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 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Kazachstanu o readmisji 
osób, podpisanej w Warszawie dnia  
22 sierpnia 2016 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaj e do powszechnej wiadomości: 

W dniu 22 sierpnia 2016 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, 

w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie, dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej umową 

Projekt Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Kazachstanu o readmisji osób sporządzono w celu określenia prawnych podstaw 

przyjmowania na swoje terytorium obywateli państw Stron przebywających bez zezwolenia 

na terytorium państwa drugiej Strony. 

Unormowanie w umowie technicznych elementów związanych z przekazywaniem 

i przyjmowaniem osób przebywających bez zezwolenia na terytorium obydwu Państw jest 

celowe i zasadne. Zawarcie przedmiotowej umowy zapewni skuteczną współpracę między 

obydwoma państwami w ramach międzynarodowych działań podejmowanych na rzecz 

zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji. 

W dniu 19 lipca 1996 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych informację, że Strona kazachska zwróciła się do Ambasady RP 

w Kazachstanie z propozycją podjęcia negocjacji umowy o readmisji. MSZ wniosło 

o rozważenie możliwości przygotowania polskiego projektu i przekazania go Stronie 

kazachskiej. 

Prace związane z przygotowaniem projektu zostały podjęte i w dniu 16 września 1998 r. 

uzyskano informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów projektu umowy, który 

został przekazany Stronie kazachskiej wraz z propozycją przeprowadzenia negocjacji. Strona 

kazachska nie udzieliła odpowiedzi na propozycję przeprowadzenia negocjacji, 

a jednocześnie nadesłała w trybie roboczym swój projekt umowy o readmisji. 

W dniu 24 stycznia 2000 r. notą nr 23/40-4 MSZ Republiki Kazachstanu przekazało 

oficjalnie kazachski projekt umowy o readmisji. 

Notą nr 10/2000 z dnia 25 stycznia 2000 r. Strona polska ponowiła zaproszenie do 

przeprowadzenia negocjacji, a Strona kazachska notą nr 23/76 z dnia 8 lutego 2000 r. 

potwierdziła gotowość do ich przeprowadzenia. 

W dniach 29.02. – 01.03.2000 r. odbyły się w Astanie negocjacje umowy o readmisji, 

w trakcie których Strona kazachska przyjęła w całości projekt opracowany przez Stronę 

polską, z zastrzeżeniem poddania go dodatkowym wewnętrznym analizom ze względu na to, 

że materia ta stanowiła novum dla Strony kazachskiej. Notą nr 12/2000 z dnia 10 kwietnia 

2000 r. Strona kazachska potwierdziła uzgodnienie umowy oraz zwróciła się o uzgodnienie 

terminu jej podpisania. 
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Ze względu na to, że na podstawie umowy zawarty miał zostać również protokół 

wykonawczy do niej, Strona polska poinformowała, że celowe jest podpisanie umowy 

i protokołu wykonawczego jednocześnie. Projekt Protokołu między Ministrem Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych 

Republiki Kazachstanu w sprawie wykonywania Umowy o przekazywaniu i przyjmowaniu 

osób przebywających bez zezwolenia został przekazany Stronie kazachskiej w trakcie 

negocjacji w Astanie. 

Strona kazachska notą nr 26/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. zgłosiła uwagi do projektu 

protokołu, w związku z czym Strona polska zaproponowała przeprowadzenie kolejnych 

negocjacji, w tym projektu umowy ze względu na istniejące rozbieżności w obu wersjach 

językowych. Odpowiedzi na zaproszenie nie otrzymano.  

W następstwie spotkania podsekretarza stanu w MSWiA RP z ambasadorem Republiki 

Kazachstanu Strona kazachska notą nr 564 z dnia 15 września 2005 r. zwróciła się do Strony 

polskiej o przekazanie zaktualizowanego projektu umowy, uzasadniając tę prośbę 

dezaktualizacją projektu ze względu na znaczny upływ czasu. Wniosek ponowiono w nocie 

nr 01/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. 

W dniu 11 lipca 2006 r. przesłano ambasadorowi Republiki Kazachstanu zaktualizowany 

projekt umowy wraz z projektem protokołu wykonawczego. Strona kazachska nie zajęła 

stanowiska odnośnie przekazanego projektu oraz nie kontynuowała od tego czasu prac nad 

przedmiotową umową. 

Notą nr 30-34/46 z dnia 4 lutego 2014 r. Strona kazachska przesłała Stronie polskiej 

projekt umowy o readmisji wraz z protokołem wykonawczym do niej, a następnie 

zaproponowała przeprowadzenie II tury negocjacji tej umowy. Negocjacje odbyły się 

w dniach 9–11 grudnia 2014 r. w Astanie i w ich trakcie uzgodniono większość projektu oraz 

podjęto decyzję o włączeniu do projektu umowy materii zawartej w projekcie protokołu 

wykonawczego do tej umowy. 

Strona polska zwróciła się do Strony kazachskiej o przeprowadzenie kolejnej tury 

negocjacji w celu ostatecznego uzgodnienia projektu umowy. W trakcie III tury negocjacji, 

które przeprowadzono w Warszawie w dniach 3 i 5 czerwca 2015 r., uzgodniono cały tekst 

umowy. 

W trakcie uzgodnień międzyresortowych wniosku o udzielenie zgody na podpisanie 

umowy zgłoszono do niej szereg uwag, które zostały skonsultowane ze Stroną kazachską 

w trakcie spotkania roboczego, które odbyło się w Warszawie w dniu 18 lipca 2016 r. Po 

dokonaniu stosownych zmian uzgodniono w całości tekst Umowy.  
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II. Różnice między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym 

Kwestia współpracy ze Stroną kazachską w zakresie wykonywania readmisji nie była 

dotychczas uregulowana w wiążących obydwie Strony umowach międzynarodowych. 

W Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu 

o readmisji osób uregulowano następujące kwestie: 

1) w art. 2 i 3 umowy określono zasady readmisji obywateli państw obydwu stron oraz 

obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nielegalnie wjechali, 

przebywają lub zamieszkują na terytorium strony umowy, i których ta strona zgodnie ze 

swoimi przepisami wewnętrznymi ma prawo wydalić z terytorium swojego państwa. 

