PROTOKOL ZMIENIAJt\CY UMOWF; MIF;DZY RZJ\DEM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZJ\DEM STANOW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI DOTYCZt\Ct\ ROZMIESZCZENIA NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANTYBALISTYCZNYCH OBRONNYCH
RAKIET PRZECHWYTUJt\CYCH,
SPORZJ\DZONt\ W W ARSZAWIE DNIA 20 SIERPNIA 2008 ROKU

Preambula
Rzltd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzltd Stan6w Zjednoczonych Ameryki;
Pragnltc zrnieni6 postanowienia UMOWY MI~DZY RZAOEM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ A RZADEM STAN6w ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DOTYCZACEJ
ROZMIESZCZENIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANTYBALISTYCZNYCH OBRONNYCH RAKIET PRZECHWYTUJ1\CYCH,
sporzltdzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r. (zwanej dalej "Urnow'l");
Dzialajltc zgodnie z Artykulern XVI Urnowy;
Uzgodnily zrnianct Urnowy w spos6b nastctpujltcy:

ArtykulI
Tytul Urnowy zrnienia sict i otrzyrnuje nastctpujltce brzrnienie:
"UMOWA MI~DZY RZAOEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZ1\DEM
STAN6w ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DOTYCZ1\CA ROZMIESZCZENIA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEMU OBRONY PRZED
RAKIETAMI BALISTYCZNYMI".

ArtykulII
Prearnbulct zrnienia sict w spos6b nastctpujltcy:
1. Akapit 4 zrnienia sict i otrzyrnuje nastctpujltce brzrnienie:
"Uznajltc stosowanie Urnowy rnictdzy Rzltdern Rzeczypospolitej Polskiej a Rzltdern
Stan6w Zjednoczonych Arneryki 0 statusie sil zbrojnych Stan6w Zjednoczonych
Arneryki na terytoriurn Rzeczypospolitej Polskiej, sporZltdzonej w Warszawie dnia
11 grudnia 2009 roku (zwanej dalej "Polsko-Arnerykansklt Urnowlt Uzupelniajltclt
SOFA");".
2. Akapit 6 zrnienia sict w spos6b nastctpujqcy:
a. WyraZenie "antybaIistycznych obronnych rakiet przechwytujqcych" zastctpuje sict
wyraZeniern "systernu obrony przed rakietarni balistycznyrni".
b. W polskiej wersji jctzykowej tego akapitu wyraz "przeciwrakietowej" zastctpuje sict
wyraZeniern "przed rakietarni balistycznyrni".
3. Akapit 7 zrnienia sict w spos6b nastctpujltcy:

WyraZenie "amerykailskich antybalistycznych obronnych rakiet przechwytuj'lcych"
zastltPuje silt wyraZeniem "amerykaiiskiego systemu obrony przed rakietami
balis tycznymi".

ArtykutIII
Artykul I ustltP 1 zmienia si~ w spos6b nastItPuj'lcy:
WyraZenie "nienukleamych, antybalistycznych obronnych rakiet przechwytuj'lcych"
zastltpuje si~ wyrazeniem "nienukleamego systemu obrony przed rakietami
balistycznymi".

ArtykutIV
Artykul II zmienia silt w spos6b nastItPuj'lcy:
1. W defmicji wyrazenia "Baza" wyraZenie "antybalistycznych obronnych rakiet
przechwytuj'lcych" zastltpuje silt wyrazeniem "systemu obrony przed rakietami
balistycznymi" .
2. Po definicji "Kompleksu Obrony Przeciwrakietowej" wprowadza silt nastItPuj'lC'l
definicj~:

,,'System obrony przed rakietami balistycznymi' obejmuje rakiety przechwytuj'lce
systemu obrony przed rakietami balistycznymi, system radarowy, wyrzutnie, system
dowodzenia i kontroli, system l'lcznosci, sprzltt zwi(lZany z misj'l obrony przed
atakiem rakiet balistycznych i sprz~t do wsparcia tej misji".

ArtykutV
Artykul III ust~p 8 zmienia silt w spos6b nast~puj'lcy:
Wyrazenie "antybalistycznych obronnych rakiet przechwytuj'lcych" zastltPuje si~
wyrazeniem "rakiet przechwytuj'lcych systemu obrony przed rakietami balistycznymi".

ArtykutVI
W artykule IV ustltP 7 w polskiej wersji jltzykowej wyraz "przeciwrakietowej"
silt wyraZeniem "przed rakietami balistycznymi".

zast~puje

ArtykutVII
Artykul V ustltP 2 zmienia silt w spos6b nastItPuj'lcy:
1. Wyrazenie "antybalistyczne obronne rakiety przechwytuj'lce" zastltPuje silt
wyrazeniem "rakiety przechwytuj'lce systemu obrony przed rakietami
balistycznymi" .
2. W polskiej wersji jltzykowej tego ust~pu wyraz "przeciwrakietowej" zast~puje silt
wyraZeniem "przed rakietami balistycznymi".

