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Nazwa Data 
podpisania

Data 
wejścia

w życie

Dokumenty 
PDF (języki)

Umowa o współpracy w zakresie przemysłowych prac 
badawczo-rozwojowych

2014-10-
28

2016-
02-01

pl-heb-en

Porozumienie o wykonywaniu pracy zarobkowej przez 
członków rodzin członków misji dyplomatycznej

2014-05-
14

2014-
10-15

pl-heb-ang

Współpracy do Umowy między Rządem RP a Rządem 
Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i 
medycyny na lata 2011 – 2015

2011-02-
24

2011-
02-24

pl-heb-en

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych 
związanych ze współpracą obronną i wojskową

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20120000253/O/D20120253.pdf

2011-02-
24

 pl
heb
en



Informacje niejawne muszą być przekazywane przez 
kurierów dyplomatycznych albo wojskowych lub innymi 
bezpiecznymi drogami, które zostały uzgodnione między 
stronami. 

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system 
informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w 
Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu dostępny dla każdego

                         prezydent Komorowski

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny

2006-09-
11

2009-
07-10

pl
heb
en

Memorandum o Porozumieniu między Ministrem 
Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej a 
Ministerstwem Obrony Państwa Izrael o współpracy w 
dziedzinie przemysłów obronnych 
                           M.P. 2013 poz. 584
                    odmowa dostępu w ISAP

                   prezydent Kwaśniewski 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WMP20130000584/O/M20130584.pdf

2004-11-
17

 pl
heb
en

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izraela o 
koprodukcji filmowej

2004-02-
16

 2013-
09-11

pl
heb
en

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych

Znalazła się pod  linkiem
https://www.infor.pl/akt-prawny/
DZU.2002.202.0001710,umowa-miedzy-rzadem-
rzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-panstwa-izraela-o-
wspolpracy-i-wzajemnej-pomocy-w-sprawach-celnych.html

podpisał  Zbigniew  Bujak 

2000-06-
15

2001-
12-09

pl-en
heb

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów 
zwykłych i krajowych

1999-12-
29

2000-
05-15

pl
heb
en
 

Protokół zmieniający Umowę między Rządem RP a Rządem 
Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

   prezydent Kwaśniewski oraz  Buzek 

1997-06-
27

2003-
07-27

pl-en
heb



Porozumienie między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael 
o współpracy poczty i telekomunikacji
               brak dostępu do ISAP

1997-01-
14

1997-
12-10

pl
heb
en
 

Umowa między Rządem RP i Rządem Państwa Izrael o 
współpracy w dziedzinie turystyki

1997-01-
14

1999-
08-30

pl
heb
en

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej w 
dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego

1991-10-
04

1993-
04-26

pl
heb

Umowa o wymianie młodzieży między Rządem RP a 
Rządem Państwa Izrael

1991-08-
29

2004-
04-07

pl-en
heb

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu

-------------------------------------------------------------------

1991-05-
22

1991-
12-30

pl
heb
en

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael w 
sprawie popierania i ochrony inwestycji

     brak  dostępu  do  strony MSZ  i ISAP

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/izrael-
polska-umowa-w-sprawie-popierania-i-wzajemnej-ochrony-
16795609

1. Pojęcie "inwestycje" oznacza wszelkie mienie, w tym, 
ale nie wyłącznie: 
a) ruchomości i nieruchomości, jak również inne prawa 
rzeczowe w odniesieniu do wszelkiego mienia,
b) prawa z tytułu akcji, obligacji i innych form udziału w 
spółkach,
c) roszczenia pieniężne, goodwill, inne prawa majątkowe 
oraz inne roszczenia do świadczeń mających wartość 
ekonomiczną,
d) prawa w dziedzinie własności intelektualnej, technologii 
produkcji i know-how.
Jeszcze w  Polsce  nie było  ustawy o prawach autorskich !
Dopiero  została  opracowana z roku 1994 i bardzo zła, 
ogólnikowa , bez pojęcia  know - how.
--------------------------------------------------------------------

1991-05-
22

1992-
05-06

pl
heb
en

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
wzajemnym utworzeniu i działalności ośrodków kultury i 
informacji

1991-05-
22

1991-
12-27

pl
heb
en
 

Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej-

------------------------------------------------------------------------

1991-05-
22

1992-
01-29

pl
heb
en
 



Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
komunikacji lotniczej z 27.02.1990 r. 
                      nie ma  w ISAP  nie wyświetla się  też    hasło
 

1990-02-
27

1991-
08-21

pl
heb
en 

Wszystkie umowy są  opublikowane  jawnie na stronie  internetowej  Ambasady 
Izraela  pod  odsyłaczem  -pl w tabeli.   A w Polsce  zostały utajnione. 

