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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, 

klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 

podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015r. 

(druk nr 283) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 23 września 2016 r. ustawy jest wyrażenie przez 

Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym 

poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 

23 kwietnia 2015r. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, Republika Białorusi jest jedynym 

państwem sąsiadującym z Rzecząpospolitą Polską, z którym nie została zawarta umowa 

rządowa regulująca sprawy związane z udzielaniem i przyjmowaniem pomocy w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

Konieczne jest zatem zawarcie takiej umowy, która określi zasady udzielania 

i przyjmowania takiej pomocy. Umowa określa zasady dwustronnej współpracy w dziedzinie 

ratownictwa i ochrony ludności i będzie miała zastosowanie w sytuacjach kryzysowych 

w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego, kiedy upływ czasu 

odgrywa kluczową rolę.  

Zawarcie umowy pozwoli znacznie skrócić czas przystąpienia do działań służb 

ratowniczych państw obu stron w przypadku wystąpienia poważnego wypadku na terytoriach 
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Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi, zwłaszcza w rejonach przygranicznych, co 

przyczyni się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa obywateli obu stron.  

Umowa ma na celu zapewnienie mechanizmów współpracy przyczyniających się do 

ograniczenia strat materialnych powodowanych przez katastrofy i klęski żywiołowe, 

umożliwiając szybkie uzyskanie pomocy w przypadku ich wystąpienia, co stanowić będzie 

ochronę interesów zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Republiki Białorusi. 

W świetle art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym trybem 

związania umową jest ratyfikacja, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na posiedzeniu w dniu 23 września 2016 r. Ustawa stanowi 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 770). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych, które 

zarekomendowały przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym w projekcie (druk sejmowy 

nr 828). 

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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