dziedzinie edukacyjnej, kulturowej, artystycznej, młodzieżowej, me-
dialnej. W kwestiach szczegółowych uznano za konieczne wymienianie się: eks-
pertami z dziedziny kulturalnej, artystami. Ważnym elementem współpracy powin-
no być wydawanie w Egipcie dzieł polskiej klasyki literackiej i w III Rzeczpospolitej 
ważnych książek, których autorami są twórcy kultury egipskiej. Ma to związek 
z zakładaną współpracą pomiędzy wydawnictwami obu krajów. Wspomina się 
o współpracy na polu archiwistyki, muzealnictwa, bibliotekarstwa, kinematografii. 
Ważnym elementem powyższej Umowy są zapisy, iż obie strony będą współdzia-
łać w dziedzinie konserwacji zabytków i prac archeologicznych. Przy czym wymie-
nia się instytucje, które powinny współpracować na tym polu, są to: Centrum Ar-
cheologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Kairze 
i Rada Główna do Spraw Zabytków w Egipcie. W umowie wspomina się o potrze-
bie nawiązania współpracy między mediami obu krajów – radia, telewizji i prasy. 
Wartym odnotowania punktem jest to, że oba kraje zobowiązały się popierać 
w ramach oenzetowskich prac w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. Co więcej, 
podobnie ma wyglądać współpraca na forum innych organizacji o charakterze mię-
dzynarodowym. Umowa uszczegóławia również, za pomocą jakich instrumentów 
ma być realizowana. Wymienić należy ułatwienia wizowe, zezwolenia na przywóz 
odpowiedniego sprzętu, wyjazdy naukowców do krajów obu umawiających się 
stron, wymiana studentów, nauczycieli, oferowanie staży i możliwości studiowania. 
Umowa powyższa ma obowiązywać pięć lat, jeśli nie wypowie się jej w okresie do 
6 miesięcy przed jej upływem, wtedy będzie przedłużona na następne pięć lat. 
Ważnym stwierdzeniem, jest to, że programy, które zostały rozpoczęte w trakcie 
obowiązywania tejże Umowy, nawet po jej wygaśnięciu będą kontynuowane, aż 
zostaną zakończone.5 

Szczególnie ważny wydaje się Program współpracy kulturalno-edukacyjnej 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na 
lata 2007-2010. Dokument ten podpisano w Warszawie w maju 2007 r. Składa się 
on z sześciu części, pierwsza z nich dotyczy nauki i edukacji. Strona polska i egip-

                                                        
3 Stosunki polsko-egipskie. http://www.arabia.pl/content/view/287486/132/, 06.11.2009 
4Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej 
w Kairze dnia 28 września 2002 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 2004, nr 28, poz. 249  

