
UMOWA 


mi~dzy 


~dem Rzeczypospolitej Polskiej 


a RzCldem Panstwa Izrael reprezentowanym przez 


Ministerstwo Obrony 


o wzajemnej ochronie informacji niejawnych zwiClzanych ze wsp6lpracCl obronnCl 


i wojskowCl 


RzCld Rzeczypospolitej Polskiej i RzCld Panstwa Izrael 


reprezentowany przez Ministerstwo Obrony, zwane dalej 


"UmawiajClcymi si~ Stronami"; 


w celu zagwarantowania wzajemnej ochrony informacji niejawnych, 


zwi<\Zanych ze wsp6lpracCl obronnCl i wojskowCl, 


zaklasyfikowanych zgodnie z prawem wewn~trznym jednej z UmawiajClcych si~ 


Stron i przekazanych drugiej UmawiajClcej si~ Stronie przez wlaSciwe organy lub 


upowaZnione podmioty i osoby, 


uzgodnily, co nast~puje: 



ARTYKULI 


DEFINICJE 


1. "Infonnacje niejawne" to infonnacje i materialy, ktore niezaleznie 

od fonny i sposobu ich wyraZania, takze w trakcie ich opracowywania, 

wymagaj~ ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Informacje, 

o ktorych mowa w niniejszym ust~pie s~ oznaczane stosownie do ich 

tresci zgodnie z prawem wewn~trznym kazdej z Umawiaj~cych si~ Stron. 

2. 	 ,,strona trzecia" to rz~d nieb~d~cy Umawiaj~c~ si~ Stron~ niniejszej 

Umowy oraz osoba lub inny podmiot paiistwa nieb~d~cego Stron~ 

niniejszej Umowy. 

3. 	 Umawiaj~ce si~ Strony uzgadniaj~ niniejszym, ze nast~puj~ce klauzule 

tajnosci s~ uwai:ane za rownowame: 

W RZECZVPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

ODPOWIEDNIK W 

.n;ZYKU 

ANGIELSKIM 

WPANSTWIE 
IZRAEL 

SCISLE TAINE TOP SECRET SODIBEYOTER 

TAINE SECRET SODI 

POUFNE CONFIDENTIAL SHAMUR 

4. Informacje pochodz~ce z Rzeczypospolitej Polskiej oznaczone klauzul~ 

"ZASTRZEZONE" s~ traktowane jako "SHAMUR" w Paiistwie Izrael. 



ARTYKUL2 


WLASCIWE ORGANY 


I. 	 Dla cel6w niniejszej Umowy wlasciwymi organami Umawiaj~cych si~ Stron 

s~: 

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: 


- Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewn~trznego (ABW). 


2) w Pailstwie Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony: 


- Dyrektor Zarz~du do spraw Bezpieczenstwa Sluzby Obronnej 

(IMODIDSDE-MALMAB). 

2. 	 Upowai:nione wlasciwe organy, w ramach i zakresie przyznanych im prawem 

wewn~trznym kompetencji, mog~ zawierac mi~dzy sob~ porozumienia 

wykonawcze do niniejszej Umowy, okreslaj~ce szczeg6lowe zasady ochrony 

informacji niejawnych dla konkretnych projekt6w. 

3. 	 Wlasciwe organy wskazuj~ osoby upowai:nione do kontaktu w celu 

wykonywania niniejszej Umowy. 

4. 	 Wlasciwe instytucje i przedsi~biorstwa kai:dej z Umawiaj~cych si~ Stron b~d~ 

informowane - zgodnie z ich prawem wewn~trznym - 0 istnieniu niniejszej 

Umowy. 

ARTYKUL3 


ZASADY OCHRONY INFORMACJ1 NIEJAWNYCH 


1. 	 Zgodnie z niniejsz~ Umow~ i prawem wewn~trznym Umawiaj~ce si~ Strony 

podejmuj~ odpowiednie dzialania w celu ochrony informacji niejawnych, 

kt6re s~ przekazywane lub wytwarzane w wyniku wsp61pracy obronnej 

i wojskowej pomi~dzy Umawiaj~cymi si~ Stronami, upowaznionymi 

podmiotami lub osobami. 

2. 	 Umawiaj~ce si~ Strony zapewniaj~ informacjom niejawnym, przekazywanym 

lub wytwarzanym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

przynajmniej tak~ sam~ ochron~, jaka obowi~uje w ich panstwach wobec 



, infonnacji niejawnych 0 rownowainej klauzuli tajnosci. 

