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UMOWA 


MI~DZY RZJ\DEM RZECZYPOSPOLITEl 


POLSKIEl 


A RZJ\DEM PANSTWA IZRAEL 

, 

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA 

I MEDYCYNY 



Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej Rzqd Panstwa Izrael, zwane dalej 


"Stronami" 


kierujqc si~ pragnieniem rozwijania owocnej WSpOfpraC{ pomi~dzy swymi 


panstwami w dziedzinie zdrowia i medycyny, 


uzgodnilv co nast~puje: 

Artykull 

Strony b~dq popierac WSpOfpraC~ w dziedzinie zdrowa medycyny na 

zasadach rownosci, wzajemnosci i obopolnych korzysci. 


Dziedziny wspolpracy zostanq wspolnie okreslone, :~ uwzgl~dnieniem 


interesow Stron, w Planie Wspofpracy. 


Artykul2 

Strony b~dq popierafY: 

- wymian~ informacji i dokumentacji dotyczitCej zdrowia w 

dziedzinach stanowiqcych przedrniot wspolnego zcinteresowania, 

wymian~ specjalistow w celu badan i konsultacji, zgodnie z tym, co 

ZOStafO wyszczegolnione w Planie Wspofpracy, c ktorym mowa w 

artykule 1 oraz w artykule 6 ust~p 2 niniejszej Umowy, 

bezposrednie kontakty pomi~dzy instytucjami i organizacjami 

medycznymi w swoich panstwach, 
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wymian~ informacji na temat nowych wyrobow medycznych 

produktow leczniczych oraz rozwoju technicznego zwictzanego z 

medycynct i zdrowiem publicznym, 

inne formy wspotpracy w dziedzinie medycyny zdrowia 

publicznego, ktore zostanct wspolnie uzgodnione. 

Artykul3 

Strony b~dct wsp6tpracowac w ramach swego cztonkostwa w pracach 

wyspecjalizowanych organizacji mi~dzynarodowych zajmujctcych si~ 

zdrowiem i medycynct, mi~dzy innyrni, poprzez wyrnian~ doswiadczen i 

inforrnacji. 

Artykul4 

Strony b~dct wymieniac inforrnacje 0 kongresach sympozjach 

mi~dzynarodowych dotyczctcych problematyki zdrowia medycyny, 

odbywajctcych si~ w ich panstwach i na zyczenie b~dct sobie wzajemnie 

przesytac materiaty publikowane pO ich zakonczeniu. 

Artykul5 

Strony b~dct wyrnieniac spisy literatury medycznej i filmy poswi~cone 

ochronie zdrowia, jak rowniez inne publikacje, materiaty wizualne i 

audiowizualne z dziedziny zdrowia i medycyny. 
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Artykul6 

1. Organami wtasciwymi do wykonania niniejszej Umowy Sq: 

- ze Strony polskiej: Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, 

ze Strony izraelskiej: Ministerstwo Zdrowia Panstwa Izrael 

2. W celu realizacji niniejszej Umowy organy, 0 ktorych mowa w ust~pie 1, 

podpiszq okresowe Plany Wsp6fpracy, w ktorych zostanq mi~dzy innymi 

wyszczegolnione postanowienia finansowe. 

Artykul7 

Realizacja postanowien niniejszej Umowy podlega ustawodawstwu 

wewn~trznemu panstwa kaidej ze Stron. 

Artykul8 

Problemy wynikte w trakcie realizacji Umowy b~dq rozstrzygane w drodze 

bezposrednich konsultacji i negocjacji mi~dzy Stronami. 

Artykul9 

Wszystkie informacje przekazane przez Strony na mocy niniejszej Umowy 

nie b~dq ujawniane stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 

Strony, od ktorej te informacje pochodzq. 



ArtykullO 

1. Niniejsza Umowa wejdzie w zycie z dniem otrzymania pozniejszej z 

not dyplomatycznych, w ktorych Strony poinformujq si~ wzajemnie 0 

spelnieniu ich wewn~trznych procedur prawnych njezb~dnych dla jej 

wejscia w iycie. 

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pi~ciu lat. Ulega ona 

automatycznemu przedluzeniu na dalsze pi~cioletnie okresy, jezeli zadna 

ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na szesc miesi~cy przed 

uptywem danego okresu. 

3. Umowa moze zostac zmieniona za obopolnq zgodq Stron. Wszelkie 

zmiany w Umowie b~dq si~ odbywac z zachowaniem tych samych 

procedur, ktore Sq wyszczegolnione w Artykule 10. 
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Podpisano w .. : dnia 1!t wRzdNIA 2006r., co odpowiada dniu 18 
\£J" 1l0~UI 
Elulr w dwoch oryginalnych egzemplarzach kaidy w j~zykach polskim, 

hebrajskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty majq jednakowq moc. 

W przypadku rozbieinosci przy ich interpretacji, tekst w j~zyku angielskim 

b~dzie uwaiany za rozstrzygajqcy. 

fi& L: 
z upowazni~ RZqdu zup~:nia 
Rzeczypospolitej Polskiej RZqdu Panstwa Izrael 