5 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy 
w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze z dnia 28 września 2002 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 
2004, nr 28, poz. 248 
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ska zobowiązały się, że będą wymieniać między sobą doświadczenia związane 
z procesem edukacyjnym. Ważnym elementem tej współpracy mają być kontakty 
między szkołami, zarówno tymi nauczającymi na szczeblu podstawowym, jak 
i wyższym. W tym kontekście wymienia się również instytucje edukacyjne i inne 
placówki oświatowe. Działania te mają przybliżyć mieszkańcom Polski i Egiptu 
kulturę każdego z tych państw. W kwestiach szczegółowych ustalono, że wspierać 
się będzie wymianę naukowców, lektorów, publikacji naukowych. Podkreślono 
potrzebę ściślejszej współpracy między Polską Akademią Nauk w Warszawie 
a Akademią Badań Naukowych i Technologii w Kairze (jej podstawą powinno być 
porozumienie ze stycznia 1971 r., kiedy to obie placówki podpisały odpowiednią 
umowę). Druga część Porozumienia dotyczy młodzieży i sportu, stwierdzono, że 
zarówno Egipt, jak i Polska będą popierać kontakty między federacjami czy kluba-
mi sportowymi obu umawiających się stron. Konsekwencją tej współpracy powinna 
być popularyzacja narodowych sportów Egiptu w Polsce i polskich dyscyplin 
w państwie egipskim. Należy wymieniać się doświadczeniami sportowymi, z czym 
wiążą się między innymi wyjazdy i przyjazdy ekspertów, zajmujących się szeroko 
rozumianym sportem (trenerzy, lekarze, walka z dopingiem), ważną sprawą jest 
organizowanie szkoleń i seminariów. Część trzecia, poświęcona zagadnieniom 
kultury i sztuki zawiera zobowiązania, że Egipt i III Rzeczpospolita będą wymieniali 
się ekspertami, zajmującymi się szeroko rozumianą dziedziną artystyczną, w tym 
kontekście pisze się o współpracy na płaszczyźnie muzycznej (wyjazdy zespołów), 
filmowej (między innymi organizowanie festiwali), teatralnej (wyjazdy zespołów, 
organizowanie warsztatów), folkloru (między innymi wystawy), plastyki (wspólne 
organizacje wystaw, organizowanie warsztatów). Interesujące są zapisy dotyczące 
listy konkretnych polskich i egipskich placówek artystycznych i naukowych, które 
powinny ze sobą współpracować oraz imprez mniej lub bardziej masowych, na 
jakich powinni pojawiać się przedstawiciele obu stron. I tak strona polska powinna 
być reprezentowana na Kairskim Biennale Sztuki, Międzynarodowym Triennale 
Grafiki w Kairze, w Kairskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, Kairskim 
Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych, strona egipska na Krakowskim Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych i Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym. 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Za-
kład Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. 
powinny nawiązać ścisłą współpracę z Supreme Council of Antiquities w Kairze. 
Część czwarta Porozumienia dotyczy informacji, podkreśla się potrzebę współpra-
cy telewizji publicznych obu krajów, w przypadku III Rzeczpospolitej Telewizji Pol-
skiej S.A. i jej odpowiednika w Egipcie Egyptian Radio and Television Union, pole-
gać ma ona między innymi na przekazywaniu sobie ofert programowych, czy uła-
twianiu pracy ekip telewizyjnych obu umawiających się stron. W części piątej, doty-
czącej innych dziedzin współpracy, Porozumienie zawiera uznanie potrzeby 
współdziałania na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze szczególnym 
uwzględnieniem prac w ramach Organizacji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNE-
SCO). Część szósta poświęcona jest kwestiom organizacyjnym i finansowym, re-
guluje sprawy związane z pokryciem niektórych kosztów, takich jak przyjazdy Po-
laków do Egiptu i Egipcjan do Polski (np. bezpłatne studia, możliwość korzystania 
z bibliotek, stypendia). W tej części stwierdza się również, że Porozumienie obo-
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wiązywać będzie do 31 grudnia 2010 r., jeśli żadna ze stron go nie wypowie, au-
tomatycznie zostanie on przedłużony, aż Polska i Egipt nie ustalą nowego progra-
mu. Swoją moc traci natomiast 60 dni po wypowiedzeniu.6 

Wspomnieć w tym kontekście należy, że Uniwersytet Warszawski i Uniwersy-
tet Ain Szams w Kairze podpisały w 2001 r. Umowę, uznano w niej między innymi 
potrzebę otworzenia sekcji nauczania języka polskiego, co zresztą doszło do skut-
ku w 2003 r. W 2002 r. podpisano Umowę między Akademią Sztuk Pięknych 
w Warszawie a Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Heluan w Kairze.7 

27 lutego 2002 r. wydano Oświadczenie Rządowe, w którym stwierdzono, że 
Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Polską i Egiptem wcho-
dzi w życie 3 grudnia 2001 r., podpisana została w Kairze we wrześniu 2000 r.8 