Artykut VIII
W artykule VII ust~p 4 w polskiej wersji jltzykowej wyraz "przeciwrakietowej" zastltpuje
si~ wyrazeniem "przed rakietami balistycznymi".
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ArtykulIX
Artykul IX zmienia si~ w spos6b nast~puj'lcy:
1. W ust~pie 4 wyrazenie "antybalistyczne obronne rakiety przechwytuj'lce" zast~puje
si~ wyraZeniem "system obrony przed rakietami balistycznymi".
2. W tytule w polskiej wersji j~zykowej wyraz "Przeciwrakietowej" zast~puje si~
wyrazeniem "przed rakietami balistycznymi".
3. W ust~pie 1 lit. b w polskiej wersji j~zykowej wyraz "przeciwrakietowej" zast~puje
si~ wyrazeniem "przed rakietami balistycznymi".
4. W ust~pie 3 w polskiej wersji j~zykowej w obu przypadkach, w kt6rych wyst~puje
wyraz "przeciwrakietowej", zast~puje si~ go wyrazeniem "przed rakietami
balistycznymi" .
5. W ust~pie 5 w polskiej wersji j~zykowej w obu przypadkach, w kt6rych wyst~puje
wyraz "przeciwrakietowej", zast~puje si~ go wyraZeniem "przed rakietami
balistycznymi" .

ArtykulX
Artykul XIII zmienia si~ w spos6b nast~puj'lcy:
1. W ust~pie 1 lit. a pkt 1 wyraZenie "antybalistycznych obronnych rakiet
przechwytuj'lcych" zast~puje si~ wyrazeniem "systemu obrony przed rakietami
balistyczn ymi".
2. W ust~pie 1 lit. a pkt 2 wyraZenie "rakietami przechwytuj'lcymi" zast~puje si~
wyrazeniem "systemem obrony przed rakietami balistycznymi".

ArtykulXI
Artykul XIV zmienia si~ w spos6b nast~puj'lcy:
1. W ust~pie 4 w obu przypadkach, w kt6rych wyst~puje wyrazenie "antybalistycznych
obronnych rakiet przechwytuj'lcych rozmieszczonych", zast~puje si~ je wyrazeniem
"systemu obrony przed rakietami balistycznymi rozmieszczonego".
2. W ust~pach 2 oraz 3 w polskiej wersji j~zykowej wyraz "przeciwrakietowej"
zast~puje si~ wyraZeniem "przed rakietami balistycznymi".

ArtykulXII
1. Za1'lcznik zmienia si~ i otrzymuje nast~puj'lce brzmienie:
"Amerykanski system obrony przed rakietami balistycznymi zlokalizowany jest
na Terenie Zamkni~tym na terytorium Polski w miejscowosci Slupsk- Redzikowo.
Miejsce, kt6re zostalo zaznaczone na dol'lczonej mapie, obejmuje Baz~, ObiektlInstalacj~
oraz Kompleks Obrony Przeciwrakietowej, zgodnie z definicj'l zawart'l w Artykule II
niniejszej Umowy.
Granice Bazy, ObiektuJInstalacji oraz Kompleksu Obrony Przeciwrakietowej w miejscu
lokalizacji s'lokreSlone na zai'lczonej mapie. Strony mog'l uaktualnic t~ map~ poprzez
zawarcie w tym celu specjalnego porozumienia wykonawczego.

W sklad Kompleksu Obrony Przeciwrakietowej wchodz~:
a. obiekty administracyjne, konserwacji i warsztaty naprawcze;
b. instalacja wodoci'l:gowa;
c. instalacje rozdzialu medi6w;
d. generator zasilania;
e. instalacje l~cznosci;
f. instalacje magazynowania i dystrybucji paliwa;
g. stacja kontroli zabezpieczen wejsc i wyjsc;
h. instalacja monitoringu stanu bezpieczenstwa;
1.
teren magazynowy;
J. moduly wyrzutni rakiet przechwytuj~cych;
k. sklad material6w wybuchowych;
1. radar; oraz
m. instalacja dowodzenia.
Liczba czlonk6w Sit Zbrojnych Stan6w Zjednoczonych i personelu cywilnego
pocz~tkowo rozmieszczonych w Bazie nie przekroczy 500 os6b."
2. Mapa Bazy zawarta w Zal~czniku do Zal~cznika do Umowy zostaje zast'IPiona
uaktualnion~ Map~ Bazy zal~czon~ do niniejszego Protokolu.
Artykuf XIII

Niniejszy Protok61 stanowi
co Umowa.

integraln~ cz~sc

Umowy i wchodzi w zycie tego samego dnia

NA Dow6D CZEGO nizej podpisani, nalezycie umocowani przez swoje Rz~dy, zlozyli
podpisy pod niniejszym Protokolem.

Sporz~dzono
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w ..
dnia .. ...
roku
w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, kaZdy w j~zykach polskim i angielskim, przy
czym obydwa teksty s~jednakowo autentyczne.

W IMIENIU RZ1\DU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W IMIENIU RZ1\DU
STAN6wZJE NOCZONYCHAMERYKI
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