Umowa określa wyczerpujący katalog formalności, których spełnienia może domagać 

się strona wezwana za pośrednictwem wniosku do przyjęcia osoby na terytorium 

swojego państwa (strona rozpatrująca wniosek) przez stronę wnioskującą. W celu 

przekazania osoby należy potwierdzić istnienie przesłanek przewidzianych w umowie; 

2) w art. 4 określono sposób postępowania w przypadku omyłkowej readmisji, gdy już po 

przekazaniu osoby okaże się, że przesłanki do jej przekazania zostały błędnie uznane za 

spełnione. Możliwość skorygowania błędów pozwala właściwym organom stron na 

sprawniejszą i mniej sformalizowaną współpracę; 

3) w art. 5 określono zasady sporządzania wniosku o readmisję i jego przesyłania oraz 

zasady udzielania odpowiedzi na ten wniosek, wskazano rodzaje środków łączności 

wykorzystywanych przez strony do przesyłania wniosków i udzielania odpowiedzi; 

4) w art. 6 określono zasady realizowania readmisji przyspieszonej, w przypadku gdy nie 

ma potrzeby prowadzenia czasochłonnych ustaleń w sytuacji, w której nie ma żadnych 

wątpliwości co do spełnienia przesłanek uzasadniających spełnienie obowiązku 

readmisji. Readmisja przyspieszona będzie mogła mieć zastosowanie w przypadku, gdy 

osoba zostanie zatrzymana na terenie portu lotniczego strony wnioskującej po tym, jak 

nielegalnie przekroczyła granicę i przybyła bezpośrednio z terytorium strony 

rozpatrującej wniosek; 

5) w art. 7 określono dowody potwierdzające lub uprawdopodabniające posiadanie przez 

osobę podlegającą readmisji obywatelstwa państwa strony rozpatrującej wniosek; 

6) w art. 8 określono dowody pozwalające potwierdzić fakt nielegalnego wjazdu 

z terytorium strony rozpatrującej wniosek lub potwierdzić legalny pobyt lub 

zamieszkanie osoby podlegającej readmisji na terytorium tej strony; 
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7) w art. 9 przewidziano możliwość przeprowadzenia rozmowy z osobą podlegającą 

readmisji oraz określono sposób przeprowadzania rozmów przez przedstawicielstwo 

dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa rozpatrującego wniosek, jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie obywatelstwa osoby podlegającej readmisji na podstawie 

dokumentów wymienionych w umowie. Ponadto określono w tym przepisie zasady 

prowadzenia tych rozmów dotyczące terminu i miejsca ich przeprowadzenia, obecności 

przy rozmowie przedstawicieli drugiej strony oraz obowiązku poinformowania w 

określonym terminie właściwych organów o dokonanych ustaleniach; 

8) w art. 10 określono niezbędne do stosowania umowy terminy przesłania wniosku 

o readmisję i udzielania na niego odpowiedzi. W stosunku do obywateli stron wniosek 

może zostać przesłany w każdym czasie, zaś w stosunku do obywateli państw trzecich 

lub bezpaństwowców w okresie 9 miesięcy od daty ustalenia, że nie spełnia on lub 

przestał spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium strony 

wnioskującej. Skrócone terminy stosuje się w przypadku readmisji przyspieszonej. 

W przypadku niedochowania terminu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi uznaje 

się, że zgoda na przyjęcie osoby została udzielona; 

9) w art. 11 określono warunki przekazania osoby i rodzaj transportu wykorzystywanego 

do tego celu. Strona kazachska wniosła o zamieszczenie w tym przepisie normy istotnej 

ze względu na wiążące ją przepisy wewnętrzne, a dotyczące możliwości korzystania 

z innych niż narodowi przewoźników lotniczych do transportu osób podlegających 

readmisji; 

10) w art. 12–14 określono zasady tranzytu przez terytorium państwa drugiej strony, zasady 

sporządzania wniosku o tranzyt i udzielania na niego odpowiedzi oraz procedurę 

tranzytu; 

11) w art. 15 określono zasady wykonywania eskorty przez funkcjonariuszy konwojujących 

osoby podlegające readmisji; 

12) w art. 16 określono zasady pokrywania kosztów transportu i tranzytu; 

13) w art. 17 uregulowano zasady ochrony przekazywanych i przetwarzanych w związku 

z realizacją umowy danych osobowych; 

14) w art. 19 określono właściwe organy, którym powierzono zadanie realizowania umowy, 

zobowiązano je do przekazania w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie umowy 

swoich danych kontaktowych oraz określono zasady wzajemnego informowania się 

o zmianach dotyczących właściwych organów ich danych kontaktowych. W przepisie 

tym ponadto określono lotnicze przejścia graniczne wyznaczone przez strony, na których 
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realizowane będzie przekazywanie osób podlegających readmisji oraz przez które 

realizowany będzie tranzyt takich osób; 

15) w art. 20 przewidziano możliwość przeprowadzania spotkań i konsultacji ekspertów oraz 

wymiany informacji; 

16) w art. 22 określono zasady rozwiązywania sporów; 

17) w art. 21 i 24 zawarto przepisy dotyczące wejścia w życie umowy, jej zmian oraz utraty 

mocy obowiązującej. 
 

III. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne 

związane z wejściem w życie umowy wraz z określeniem źródeł finansowania 

Wejście w życie umowy nie spowoduje żadnych negatywnych skutków politycznych 

w stosunkach między obydwoma państwami. 

Wejście w życie umowy przyczyni się do pogłębienia współpracy między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu w dziedzinie ochrony szeroko rozumianego 

porządku prawnego i publicznego obydwu państw, a także wzrostu skuteczności współpracy 

między obydwoma państwami w dziedzinie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji. 

Wejście w życie umowy nie spowoduje żadnych negatywnych skutków społecznych, 

gospodarczych i politycznych. 

Zawarcie przedmiotowej umowy nie spowoduje dodatkowych kosztów, jak również 

ograniczenia wpływów dla budżetu państwa. Wszystkie koszty związane z wydaleniem 

cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobyt w placówce detencyjnej, zakup 

biletów, wystawienie eskorty, opłaty konsularne, itp.) są ponoszone na podstawie ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.) i są 

niezależne od faktu zawarcia umowy. Wejście w życie umowy może jedynie ułatwić 

i przyśpieszyć readmisję. 
 

IV. Podmioty prawa wewnętrznego, których dotyczy umowa, w tym zakres, w jakim 

umowa dotyczy osób fizycznych i prawnych 

Podmiotami prawa wewnętrznego, których umowa dotyczy, są przede wszystkim 

organy Straży Granicznej, które w trakcie przekazywania osób do Republiki Kazachstanu lub 

realizując tranzyt przez terytorium Republiki Kazachstanu, będą zobowiązane do realizacji 

zadań, zgodnie z zasadami określonymi w tej umowie. 