3. 	 Infonnacje niejawne, 0 ktorych mowa w niniejszej Umowie, 

Sl:\. wykorzystywane wyll:\.cznie w celu, w jakim zostaly przekazane. 

4. 	 Infonnacje niejawne, przekazywane i wytwarzane zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, Sl:\. udost~pniane stronom trzecim wyll:\.cznie na podstawie 

uprzednio uzyskanej pisemnej zgody wlasciwych organow, 0 ktorych mowa 

w artykule 2 ust~p 1. 

5. 	 Infonnacje niejawne przekazywane bl:\.di wytwarzane, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, mogl:\. bye udost~pniane wyll:\.cznie 

upowainionym podmiotom osobom, ktorych obowil:\.zki sluzbowe 

wymagajl:\. takiego dost~pu, ktore zostaly do tego upowamione, 

po przeprowadzeniu niezb~dnych procedur wewn~trznych Umawiajl:\.cej si~ 

Strony. 

6. 	 Umawiajl:\.ce Sl~ Strony b~dl:\. odpowiedzialne za infonnacje niejawne 

od chwili ich otrzymania. Odpowiedzialnose b~dzie zgodna 

z postanowieniami i procedurami niniejszej Umowy. 

ARTYKUL4 


KONTRAKTY ZWI;\ZANE Z DOSTF;PEM DO INFORMACJI 


NIEJAWNYCH 


1. 	 Umawiajl:\.ce si~ Strony lub upowainione podmioty oraz osoby mogl:\. 

zawierae kontrakty zwil:lZane ze sprawami obronnosci i wojskowymi, 

z realizacjl:\. ktorych wil:l2:e si~ dost~p do infonnacji niejawnych drugiej 

Umawiajl:\.cej si~ Strony, na terytoriumjednej z Umawiajl:\.cych si~ Stron. 

2 	 Wlasciwe organy Umawiajl:\.cych si~ Stron uzgadniajl:l, oddzielnie dla kaidego 

przypadku, list~ wymog6w bezpieczeilstwa dla kontraktu 0 kt6rym mowa 

w ust~pie 1, zawieranego pomi~dzy Umawiajl:\.cymi si~ Stronami bl:\.di innymi 

upowaznionymi podmiotami Iub osobami Umawiajl:\.cych si~ Stron. 

3. Wlasciwy organ jednej z Umawiajl:\.cych si~ Stron moze zwrocie si~ 

http:Umawiajl:\.ce
http:Umawiajl:\.ce


, do wlasciwego organu drugiej Umawiajllcej si~ Strony 0 wydanie pisemnego 

potwierdzenia, ze upowazniony podmiot lub osoba poddane zostaly 

wymaganym procedurom bezpieczeilstwa, pozwalajllcym udzielie im dost~pu 

do informacji niejawnych i ze posiadajll one niezb~dne srodki do ochrony 

informacji niejawnych. 

4. 	 Wlasciwy organ Umawiajllcej si~ Strony, na terytorium ktorej kontrakt b~dzie 

wykonywany, zapewnia ochron~ informacji niejawnych przekazywanych lub 

wytwarzanych w wyniku realizacji tego kontraktu przez upowamiony 

podmiot lub osob~, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

ARTYKUL5 

OZNACZANIE INFORMACJI NIEJA WNYCH 

1. 	 Informacje niejawne, ktore Sll przekazywane lub wytwarzane, oznaczane 

Sll krajowymi klauzulami tajnosci, zgodnie z artykulem 1 ust~pem 3 i 4 

niniejszej Umowy. 

2. 	 Klauzule tajnosci wymienianych informacji niejawnych mogll bye zmieniane 

przez Umawiajllcll si~ Stron~, ktora te informacje otrzymuje, wy1llcznie 

na podstawie uprzednio uzyskanej pisemnej zgody Umawiajllcej si~ Strony, 

od ktorej te informacje pochodzll. 

ARTYKUL6 


PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJA WNYCH 


1. 	 Informacje niejawne Sll przekazywane przez kurierow dyplomatycznych 

lub wojskowych albo innymi bezpiecznymi drogami, ktore zostanll 

uzgodnione w trybie, 0 ktorym mowa w artykule 10. Wlasciwe organy 

jednej z Umawiajllcych si~ Stron, upowai:nione podmioty lub osoby 

potwierdzajll odbior informacji niejawnych. 

2. 	 Informacje niejawne mogll bye przekazywane chronionymi systemami 

lub sieciami telekomunikacyjnymi, ktore posiadajll certyftkat wydany 



zgodnie z prawern wewn~trznyrn jednej z Urnawiaj~eyeh si~ Stron. 