W tejże Umowie obydwie strony uznały, że korzystne dla nich jest wspólne 
organizowanie różnego rodzaju projektów badawczych, wymienianie się wynikami 
własnych prac, dokumentacją naukową. Uznano potrzebę wymiany specjalistów 
z różnych dziedzin. Szczególnie ważne jest organizowanie konferencji i innych 
wspólnych spotkań, w których będą uczestniczyć naukowcy Polski i Egiptu. Dążąc 
do zacieśnienia relacji w dziedzinie naukowej i technicznej zdecydowano się powo-
łać do życia Wspólną Komisję, w skład której weszliby przedstawiciele Egiptu 
i Polski. Organ ten będzie obradował najrzadziej raz na dwa lata, przy czym miej-
sce tych obrad będzie zamiennie, raz w Egipcie, następnym razem w Polsce. Za-
daniem tejże Komisji powinno być ułatwianie współpracy między obydwoma kraja-
mi, wskazywanie, w jakich dziedzinach należałoby zacieśnić wzajemne relacje. Do 
jej kompetencji powinno także należeć tworzenie okresowych Programów Wyko-
nawczych. W sposób szczegółowo opisano, co powinno się znaleźć w tych Pro-
gramach: ,,a) wspólne projekty naukowo-badawcze uzgodnione przez polskie i 
egipskie instytucje naukowe, b) instytucje odpowiedzialne za realizację i wdrażanie 
wspólnych projektów naukowo-badawczych (...), c) sposoby wykorzystania rezulta-
tów wspólnych projektów naukowo-badawczych, d) źródła i warunki finansowania 
projektów naukowo-badawczych’’.9 

W Umowie powyższej wskazano instytucje, które mają być odpowiedzialne za 
realizację zapisów tegoż porozumienia, ze strony polskiej powinien to być Komitet 
Badań Naukowych, z egipskiej – Ministerstwo Badań Naukowych. Powyższa 
Umowa zawarta została na czas nieokreślony, przy czym w każdej chwili może być 
wypowiedziana (przestanie obowiązywać rok po formalnym wypowiedzeniu).10 

5 listopada 1993 r. w Oświadczeniu Rządowym stwierdzono, że polsko-
egipska Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych weszła 

                                                        
6 Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisany w Warszawie dnia 21 maja 2007, „Dziennik 
Ustaw’’, 2008, nr 42, poz. 254 

7 Stosunki polsko-egipskie, op. cit. 
8 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki 
i techniki, sporządzonej w Kairze dnia 16 września 2000 r. W: ,,Monitor Polski’’, 2002, nr 17, poz. 291 

9 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy 
w dziedzinie nauki i techniki, sporządzona w Kairze dnia 16 września 2000 r. W: ,,Monitor Polski’’. 
2002, nr 17, poz. 290 

10 Ibidem 
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w życie 21 lutego 1993 r., powyższe porozumienie zostało zawarte w Kairze 
17 maja 1992 r.11 

Umowa składa się z czterech części. Pierwsza, zatytułowana Postanowienia 
ogólne, dotyczy takich zagadnień jak dostęp do sądów, zwolnienie od kaucji, wy-
konanie orzeczeń o kosztach, wymiany informacji prawnych czy dokumentacji 
urzędowych. Część druga dotyczy Pomocy prawnej, reguluje się w niej kwestie 
związane z przedmiotem pomocy prawnej, warunkami odmowy pomocy prawnej, 
trybami porozumiewania się sądów, w jaki sposób powinny być formułowane wnio-
ski dotyczące prośby o udzielanie pomocy prawnej, w jakiej formie doręczać wła-
ściwe dokumenty, problemom związanym z ochroną małoletnich. Część trzecia, 
zatytułowana Uznawanie i wykonywanie orzeczeń opisuje między innymi zasady 
uznawania i wykonywania orzeczeń, wydawanych przez poszczególne sądy (polski 
i egipski), jakich kwestii powinny dotyczyć, aktów notarialnych. W ostatniej, czwar-
tej części, zatytułowanej Postanowienia końcowe zaznacza się, że właściwymi 
organami, które mają kompetencje do rozstrzygania nieporozumień, dotyczących 
działania powyższej Umowy są odpowiednie Ministerstwa Sprawiedliwości Polski 
i Egiptu. Alternatywą jest postępowanie na drodze dyplomatycznej. Umowę można 
wypowiedzieć w każdej chwili w drodze notyfikacji, przestaje ona obowiązywać rok 
po dostarczeniu jednemu z państw takowego aktu.12 