                          Umowy  zostały pobrane  na wypadek  ich usunięcia.

Zasady dostępu do informacji publicznej
1 stycznia weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji 
o działaniach władz publicznych.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację 
o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje 
niejawne (art.5, ust.1). 

Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego 
uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do 
informacji publicznej składają się uprawnienia do:

• uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
• wglądu do dokumentów urzędowych,
• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z 

powszechnych wyborów.
Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie 
wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).
 
Informacje podlegające udostępnianiu
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana 
w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. 
Są to m.in. informacje o:

• organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, 
majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

• zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania 
spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, 
ewidencjach i archiwach;

• polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach 
dotyczących realizacji zadań publicznych;

• danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych 
zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez 
organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;

• majątku publicznym.
Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy 
pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z 
obrad.Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. 
Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w 
dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w 
ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).



 Formy udostępniania informacji
Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

• ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
• udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
• wyłożenie  w  powszechnie  dostępnym  miejscu  lub  poprzez  terminale  informacyjne

(infomaty).

Udostępnianie informacji na wniosek
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie 
Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach 
opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba 
występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, 
przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona 
danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, 
statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji 
rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Dz.U.2020.127 t.j.  | Akt obowiązujący 
Wersja od: 27 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r. 
USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r.  o umowach międzynarodowych.

Akty zmieniające (5)  

Rozdział  5 
Ogłaszanie umowy międzynarodowej
Art.  18.  [Zasady ogłaszania umów międzynarodowych] 

1.  Ratyfikowana umowa międzynarodowa wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi oraz
umowa międzynarodowa, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, o ile stanowi umowę 
wykonawczą w stosunku do ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub zmienia ratyfikowaną 
umowę międzynarodową, jest ogłaszana niezwłocznie wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami 
rządowymi, a w przypadku konieczności dokonania tłumaczenia - również z tekstem tego 
tłumaczenia na język polski, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej 
"Dziennikiem Ustaw".
2.  Ogłoszenie innej niż ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umowy 
międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, zarządza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3.  Umowa międzynarodowa inna niż wymieniona w ust. 1 jest ogłaszana niezwłocznie wraz z 
dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi, a w przypadku konieczności dokonania tłumaczenia - 
również z tekstem tego tłumaczenia na język polski, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski", zwanym dalej "Monitorem Polskim". Ogłoszenie zarządza Prezes Rady 



Ministrów na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, 
których dotyczy ta umowa.

4.  Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej 
właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa, może w wyjątkowych 
przypadkach, ze względu na istotny interes państwa, w szczególności interes obronności, 
bezpieczeństwa państwa i obywateli, odstąpić od obowiązku ogłoszenia tej umowy w Monitorze 
Polskim.

RODO
Dyrektywa vs. Rozporządzenie. Czym jest Rozporządzenie UE?

Rozporządzenie (RODO) zamiast Dyrektywy 95/46/WE

Prawie wszyscy wiedzą o tym, że RODO jest Rozporządzeniem UE. Tylko co to tak naprawdę 
znaczy? I jakie są tego praktyczne konsekwencje, poza oczywistym dla większości osób faktem, że 
RODO stosujemy bezpośrednio?

Szczególne kategorie danych

Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych dotyczących:
• pochodzenia rasowego lub etnicznego 
• orientacji seksualnej 
• poglądów politycznych 
• przekonań religijnych lub filozoficznych 
• przynależności do związków zawodowych 
• danych genetycznych, biometrycznych i zdrowotnych, poza szczególnymi przypadkami (np.

gdy uzyskano wyraźną zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze 
względów związanych z ważnym interesem publicznym zgodnie z prawem unijnym lub 
krajowym) 

• danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, chyba że pozwala 
na to prawo unijne lub krajowe. 