Postanowienia umowy nie dotyczą osób prawnych. 
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Postanowienia umowy zawierają przepisy techniczne określające zasady wzajemnej 

współpracy stron przy realizacji zadań zmierzających do wydalenia osób fizycznych, które: 

– nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium państwa 

jednej ze stron, a są obywatelami państwa drugiej strony lub zostało uprawdopodobnione, 

że są obywatelami tego państwa, 

– są obywatelami państw trzecich lub nie posiadają obywatelstwa i jednocześnie nie 

spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium państwa 

składającego wniosek, o ile zostanie udowodnione lub uwiarygodnione, że osoby takie 

posiadają lub posiadały w momencie wjazdu ważną wizę lub dokument pobytowy 

wydany przez państwo rozpatrujące wniosek lub bezprawnie i bezpośrednio wjechały na 

terytorium państwa składającego wniosek po pobycie na terytorium państwa 

rozpatrującego wniosek bądź po tranzycie przez jego terytorium. 
 

V. Sposób, w jaki umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Zakres spraw uregulowanych w umowie związany jest z materią objętą przepisami 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, dotyczącą zasad oraz warunków wjazdu 

i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wykonywanie 

postanowień tej umowy będzie możliwe dzięki kompetencjom ustawowym przede wszystkim 

Straży Granicznej wynikającym odpowiednio z ustawy z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.). 

Na podstawie przedmiotowej umowy, przyznano funkcjonariuszom eskortującym 

możliwość stosowania, w przypadku braku możliwości udzielenia wsparcia przez stronę 

rozpatrującą wniosek, na zasadach określonych w umowie, środków przymusu 

bezpośredniego w stosunku do osoby eskortowanej. Oznacza to przyznanie kazachskim 

funkcjonariuszom eskortującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa do stosowania 

środków przymusu bezpośredniego, odpowiednio do zaistniałych okoliczności, w przypadku 

zagrożenia ucieczką osoby podlegającej readmisji lub tranzytowi, samookaleczenia, zamachu 

na osoby eskortujące lub osoby trzecie, lub zniszczenia mienia. Prawo to przysługuje 

w przypadku braku polskich funkcjonariuszy, uprawnionych do udzielenia wsparcia 

funkcjonariuszom kazachskim. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane przez 

funkcjonariuszy kazachskich zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, w sposób 

proporcjonalny do zaistniałych okoliczności. 
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Analogicznie nastąpiło rozszerzenie uprawnień polskich funkcjonariuszy eskortujących 

do stosowania środków przymusu bezpośredniego na terytorium Republiki Kazachstanu, 

zgodnie z prawem tam obowiązującym. 

Ponadto zapewniono eskortującym funkcjonariuszom taki sam poziom ochrony 

i wsparcia, jaki przysługuje zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego funkcjonariuszom 

drugiej strony wykonującym takie zadania. 
 

VI. Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania umowy  

W celu wykonywania umowy nie jest konieczne przyjęcie żadnych dodatkowych 

środków prawnych. 
 

VII. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej umową 

Umowa dotyczy spraw określonych w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, a związanych z zapewnieniem funkcjonariuszom Republiki Kazachstanu 

eskortującym osobę takiego samego poziomu ochrony i wsparcia, jakie prawo wewnętrzne 

gwarantuje polskim funkcjonariuszom (art. 15 pkt 6 umowy). Powyższe kwestie regulowane 

są między innymi ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) w zakresie odnoszącym się do szczególnej ochrony funkcjonariusza 

publicznego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, jak również ustawą 

o Straży Granicznej, która nakłada na organy administracji rządowej, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz państwowe i inne jednostki organizacyjne obowiązek współdziałania 

z organami Straży Granicznej oraz zapewnienia im niezbędnych warunków do wykonywania 

ustawowych zadań, w tym udzielenia pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

(art. 2 i art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy). 

Ponadto stosowanie przez funkcjonariuszy Republiki Kazachstanu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej środków przymusu bezpośredniego w stosunku do osoby 

podlegającej przekazaniu lub tranzytowi pod eskortą stanowi ograniczenie gwarantowanych 

tej osobie wolności i, zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, może nastąpić tylko na zasadach 

i w trybie określonych w ustawie. 

Z uwagi na powyższe, w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 89 

ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, związanie Rzeczypospolitej Polskiej 

przedmiotową umową nastąpi w trybie ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, 

zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 

(Dz. U. poz. 443, z późn. zm.). 



' Umowa 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Kazachstanu 
o readmisji osób 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Kazachstanu, zwane dalej 
"Stronami", 

zdecydowane umacniać współpracę w celu zwiększenia efektywności 
przeciwdziałania nielegalnej migracji; 

zaniepokojone znacznym wzrostem działalności zorganizowanych grup 
przestępczych w nielegalnym przewozie migrantów; 

pragnąc ustanowić w drodze podpisania niniejszej Umowy oraz na zasadzie 
wzajemności szybkie i efektywne procedury identyfikacji i organizowania powrotu 
osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub 
zamieszkania na terytorium państw Stron, a także ułatwić tranzyt takich osób w duchu 
współpracy; 

biorąc pod uwagę, że Strony powinny dolotyć wszelkich starań w celu powrotu 
obywateli państw trzecich i bezpaństwow~w, którzy nielegalnie wjechali na terytorium 
ich państw, do państw, któzych są obywatelami lub w któzych zamieszkują na stałe; 

uznając konieczność przestrzegania praw i wolności człowieka oraz 
podkreślając, że niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków państw Stron 
wynikających z prawa międzynarodowego, a w szczególności, Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku oraz Protokołu 
dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 
roku, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznycb, sporządzonego w 
Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 roku oraz międzynarodowych umów dotyczących 
przekazywania osób, którymi państwa Stron są związane; 

uzgodniły, co następuje: 

Artykuł l 
Definicje 

Definicje, wykorzystywane w niniejszej Umowie, oznaczają co następuje: 
l) "Readmisja"- przekazanie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy przez 

właściwy organ Strony wnioskującej i przyjęcie przez właściwy organ Strony 
rozpatrującej wniosek obywateli państwa Strony rozpatrującej wniosek, obywateli 
państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nielegalnie wjechali, przebywają 
lub zamieszkują na terytorium Strony wnioskującej; 

2) "Obywatel państwa trzeciego" - osobę posiadającą inne obywatelstwo, niż 
obywatelstwo państw Stron; 

3) ,,Bezpaństwowiec" - osobę nie posiadąjącą dowodów potwierdząjących 

posiadanie obywatelstwajakiegokolwiek państwa; 
4) .,zezwolenie na pobyt lub zamieszkanie" - ważne zezwolenie, wydane przez 

uprawnione organy państwa Strony, uprawniające osobę do pobytu lub 
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zamieszkania na terytorium państwa tej Strony. Zezwolenie na pobyt 'lub 
zamieszkanie nie jest wizą, ani nie jest dla Rzeczypospolitej Polskiej 
zezwoleniem uprawniającym do pobytu na terytorium państwa tej Strony podczas 
rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

5) .. Wiza" - zezwolenie wydane przez uprawniony organ państwa Strony, 
uprawniające do wjazdu na terytorium lub tranzytu przez terytorium państwa 
Strony, za wyjątkiem: 
w Rzeczypospolitej Polskiej -lotniskowej wizy tranzytowej; 
w Republice Kazachstanu - wizy tranzytowej, wydawanej na lotnisku; 

6) .,Tranzyt" - przejazd obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców przez 
terytorium Strony rozpatrującej wniosek z terytorium Strony wnioskującej do 
państwa przeznaczenia; 

7) .,Strona wnioskująca" - państwo jednej ze Stron, które kieruje wniosek o 
readmisję lub wniosek o tranzyt zgodnie z niniejszą Umową; 

8) ,.Strona rozpatrująca wniosek" - państwo jednej ze Stron, do którego kierowany 
jest wniosek o readmisję lub wniosek o tranzyt zgodnie z niniejszą Umową; 

9) ,. Właściwe organy" - upoważnione organy państw Stron, którym powierza się 
realizację niniejszej Umowy. 