3. 	 W przypadku, gdy jedna z Urnawiaj~eyeh si~ Stron zamierza wykorzystac 

informaeje niejawne poza wlasnyrn terytoriurn, takie przekazanie 

i wykorzystanie jest przedrniotern uprzednich uzgodnien z Urnawiaj~e~ si~ 

Stron~ wytwarzaj~e~ takie informaeje. Niniejsza Urnowa rna r6wniez 

zastosowanie do takiego przekazania lub wykorzystania. 

ARTYKUL7 

WIZYTY 

L 	 Upowamione podrnioty i osoby z jednej z Urnawiaj~cyeh Sl~ Stron 

odwiedzaj~ee drug~ Urnawiaj~e~ si~ Stron~ s~ upowaznione, 

w wyrnaganyrn zakresie, do dost~pu do informaeji niejawnyeh, jak r6wniez 

do organizaeji lub jednostek wojskowych, w kt6ryeh takie informacje si~ 

znajduj~ wyl~eznie na podstawie uprzednio uzyskanego pisernnego 

zezwolenia wydanego przez wlasciwy organ Urnawiaj~cej si~ Strony 

przyjrnuj~eej wizyt~. 

2. 	 Zezwolenie, 0 kt6ryrn rnowa w ust~pie 1, udzielane jest wyl~eznie osoborn, 

kt6re s~ upowaznione do dost~pu do informaeji niejawnyeh zgodnie 

z prawern wewn~trznyrn wlasciwej Urnawiaj~eej si~ Strony. 

3. 	 Wniosek 0 wizyt~ zawiera nast~uj~ee dane: 

1) irni~ i nazwisko osoby przybywaj~eej z wizyt~ dat~ i rniejsee 

urodzenia, obywatelstwo, nurner paszportu; 

2) 	 eel i term in wizyty; 

3) 	nazw~ instytueji lub jednostki, kt6r~ reprezentuje osoba przybywaj~ea 

z wizyt~ oraz jej stanowisko sruzbowe; 

4) potwierdzenie poziornu poswiadezenia bezpieezenstwa, jakie posiada 

osoba przybywaj~ea z wizyt~ 

5) nazw~ i adres odwiedzanej jednostki lub organizaeji; 

6) irni~ i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby przyjrnuj~eej. 



4., 	Dane, 0 kt6rych mowa w ust~pie 3 s~ przekazywane odpowiednio wczesniej 

wlasciwemu organowi Umawiaj~cej si~ Strony przyjmuj~cej wizyt~. 

5. 	 Wykorzystywanie otrzymanych danych osobowych przez wlasciwy organ 

otrzymuj~cy jest dopuszczalne wyl~cznie w celu oraz na warunkach 

okreslonych przez wlasciwy organ przekazuj~cy. 

6. 	 Umawiaj~ca si~ Strona przyjmuj~ca wizyt~ podejmuje wszelkie niezb~dne 

srodki ostromosci w celu zapewmema bezpieczeilstwa, w tym 

bezpieczeilstwa fizycznego, przedstawicielom drugiej Umawiaj~cej si~ 

Strony, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

ARTYKUL8 


NIEUPRA WNIONE UJA WNIENIE INFORMACJI NIEJA WNYCH 


1. 	 W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ jednej z Umawiaj~cych si~ 

Stron nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych, 0 kt6rych mowa 

w niniejszej Umowie, organ ten informuje niezwlocznie wlasciwy organ 

drugiej Umawiaj~cej si~ Strony 0 tym fakcie i 0 podj~tych dzialaniach. 

2. 	 Wszystkie przypadki nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych b~d~ 

przedmiotem post~powania wyjasniaj~cego zgodnie z prawem wewn~trznym 

Umawiaj~cej si~ Strony, na terytorium kt6rej nast(ij>ilo takie ujawnienie. 

3. 	 Wlasciwy organ jednej z Umawiaj~cych si~ Stron niezwlocznie powiadomi 

wlasciwy organ drugiej Umawiaj~cej si~ Strony 0 wynikach prowadzonych 

czynnosci wyjasniaj~cych. 

ARTYKUL9 


KOSZTY 


Kazda z Umawiaj~cych si~ Stron pokrywa wlasne koszty poniesione w zwi~zku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy. 



ARTYKULI0 


KONSULTACJE I KOORDYNACJA 


I. 	 Wlasciwe organy Umawiaj~cych si~ Stron b~d~ si~ okresowo spotykac 

w odr~bnie uzgodnionych terminach i miejscach, w celu omawiania, 

konsultowania i koordynowania spraw, b~d~cych przedmiotem wzajemnego 

zainteresowania. 