Również 5 listopada 1993 r. ukazało się Oświadczenie Rządowe, iż 20 lutego 
1993 r. weszła w życie Umowa miedzy Polską a Egiptem dotycząca pomocy praw-
nej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji. Powyższa 
umowa została sporządzona w maju 1992 r. w stolicy Egiptu, Kairze.13 

Umowa ta składa się z trzech części, pierwsza jest zatytułowana Pomoc 
prawna w sprawach karnych reguluje kwestie związane z wnioskami o udzielenie 
pomocy prawnej, doręczania pism procesowych, warunkom obecności w rozpra-
wach świadków, osób oskarżonych i biegłych, rejestru skazanych, problemów 
związanych z warunkami udzielania wniosków w sprawie pomocy prawnej, trudno-
ściami, jakie wiążą się ze ściganiem karnym. Część druga jest zatytułowana Prze-
kazywanie osób skazanych w celu wykonania orzeczeń sądowych wydanych 
w sprawach karnych. Reguluje się w niej między innymi jakie warunki należy speł-
nić, aby skazana osoba mogła zostać przekazana jednej ze stron, kiedy takowe 
przekazanie nie jest możliwe, jakie formalności należy spełnić. Część trzecia Eks-
tradycja reguluje dokładnie, kiedy jest możliwe wydanie jednej ze stron osoby po-
dejrzanej o przestępstwo. W ostatniej części, Postanowienia Końcowe, stwierdza 
się, że właściwymi organami, które mają kompetencję rozwiązania problemów, 
jakie pojawią się z faktu stosowania tejże Umowy, są odpowiednie Ministerstwa 
Sprawiedliwości obu państw lub też rozwiążę się je na drodze dyplomatycznej. 
Powyższa Umowa może zostać wypowiedziana przez obie strony w każdym mo-

                                                        
11 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rze-

czypospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlo-
wych, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r. ,,Dziennik Ustaw’’, 1994, nr 34, poz. 127 

12 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach 
cywilnych i handlowych, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1994, nr 34, 
poz.126 

13 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1993 r., w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecz-
pospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu 
osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1994, 
nr 34, poz.129 
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mencie, obowiązuje ona jednak jeszcze przez rok po jej ewentualnym wypowie-
dzeniu.14 

W lutym 1998 r. w Oświadczeniu Rządowym stwierdzono, że 17 stycznia 
1998 r. weszła w życie Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwe-
stycji, została ona podpisana w Kairze 1 lipca 1995 r.15 

Obowiązywać miała przez dziesięć lat, jeśli żadne państwo rok przed jej wy-
gaśnięciem jej nie wypowie, wtedy zostaje ona przedłużona na następne dziesięć 
lat. W przypadku, jeśli podjęto określone projekty gospodarcze w okresie trwania 
tej umowy, a z biegiem czasu została ona wypowiedziana, to w stosunku do tych 
inwestycji stosuje się zasady tejże Umowy przez dziesięć lat od jej wygaśnięcia. 
W definicjach tej umowy konkretnie określa się takie pojęcia jak inwestor, inwesty-
cja, przychody i terytorium. W poszczególnych artykułach reguluje się kwestie 
związane z popieraniem inwestycji (art. 2), ochroną inwestycji (art. 3), wywłaszcze-
niem i odszkodowaniem (art. 4), odszkodowaniem za straty (art. 5), transferami 
(art. 6), subrogacją (art. 7), rozwiązywaniem sporów (art. 8 i art. 9), stosowaniem 
korzystniejszych zmian (art. 10), konsultacji (art. 11).16 

Ważną Umową o charakterze gospodarczym było porozumienie w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu i majątku. Oświadczenie Rządowe z maja 
2002 r. stwierdza, iż powyższa Umowa, która została sporządzona w Warszawie 
24 czerwca 1996 r., ratyfikowana przez głowę państwa polskiego 11 września 
1996 r., weszła w życie 16 lipca 2001 r.17 