Artykul2 
Readmisja własnych obywateli 

l. Strona rozpatrująca wniosek, na wniosek Strony wnioskującej, zgodnie z niniejszą 
Umową, pnyjmuje bez formalności innych, niż określone w niniejszej Umowie, na 
swoje terytorium ka!dą osobę, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki 
wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium Strony wnioskującej, jeżeli zgodnie z 
niniejszą Umową ustalono, te osoba ta jest obywatelem Strony rozpatrującej 

wniosek. Niniejsze postanowienie stosuje się takte w stosunku do osób, które po 
wjeździe na terytorium Strony wnioskującej zostały pozbawione lub zrzekły się 

·· · obywatelstwa Strony rozpatrującej wniosek t nie nabyły obywatelstwa Strony ·· ·· · 
wnioskującej lub państwa trzeciego. 

2. Jednocześnie z readmisją osób, o których mowa w ustępie l niniejszego artykułu, 
Strona wnioskująca dokonuje readmisji ich: 
l) nieletnich, nie będących w związku małżeńskim dzieci, niezależnie od ich miejsca 

urodzenia lub obywatelstwa, jeżeli nie posiadają one niezależnego prawa do 
pobytu lub zamieszkania na terytorium Strony wnioskującej; 

2) współmałżonków posiadających inne obywatelstwo, niż osoby, o których mowa 
w ustępie l niniejszego artykułu, o ile posiadają oni prawo do wjazdu, pobytu lub 
zamieszkania na terytorium Strony rozpatrującej wniosek i nie posiadają 

niezależnego prawa do pobytu lub zamieszkania na terytorium Strony 
wnioskującej. 

3. Strona rozpatrująca wniosek, niezależnie od woli osoby podlegającej readmisji, 
wydaje, w razie konieczności, dokument podróty, niezbędny do powrotu tej osoby, 
którego okres ważności wynosi nie mniej niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. 
Dokument podróty jest wydawany bezpłatnie w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych 
od otrzymania pozytywnej odpowiedzi na wniosek o readmisję. Jeżeli z przyczyn 
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prawnych lub faktycznych osoba podlegająca readmisji nie może zostać przekazana 
w okresie wamości wydanego dokumentu podróży, właściwy organ Strony 
rozpatrującej wniosek, w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, wydaje nowy 
dokument podróży z takim samym okresem ważności, jak wcześniej wydanego 
osobie dokumentu podróży. 

Artykul3 
Readmisja obywateli państw trzeeieh i bezpaństwowców 

J. Strona rozpatrująca wniosek na wniosek Strony wnioskującej, zgodnie z niniejszą 
Umową, przyjmuje bez innych formalności, niż określone w niniejszej Umowie, na 
swoje terytorium każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który 
nie spełnia lub przestał spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na 
terytorium Strony wnioskującej, jeżeli zgodnie z niniejszą Umową zostanie 
dowiedzione, że taka osoba: 
l) nielegalnie wjechała na terytorium Strony wnioskującej z terytorium Strony 

rozpatrującej wniosek, lub 
2) w chwili wjazdu posiadała ważne zezwolenie na pobyt lub zamieszkanie, wydane 

przez Stronę rozpatrującą wniosek, lub 
3) w chwili wjazdu posiadała ważną wizę, wydaną przez Stronę rozpatrującą 

wniosek. 
2. Obowiązek readmisji, o którym mowa w ustępie l niniejszego artykułu, nie ma 

zastosowania, gdy: 
l) obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec przebywaJ wyłącznie w strefie 

tranzytowej międzynarodowego portu lotniczego na terytorium Strony 
rozpatrującej wniosek lub posiada wizę tranzytową; lub 

2) Strona wnioskująca wydała obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi 
wizę lub zezwolenie na pobyt lub zamieszkanie przed wjazdem lub po wjeździe 
na jej terytorium, za wyjątkiem następujących przypadków: 
- osoba ta posiada wizę lub zezwolenie na pobyt lub zamieszkanie, które są 

wydane przez Państwo rozpatrujące wniosek i mają dłutszy termin ważności; 
lub 

- wiza lub zezwolenie na pobyt lub zamieszkanie, wydane przez Stronę 

wnioskującą, zostały uzyskane za pomocą sfałszowanych dokumentów. 
3. Strona wnioskująca, w razie konieczności, w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych po 

otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na wniosek o readmisję, wydaje osobie 
podlegającej readmisji, dokument podróży, uznawany przez Stronę rozpatrującą 
wniosek, którego termin ważności jest nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni 
kalendarzowych. 

Artykul4 
Omylkowa readmisja 

Strona wnioskująca przyjmuje z powrotem osobę, przekazywaną przez Stronę 
rozpatrującą wniosek, jeżeli w ciągu 3 (trzech) miesięcy od przekazania jej tej osoby 
ustalono, że nie zostały spełnione wymogi określone w artykułach 2 i 3 niniejszej 
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Umowy lub gdy potwierdzono, że w momencie przekazywania osoby nie były 

spełnione warunki readmisji tej osoby, przewidziane w niniejszej Umowie. W takich 
przypadkach stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, regulujące procedury 
readmisji i tranzytu, a Strona rozpatrująca wniosek wraz z przekazywaną osobę, 
przekazuje wszystkie posiadane informacje na temat tożsamości i obywatelstwa osoby 
podlegającej przekazaniu Stronie wnioskującej. 

Artykuł S 
Wniosek o readmisję 

l. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w celu realizacji readmisji osoby, 
właściwy organ Strony wnioskującej za pośrednictwem poczty lub lechnicmych 
środków łącmości, takich jak poczta elektraniema lub telefaks, przesyła wniosek o 
readmisję do właściwego organu Strony rozpatrującej wniosek. 