2. 	 Podczas okresowych spotkafl, 0 kt6rych mowa w ust~pie I, wlasciwe organy 

b~d~ ponadto omawiac procedury dotycz~ce przekazywania informacji 

niejawnych. 

3. 	 Wlasciwe organy Umawiaj~cych si~ Stron wzajemnie przekazuj~ informacje 

o zmianach w swoim prawie wewn~trznym, kt6re mog~ miec wplyw 

na wykonywanie niniejszej Umowy. 

ARTYKUL 11 

ROZSTRZYGANIE SPOROW 

1. 	 Wszystkie kwestie spome zwi~zane z interpretacj~ oraz wykonywaniem 

niniejszej Umowy s~ rozstrzygane mi~dzy wlasciwymi organaml 

Umawiaj~cych si~ Stron. 

2. 	 W przypadku nierozstrzygni~cia sporu, 0 kt6rym mowa w ust~pie I, decyzja 

Szef6w wlasciwych organ6w b~dzie ostateczn~. 

ARTYKUL 12 


WEJSCIE W ZYCIE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY 


1. 	 Niniejsza Umowa wchodzi w zycie po jej podpisaniu przez Umawiaj~ce si~ 

Strony, a nast~pnie potwierdzeniu przez Umawiaj~c~ si~ Stron~ polsk~ 

ze wszystkie procedury wewn~trzne zostaly zakoiiczone. Data otrzymania 

polskiej noty jest zarazem dat~wejscia w zycie Umowy. 

2. 	 Niniejsza Umowa zawartajest na czas nieokreslony. 



3. 	 Niniejsza Umowa moze bye wypowiedziana w drodze notyfikacji przez 

kazd'l z Umawiaj'lcych si~ Stron. W takim przypadku utraci moc po uplywie 

6 miesi~cy od dnia otrzymania noty informuj'lcej 0 wypowiedzeniu. 

4. 	 W przypadku rozwi'lzania niniejszej Umowy, informacje niejawne 

wymienione mi~dzy Umawiaj'lcymi si~ Stronami lub przez nie wytworzone, 

b~d'lnadal chronione zgodnie z jej postanowieniami. 

ARTYKUL 13 


POZOSTALE POST ANOWIENIA 


1. 	 Wszystkie informacje wytworzone przez Umawiaj'lce si~ Strony b~d'l 

przekazywane w formie pisemnej, w j~zyku angielskim. 

2. 	 Wszelkie informacje zwi'lzane z realizacj'l niniejszej Umowy, b~d'l 

wymieniane z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa pomi~dzy: 

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: 

Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Agencja 

Bezpieczenstwa Wewn~trznego (ABW). 

2) 	 w Panstwie Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony: 

IMOD, Zast~pca Dyrektora Zarz'ldu do spraw Bezpieczenstwa Sluzby 

Obronnej oraz Dyrektor Departamentu Bezpieczenstwa Informacj i. 

3. 	 Niniejsza Umowa rna zastosowanie rowniez do informacji niejawnych, ktore 

zostaly przekazane lub wytworzone przed wejsciem Umowy w zycie. 

4. 	 Z chwil'l wejscia w i:ycie niniejszej Umowy, traci moc Porozumienie 

o przestrzeganiu tajemnicy mi~dzy Rz'ldem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rz'ldem Panstwa Izrael, podpisane w Warszawie dnia 29 czerwca 1993 roku. 



Spor~dzono w.1.~.~R~9.A~.~ ............. w dniu .:?:.~.:.. ::'f!:.:~1.1.. ....w dw6ch 


jednobrzmi'lcych egzetnplarzach, kazdy w j~zykach polskim, hebrajskim 

i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadaj'ljednakow'l moc. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieznosci przy ich interpretacji tekst w j~zyku angielskim 

uwazany b~dzie za rozstrzygaj'lcy. 

Z UPOW AZNIENIA RZ1\DU 

RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ 

Sekretarz Stanu 

Sekretarz Kolegium ds. Sluzb Specjalnych 

Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Z UPOW AZNIENIA RZ1\DU 

PANSTWAIZRAEL 

REPREZENTOW ANEGO PRZEZ 

MINISTERSTWO OBRONY 

AmirKain 

Dyrektor DSDE (MALBAB) 

Zast<;:pca Dyrektora Generalnego 

Ministerstwo Obrony 

Panstwa Izrael 