Powyższa Umowa w sposób szczegółowy opisuje podatki, których dotyczy. 
W Polsce są to podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od 
osób prawnych, jeśli chodzi zaś o Egipt, są to: podatek od dochodu osiąganego 
z nieruchomości, jednolity podatek od dochodu osób fizycznych, podatek docho-
dowy od spółek, podatek na cele rozwojowe, dochodowy podatek stanowiący pro-
cent wyżej wymienionych podatków. Definiuje się w tejże Umowie pojęcia, które 
umożliwiają jej działanie (np. osoba, spółka, przedsiębiorstwo). Reguluje się mię-
dzy innymi kwestie związane z dochodem od nieruchomości (art. 6), zysków 
przedsiębiorstw (art. 7), transportu międzynarodowego (art. 8), przedsiębiorstw 
powiązanych (art. 90), dywidend (art. 10), odsetek (art. 11), należności licencyj-
nych (art. 12), zysków ze sprzedaży majątku (art. 13), wolnych zawodów (art. 14), 
pracy najemnej (art. 15), równego traktowania (art. 25), procedur wzajemnego 
porozumiewania się (art. 26). Zauważyć należy, że Umowa ta została podpisana 
na czas nieograniczony, z możliwością wypowiedzenia jej przed 30 czerwca roku 
                                                        
14 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach 

karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r., 
,,Dziennik Ustaw’’, 1994, nr 34, poz. 128 

15 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzeczpo-
spolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 
sporządzonej w Kairze dnia 1 lipca 1995 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1998, nr 48, poz. 303 

16 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popiera-
nia i ochrony inwestycji sporządzonej w Kairze dnia 1 lipca 1995 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1998, nr 48, 
poz. 30 

17 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. „Dziennik Ustaw”, 2003, nr 78, poz. 
691 
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kalendarzowego. Przy czym „jej postanowienia będą miały zastosowanie w pierw-
szej kolejności: a) w odniesieniu podatków pobieranych u źródła - do kwot dochodu 
osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następują-
cym po roku, w którym miała miejsce wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, 
i b) w odniesieniu do innych podatków - do podatków naliczanych za każdy rok 
podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalenda-
rzowy następującym po roku w którym miała miejsce wymiana dokumentów ratyfi-
kacyjnych’’.18 

W tym kontekście należy wspomnieć, w jaki sposób przebiegała wymiana 
handlowa (w mln. dolarów) Egiptu z III Rzeczpospolitą: 

 
Tabela nr 1. Wymiana handlowa między Egiptem i III Rzeczpospolitą 
 

 2005 2006 2007 
Obroty 150,5 197,3 196,9 
Eksport 125,9 164,7 150,0 
Import 24,6 32,6 46,9 
Saldo 101,2 132,1 103,1 

Źródło: GUS, cytuję za Współpraca polsko-egipska. http://www.diving-staes.pl/index.php?akcja 
=artykulgrupa =288&artykul_id=80, 2009-11-06 

 
Wspomnieć należy także o porozumieniu, jakie zawarła w 2002 r. w stolicy 

Egiptu Krajowa Izba Gospodarcza z Egipsko-Polskim Stowarzyszeniem biznesme-
nów (protokół o współpracy).19 

Zauważyć należy, że III Rzeczpospolita powinna podjąć działania, których ce-
lem byłoby rozwijanie stosunków polsko-egipskich, i to nie tylko na płaszczyźnie 
gospodarczej, ale ze względu na ważną pozycję geograficzną państwa egipskiego, 
również politycznej. Niewątpliwie ważnym aspektem jest sprawa kulturowego dzie-
dzictwa tegoż kraju, z którego czerpać mogliby również Polacy, czy to poprzez 
częstsze wyjazdy do tego kraju, czy też ułatwień w otwieraniu np. wystaw sztuki 
staroegipskiej w Polsce. 

                                                        
18 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r., „Dziennik Ustaw”, 
2003, nr 78, poz. 690 

19 Stosunki polsko-egipskie, op. cit. 