2. Wzór wniosku o readmisję określa Zalącmik l do niniejszej Umowy. 
3. Wniosek o readmisję zawiera następujące informacje: 

l) wszystkie posiadane informacje o osobie podlegającej readmisji (imię, nazwisko, 
datę urodzenia, płeć, i, jeżeli jest to możliwe, miejsce jej urodzenia i ostatnie 
miejsce zamieszkania), szczegółową informację o jej małoletnich, nie będących w 
związku małżeńskim dzieciach i (lub) wspóbnałmnkach oraz kolorową fotografię 
osoby podlegającej readmisji; 

2) o posiadanych dowodach potwierdzających obywatelstwo Strony rozpatrującej 
wniosek; lub 

3) o posiadanych dowodach do readmisji obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca. 

4. Do wniosku o readmisję dołączane są posiadane kopie dokumentów, na podstawie 
których udowodniono obywatelstwo Strony rozpatrującej wniosek lub na podstawie 
których ustalono istnienie warunków do readmisji obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców. 

5. W tych przypadkach, gdy jest to niezbędne, wniosek o readmisję powinien także 
zawierać następującą informację: 
l) oświadczenie wskazujące, że osoba podlegająca readmisji wymaga pomocy 

medycznej lub specjalistycmej opieki, pod warunkiem, t.e osoba ta wyraziła 

zgodę na takie oświadczenie; 
2) informacje o wszystkich innych środkach ochrony lub zapewnienia 

bezpieczeństwa, które mogą okazać się niezbędne w przypadku przekazania; 
3) wniosek o przeprowadzenie rozmowy w celu ustalenia obywatelstwa osoby 

podlegającej readmisji. 
6. Wniosek o readmisję nie jest wymagany, jeżeli osoba podlegająca readmisji posiada 

jeden z watDych dokumentów, wymienionych w Załącmiku 2 do niniejszej Umowy, 
a w przypadku, gdy osoba taka jest obywatelem państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcem - ważną wizę lub zezwolenie na pobyt lub zamieszkanie, wydane 
przez Stronę rozpatrującą wniosek. 

7. Strony nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu wejścia w 
życie Umowy, wymieniają się drogą dyplomatyczną wzorami dokumentów, na 
podstawie których potwierdzane jest obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i 
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Republiki Kazachstanu, a takte wzorem dokumentu podrózy, o którym mowa w 
artykule 3 ustęp 3 Umowy. 

W przypadku wniesienia zmian do dokumentów, określonych w niniejszym 
ustępie, Strony niezwłocznie informują się o tym i przesyłają sobie zmienione lub 
nowe wzory dokumentów. 

8. Odpowiedź na wniosek o readmisję przekazuje się pocztą elektroniczną lub 
telefaksem. 

Artykuł6 

Readmisja w procedurze przyspieszonej 

l. W przypadku, gdy osoba została zatrzymana na terenie portu lotniczego Strony 
wnioskującej po tym, jak nielegalnie przekroczyła granicę i przybyła bezpośrednio z 
terytońum Strony rozpatrującej wniosek, Strona wnioskująca może złozyć wniosek o 
readmisję w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych od chwilijej zatrzymania. 

2. Wniosek o readmisję zawiera proponowaną datę przekazania osoby. 
3. Właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek, w przypadku zgody na przyjęcie 

osoby, w odpowiedzi potwierdza przyjęcie warunków, o których mowa w ustępie 2 
niniejszego artykułu lub proponuje inne warunki. Uzgodnienie zmiany warunków 
może nastąpić telefonicznie. 

4. Odpowiedź na wniosek o readmisję przekazywana jest pocztą elektronicmą lub 
telefaksem, a takte dodatkowo może być przekazana telefonicznie. 

Artykuł7 

Dowody potwierdzające obywatelstwo 

l. Obywatelstwo Strony rozpatrującej wniosek może być: 
l) potwierdzone na podstawie co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa 

w Załączniku 2 do niniejszej Umowy, nawet jeżeli termin ważności tego 
dokumentu upłynął. W przypadku przedłożenia takich dokumentów, Strona 
rozpatrująca wniosek umaj e obywatelstwo osoby bez dalszej weryfikacji; 

2) uprawdopodobnione na podstawie co najmniej jednego z dokumentów, 
wymienionych w Załączniku 3 do niniejszej Umowy, nawet jeżeli termin 
ważności tego dokumentu upłynął. W przypadku przedłożenia takich 
dokumentów, Strona rozpatrująca wniosek umaje obywatelstwo osoby za 
ustalone, jeżeli nie może udowodnić, że jest inaczej. 

2. Więzi rodzinne przekazywanego obywatela Strony rozpatrującej wniosek z osobami 
podlegającymi readmisji, o których mowa w artykule 2 ustęp 2 niniejszej Umowy, 
oraz ich prawo do wjazdu na terytońum Strony rozpatrującej wniosek, mogą zostać 
potwierdzone poprzez przedłożenie dokumentów, o których mowa w Załączniku 4 
do niniejszej Umowy. 

3. Obywatelstwo państw Stron nie może być potwierdzone na podstawie fałszywych 
dowodów lub dokumentów. 
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Artykuł S 
Dowody dotycząee obywateli państw trzeeieh lub bezpaństwowców 

l. Nielegalny wjazd obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców z terytorium 
Strony rozpatrującej wniosek na terytorium Strony wnioskującej może zostać 
udowodniony poprzez przedłożenie: 
l) każdego z dokumentów, o których mowa w części A Załącznika 5 do niniejszej 

Umowy. W przypadku przedłożenia takich dokumentów Strona rozpatrująca 
wniosek uznaje fakt nielegalnego wjazdu ze swojego terytorium na terytorium 
Strony wnioskującej bez dalszej weryfikacji; 

2) każdego z dokumentów, o których mowa w części B Załącznika 5 do niniejszej 
Umowy. W przypadku przedłożenia takich dokumentów Strona rozpatrująca 
wniosek przeprowadza postępowanie wyjaśniające i uznaje fakt nielegalnego 
wjazdu ze swojego terytorium na terytorium Strony wnioskującej, jeżeli nie 
zostanie udowodnione, że jest inaczej. 

2. Nielegalność wjazdu na terytorium Strony wnioskującej, zgodnie z artykułem 3 ustęp 
I punkt l niniejszej Umowy, ustala się stwierdzając brak w dokumentach podróży 
danej osoby wymaganej wizy lub zezwolenia na pobyt lub zamieszkanie na 
terytorium Strony wnioskującej. · Oświadczenie Strony wnioskującej z 
uzasadnieniem, że dana osoba nie posiada wymaganych dokumentów podróży, wizy 
lub zezwolenia na pobyt lub zamieszkanie, także stanowi dowód nielegalnego 
wjazdu, pobytu lub zamieszkania tej osoby. 