Unijne przepisy dotyczące ochrony danych wymagają, aby dane były przetwarzane uczciwie i 
zgodnie z prawem, w konkretnym, prawnie uzasadnionym celu – i tylko takie dane, które są 
potrzebne do tego celu. Aby móc przetwarzać dane osobowe, musisz spełnić jeden z 
następujących warunków; jeżeli:

• otrzymasz zgodę osoby, której dane dotyczą 
• potrzebujesz danych osobowych do wypełnienia zobowiązania umownego względem 

osoby, której dane dotyczą 
• potrzebujesz danych osobowych do spełnienia obowiązku prawnego 
• potrzebujesz danych osobowych, aby chronić żywotne interesy osoby, której dane dotyczą 
• przetwarzasz dane osobowe, aby wykonać zadanie leżące w interesie publicznym 

Prowadzenie rejestru  - dla kogo ? 
Musisz być w stanie udowodnić, szczególnie na wniosek organu ochrony danych lub podczas 
dokonywanej przez niego inspekcji, że Twoja firma działa zgodnie z RODO i wypełnia wszystkie 
ciążące na niej zobowiązania.Możesz to zrobić m.in. prowadząc szczegółowy rejestr następujących 
informacji:

• nazwy i danych kontaktowych Twojego przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem 
danych 

• kategorii osób przekazujących dane osobowe 



• kategorii organizacji otrzymujących dane osobowe 
• informacji na temat przekazywania danych osobowych do innego kraju lub organizacji 
• okresu przechowywania danych osobowych 

W pewnych okolicznościach, np. gdy dane nie są już potrzebne do celu ich przetwarzania, 
osoba fizyczna może poprosić administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych. 

Żydzi są zadłużeni wobec Polski na miliardowe kwoty, których nigdy nie zwrócili. A obecnie 
wysuwają kolejne bezpodstawne roszczenia finansowe w stosunku do Polski i Polaków.

W I Rzeczpospolitej Żydzi wnosili do skarbu państwa z pogłównego sztucznie zaniżone kwoty.
Tym sposobem okradli skarb Rzeczpospolitej Obojga Narodów na wiele milionów złotych.
W I Rzeczpospolitej żydowskie gminy (kahały) zaciągnęły długi u zamożnych Polaków, między
innymi  u  duchowieństwa  i  magnaterii  na  gigantyczne  sumy.  W 1764  roku  długi  organizacji
żydowskich wobec Polaków wynosiły gigantyczną na owe czasy sumę 2,5 milionów ówczesnych
złotych.
Komisja sejmowa, powołana do rozliczenia tych długów w tamtym okresie stwierdziła, że cały dług
żydowski w roku 1764 wynosił 3,5 miliona ówczesnych złotych polskich.
Sprawę  żydowskich  długów względem Polski  i  Polaków szczegółowo opisał  profesor  Henryk
Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska” wydanej w Londynie w 1974 roku.
O długach żydowskich względem Polski i  Polaków pisał również  historyk Ludwik Glatman w
wydanych w 1906 roku „Szkicach historycznych”.
Pożyczone  żydowskim  gminom  (kahałom)  pieniądze  ostatecznie  nigdy  nie  zostały  przez  nich
spłacone.  Obecnie  według fachowych wyliczeń ekspertów,  realny  dług  Żydów wobec Polaków
wynosi 25 (europejskich) bilionów amerykańskich dolarów.  Dokumentacja o zadłużeniu Żydów
wobec  Polaków  została  przedłożona,  za  potwierdzeniem  odbioru,  przez  Prezydenta  II  RP  w
warszawskiej ambasadzie Izraela.


	Umowy dwustronne Polski z Izraelem
	Izrael – ISAP - link aktywny

	access denied 502 z linku
	Wszystkie umowy są opublikowane jawnie na stronie internetowej Ambasady Izraela pod odsyłaczem -pl w tabeli. A w Polsce zostały utajnione.
	Akty zmieniające (5)
	Rozporządzenie (RODO) zamiast Dyrektywy 95/46/WE

	Szczególne kategorie danych