3. Legalny pobyt lub zamieszkanie obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców na 
terytorium Strony rozpatrującej wniosek, w tym posiadanie zezwolenia na pobyt lub 
zamieszkanie lub wizy Strony rozpatrującej wniosek, zgodnie z artykułem 3 ustęp l 
punkt 2 i 3 niniejszej Umowy, mogą zostać udowodnione poprzez przedłożenie: 
l) każdego z dokumentów, o których mowa w części A Załącznika 6 do niniejszej 

Umowy. W przypadku przedłożenia takich dokumentów Strona rozpatrująca 
wniosek uznaje pobyt lub zamieszkanie takich osób na swoim terytorium bez 
dalszej weryfikacji; 

2) każdego z dokumentów, o których mowa w części B Załącznika 6 do niniejszej 
Umowy. W przypadku przedłożenia takich dokumentów Strona rozpatrująca 

wniosek przeprowadza postępowanie wyjaśniające i uznaje fakt legalnego pobytu 
lub zamieszkania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców na swoim 
terytorium Strony wnioskującej, jeżeli nie może udowodnić, ~e jest inaczej. 

4. Fałszywe dokumenty nie mogą stanowić dowodu istnienia podstaw do readmisji 
obywateli państw trzecich i bezpaństwowców. 

Artykuł l) 

Rozmowa 

l. W przypadku, gdy nie ma możliwości przedłożenia właściwym organom Strony 
rozpatrującej wniosek ~ego z dokumentów, określonych w Załącznikach 2 i 3 do 
niniejszej Umowy, Strona rozpatrująca wniosek przeprowadza rozmowę z osobą 
podlegającą readmisji. 

2. Rozmowa przeprowadzana jest: 
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- ze Strony polskiej przez przedstawicieli przedstawicielstwa dyplomatycznego lub 
urzędu konsulamego akredytowanego w Republice Kazachstanu; 

- ze Strony kazachskiej przez pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego 
lub urzędu konsulamego akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Rozmowa przeprowadzana jest w miejscu i na wanmkach uzgodnionych z 
właściwym organem Strony wnioskującej dla każdego przypadku indywidualnie. 
Podczas rozmowy zapewnia się możliwość obecności przedstawiciela właściwego 
organu Strony wnioskującej. 

4. Właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek w możliwie krótkim terminie, jednak 
nie później niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku o 
readmisję z zamieszczonym w nim wnioskiem o przeprowadzenie rozmowy, 
pisemnie powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o wynikach rozmowy. 

5. W przypadku, gdy wyniki rozmowy nie pozwoliły potwierdzić, że osoba podlegająca 
readmisji jest obywatelem Strony rozpatrującej wniosek, przedstawicielstwo 
dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa tej Strony informuje w formie 
pisemnej o przyczynach, które nie pozwoliły tego potwierdzić. 

Artykuł lO 
TermiDy 

I. Wniosek o readmisję obywatela Strony rozpatrującej wniosek może zostać przesłany 
do właściwego organu Strony rozpatrującej wniosek w dowolnym momencie po 
ustaleniu faktu, że obywatel ten nie spełnia lub przestał spełniać warunki wjazdu, 
pobytu lub zamieszkania na terytońurn Strony wnioskującej. 

2. Wniosek o readmisję obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca przesyłany 
jest do właściwego organu Strony rozpatrującej wniosek w terminie nie 
przekmczającym 9 (dziewięciu) miesięcy od daty ustalenia, że obywatel państwa 
trzeciego lub bezpaństwowiec nie spełnia lub przestał spełniać warunki wjazdu. 
pobytu lub zamieszkania na terytońurn Strony wnioskującej. Obowiązek readmisji 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca nie zachodzi w przypadku, gdy 
wniosek o readmisję takiej osoby został przesłany po upływie terminu, o którym 
mowa w niniejszym ustępie. 

3. Pisemna odpowiedź na wniosek o readmisję przesyłana jest przez właściwy organ 
Strony rozpatrującej wniosek w terminie nie przekmczającym 10 (dziesięciu) dni 
kalendarzowych od daty otrzymania takiego wniosku. W przypadku zaistnienia 
okoliczności, uniemożliwiających terminowe udzielenie odpowiedzi na wniosek o 
readmisję, termin odpowiedzi, na podstawie uzasadnionego wniosku właściwego 
organu Strony rozpatrującej wniosek, przedłut.a się do 40 (czterdziestu) dni 
kalendarzowych. 

4. Pisemną odpowiedź na wniosek o readmisję w trybie przyspieszonym przesyła się do 
właściwego organu Strony wnioskującej w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych od 
daty otrzymania takiego wniosku. 

5. W przypadku, gdy właściwy organ Strony wnioskującej nie otrzymał odpowiedzi na 
wniosek o readmisję w terminach określonych w ustępach 3 i 4 niniejszego artykułu. 
uznaje się, że odpowiedź na wniosek o readmisję jest pozytywna. 
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6. W przypadku negatywnej odpowiedzi na wniosek o readmisję, właściwy organ 
Strony wnioskującej jest informowany o jej przyczynach w formie pisemnej. 

7. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na wniosek o readmisję właściwy organ 
Strony wnioskującej niezwłocznie przekazuje osobę podlegającą readmisji w trybie, 
określonym w artykule Ił ustęp l niniejszej Umowy. 

Artykuł H 
Warunki przekazania i rodzaj transportu 

l. Przed przekazaniem osoby podlegającej readmisji, właściwe organy w terminie nie 
krótszym nit 2 (dwa) dni kalendarzowe w formie pisemnej uzgadniąją datę 
przekazania, przejście graniczne, warunki ewentualnej eskorty oraz inne kwestie, 
związane z przekazaniem. 

2. W celu przekazania osoby podlegającej readmisji wykorzystuje się lotniczy środek 
transportu. Przy przewozie takiej osoby wyboru nie ogranicza się do korzystania z 
krajowych przewoźników lotniczych państw Stron. W tym celu można korzystać 
zarówno z regularnych, jak i czarterowych połączeń lotniczych. 

Artykuł 12 
Zasady tranzytu 

l. Strony ogranicząją tranzyt obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców do 
przypadków, gdy osoby takie nie mogą zostać przekazane bezpośrednio do państwa 
przeznaczenia. 

2. Strona rozpatrująca wniosek zezwala na tranzyt obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców, jeżeli zagwarantowano możliwość dalszego przejazdu takich osób 
przez terytorium wszystkich państw tranzytu do państwa przeznaczenia i przyjęcie 
ich przez to państwo. 

3. Na :tądanie Strony rozpatrującej wniosek, tranzyt obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców realiząje się pod eskortą. 

4. Strona rozpatrująca wniosek może nie zezwolić na tranzyt: 
l) jeżeli istnieje zagrożenie, że w państwie przeznaczenia lub państwie tranzytowym 

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec może zostać poddany torturom, 
nieludzkiemu lub panitającemu traktowaniu lub ukaraniu, karze śmierci lub 
prześladowaniu z powodu rasy, religii, przynaJemości narodowej, a także 
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań 

politycznych; 
2) gdy w Stronie rozpatrąjącej wniosek, w państwie tranzytowym lub przeznaczenia 

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec mo:l:e zostać poddany ściganiu 
kamemu lub karze; 

3) ze względu na ochronę zdrowia publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, porządku publicznego lub innych interesów narodowych Strony 
rozpatrującej wniosek; 

4) gdy, w celu tranzytu na terytorium Strony rozpatrującej wniosek, konieczny jest 
przejazd z portu lotniczego przybycia do innego portu lotniczego; 
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5) jeżeli udzielenie pomocy, o którą zwraca się Strona wnioskująca, nie jest możliwe 
z uzasadnionych powodów. 

5. Strona rozpatrująca wniosek może cofhąć każde wydane zezwolenie na tranzyt, 
jeżeli potem pojawiły się lub stwierdzono okoliczności uniemożliwiające tranzyt, o 
których mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu lub gdy przejazd osoby tranzytem 
lub jej przyjęcie nie jest już zagwarantowane przez inne państwa tranzytu lub 
państwo pruznaczenia W takim przypadku Strona wnioskująca niezwłocznie 
przyjmuje obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. 

Artykuł 13 
Wniosek o tranzyt 

l. Wniosek o tranzyt sporządza się zgodnie ze wzorem, określonym w Załączniku 7 do 
niniejszej Umowy. 

2. Wniosek o tranzyt przesyła się nie później niż 5 (pięć) dni kalendam>wych przed 
rozpoczęciem tranzytu. Wniosek o tranzyt i odpowiedź na niego przesyłane są 
telefaksem lub pocztą elektroniczną. 

Artykuł14 

Proceduratranzytu 

l. Wniosek o tranzyt powinien zostać przedłożony właściwemu organowi Strony 
rozpatrującej wniosek pocztą lub z wykorzystaniem technicznych środków łączności, 
takich jak poczta elektroniczna lub telefaks i powinien zawierać następujące 
infonnacje: 
l) o trasie tranzytu, państwach tranzytu, jeśli takie istnieją, oraz państwie 

przeznaczenia; 
2) o osobie podleglliącej tranzytowi (imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, inne 

imiona wykorzystywane przez tę osobę lub imiona, pod którymi jest znana, 
pseudonimy, datę urodzenia, płeć, w miarę możliwości miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, język, typ i numer dokumentu podróży) oraz kolorową fotografię 
tej osoby; 

3) o przejściu granicznym, które planuje się wykorzystać, o czasie przekazania 
osoby podlegającej tranzytowi oraz o ewentualnej eskorcie; 

4) o zgodzie innych państw tranzytu i państwa przeznaczenia na przejazd tranzytem i 
przyjęcie osoby podlegającej readmisji. 

2. Strona rozpatrująca wniosek, po otrzymaniu wniosku o tranzyt, nie później niż 2 
(dwa) dni kalendam>we przed planowanym tranzytem, pisemnie infonnuje właściwy 
organ Strony wnioskującej o zgodzie na tranzyt, potwierdza przejście graniczne i 
proponowany czas przyjęcia osoby podlegającej tranzytowi lub infonnuje o 
odmowie tranzytu i wskazuje powody takiej odmowy. 
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Artykuł tS 
Przekazanie pod eskortą 

Przekazanie oraz tranzyt osób pod eskortą odbywa się z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

l) właściwy organ Strony wnioskującej podaje odpowiednio w punkcie "D" wniosku 
o readmisję, o którym mowa w Załączniku l do niniejszej Umowy lub w punkcie 
"C" wniosku o tranzyt, o którym mowa w Załączniku 7 do niniejszej Umowy, 
imiona i nazwiska osób eskortujących, seńe, numery, daty wydania i terminy 
WilŻilOŚci ich dokumentów podróży; 

2) właściwy organ Strony wnioskującej niezwłocznie informuje właściwy organ 
Strony rozpatrującej wniosek o zmianach danych osób eskortujących, o których 
mowa w punkcie l niniejszego artykułu; 

3) osoby eskortlijące wykonują swoje obowiązki bez broni i w ubraniu cywilnym, 
posiadają przy sobie dokument podróży i dokumenty służbowe, potwierdzające 
zgodę na readmisję lub (i) na tranzyt osoby eskortowanej, a także inne dokumenty 
dotyczące osoby eskortowanej, które powinny być przekazane odpowiednim 
organom państwa przeznaczenia; 

4) osoby eskortujące ponoszą odpowiedzialność za osoby eskortowane oraz za 
przekazanie tych osób do państwa przeZIIliCZenia; 

5) osoby eskortujące zobowiązane są przestrzegać przepisów prawa Strony 
rozpatrującej wniosek. Uprawnienia osób eskortujących w trakcie przekazania lub 
tranzytu ograniczają się do obrony koniecznej, z uwzględnieniem punktu 7 
niniejszego artykułu; 

6) Strona rozpatrująca wniosek zapewnia osobom eskortującym taki sam poziom 
ochrony i wsparcia, jaki zapewnia swoim osobom, wykonującym takie same 
zadania, zgodnie ze swoim prawem; 

7) w przypadku braku możliwości udzielenia wsparcia przez Stronę rozpatrującą 
wniosek, osoby eskortujące mają prawo, odpowiednio do zaistniałych 

okoliczności, zastosować, zgodnie z prawem Strony rozpatrującej wniosek, środki 
przymusu bezpośredniego w przypadku zagrotenia ucieczką osoby podlegającej 
readmisji lub tranzytowi, samookaleczenia, zamachu na osoby eskortujące lub 
osoby trzecie, lub zniszczenia mienia; 

8) osoby eskortujące powinny posiadać, o ile jest to wymagane, niezbędne wizy 
państwa przeznaczenia lub państw tranzytowych; 

9) osoby eskortujące oraz osoby przekazywane w tranzycie są zwolnione z 
obowiązku uzyskania wizy Strony rozpatrującej wniosek. 

Artykul16 
Koszty transportu i tranzytu 

Bez uszczerbku dla prawa właściwych organów do zwrotu kosztów readmisji 
związanych z readmisją osób od osób podlegających readmisji lub od stron 
trzecich i w zakresie środków przewidzianych w krajowych przepisach prawa 
państw Stron: 

l) koszty transportu związane z readmisją i tranzytem, zgodnie z niniejszą 
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Umową, do przejścia granicznego państwa przeznaczenia, a także kosztu 
transportu i inne koszty ponoszone przez Stronę rozpatrującą wniosek, 
związane z powrotem osób o których mowa w artykule 4 niniejszej 
Umowy, ponosi Strona wnioskująca w walucie uzgodnionej przez obie 
Strony w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty 
przedłożeilia odpowiedniego dokumentu księgowego potwierdzającego 

poniesione koszty; 
2) właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek przekazuje wraz z 

dokumentem, o którym mowa w punkcie l niniejszego artykułu, informacje 
o numerze konta bankowego i inne informacje niezbędne do rozliczenia. 

Artykul17 
Ochrona danych osobowych 

l. Przekazanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadku, 
gdy jest to konieczne do realizacji niniejszej Umowy przez właściwe organy zgodnie 
z następującymi zasadami: 
l) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

państw Stron; 
2) gromadzenie danych osobowych, ich późniejsze przetwarzanie powinno być 

realizowane w określonym, zgodnym z prawem, celu, związanym z realizacją 
niniejszej Umowy 

3) przekazywane dane osobowe powinny być dokładne i aktualne, i mogą dotyceyć 
wyłącznie następujących kwestii: 
- informacji o osobie podłegającej readmisji (imię, nazwisko, poprzednie 

nazwiska, inne imiona wykorzystywane przez osobę lub imiona pod którymi 
jest ona znana, pseudonimy, data i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, 
miejsce zamieszkania, obecne i każde poprzednie obywatelstwo); 

- dokumentów potwierdzających tożsamość (numer, okres ważności, data 
wydania, organ wydający, miejsce wydania); 

- miejsc pobytu i tras podróży osoby; 
- innych informacji i innych dokumentów, niezbędnych do identyfikacji osoby 

podlegającej readmisji lub w celu zbadania, cey spełnione zostały warunki, 
które zgodnie z niniejszą Umową,, stanowią podstawę dla readmisji lub 
tranzytu; 

4) dane osobowe powinny być przechowywane w takiej formie, która pozwala na 
identyfikację danej osoby i nie dłużej, iliż jest to konieczne dla celu, w jakim są 
przetwarzane; 

5) właściwe organy przekazujące i przyjmujące dane osobowe, podejmują wszelkie 
środki mające na celu poprawienie, usunięcie lub wstrzymanie przetwarzania 
danych osobowych w przypadkach, gdy ich przetwarzanie nie jest zgodne z 
postanowieniami niniejszego artykułu, a w szczególności, gdy dane te nie są 
zgodne z celem, w jakim są gromadzone. Właściwe organy informują się 
wzajemnie o wszelkich poprawkach, usunięciu łub wstrzymaniu przetwarzania 
wskazanych danych; 
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6) właściwy organ przyjmujący dane osobowe, na wniosek, informuje właściwy 
organ przekazujący dane osobowe o wykorzystaniu przekazanych danych i 
uzyskanych na ich podstawie rezultatach; 

7) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie właściwym organom. Ich 
późniejsze przekazanie innym organom wymaga wcześniejszej zgody właściwego 
organu przekazującego dane osobowe; 

8) właściwy organ przekazujący dane osobowe oraz właściwy organ przyjmujący 
dane osobowe są zobowiązane rejestrować w formie pisemnej przekazanie i 
przyjęcie danych osobowych; 

9) Strony podejmują wszelkie niezbędne środki organizacyjne i zapewniają 

obowiązkowe zastosowanie środków technicznych w celu skutecznego 
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, dokonywaniem zmian tych danych, ich przypadkową 
utratą oraz przypadkowym lub bezpmwnym uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Podczas przekazywania danych osobowych określane są terminy ich 
przechowywania ustalone w przepisach państwa Strony, której organ przekazuje 
dane osobowe, po upływie których dane podlegają usunięciu. Niezaletnie od tych 
terminów, przekazane dane są usuwane niezwłocznie po ustaleniu, że nie ma 
potrzeby ich przechowywania w celu, w jakim zostały one przekazane. Strona, któm 
dostarczyła dane, powinna zostać poinformowana o ich usunięciu oraz o 
przyczynach takiego usunięcia. Po utracie mocy niniejszej Umowy Strony 
niezwłocznie usuwają wszystkie otrzymane dane osobowe. 

Artykul18 
Stosunek do lanych zobowiljZIIó mli;dzynarodowyc:h 

Niniejsza Umowa nie narusza pmw i obowiązków Stron, wynikających z innych 
umów międzynarodowych, stronami których są ich państwa 

Artyku119 
Wlaśc:iwe organy oraz przejścia grauic:zoe 

l. Właściwe organy Stron uprawnione do realizacji niniejszej Umowy, w tym do 
bezpośredniego współdzialania: 

dla Rzeczypospolitej Połskiej: 
- Komendant Główny Straży Granicznej; 

dla Republiki Kazachstanu: 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu. 

2. Właściwe ogmny nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejśc:ia w 
życie niniejszej Umowy informują się wzajemnie o swoich danych kontaktowych. 

3. W celu realizacji niniejszej Umowy wykorzystuje się następujące przejśc:ia 

gmniczne: 
dla Rzeczypospolitej Połskiej: 

- Warszawa-Okęcie w międzynarodowym porcie lotniczym imienia Fryderyka 
Chopina; 
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- Kraków-Balice w międzynarodowym porcie lotniczym imienia Jana Pawła II. 
dla Republiki Kazachstanu: 

- Międzynarodowy port lotniczy w mieście Astana; 
- Międzynarodowy port lotniczy w mieście Ahnaty. 

4. Za wzajemną zgodą właściwych organów przekazanie lub tranzyt osób realizowane 
są przez inne przejścia graniczne. 

5. Strony informują się wząjemnie drogą dyplomatyczną o zmianach ich właściwych 
organów lub ich nazw albo kompetencji, o zmianie lub uzupełnieniu wykazu przejść 
granicznych, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
zmiany tych danych. 

6. Korespondencja p<>między właściwymi organami prowadzona jest w języku 
rosyjskim, o ile właściwe organy nie postanowią inaczej. 

Artykul20 
Spotkania l konsultacje ekspertów oraz wymiana informacji 

l. W celu wymiany doświadczeń związanych z realizacją niniejszej Umowy i (lub) 
rozpaiizenia propozycji wniesienia do niej zmian i uzupełnień, każda ze Stron lub 
właściwe organy mogą organizować spotkania lub konsultacje ekspertów. 

2. W przypadku wniesienia zmian do dokumentów, określonych w niniejszej Umowie, 
właściwe organy niezwłocznie informują się o tym i przesyłają sobie zmienione lub 
nowe wzory dokumentów. 

Artykul21 
Wprowadzanie zmian i IIZUpelnieii do Umowy 

Strony, za wzajemną zgodą, mogą wnosić do niniejszej Umowy zmiany i 
uzupełnienia, stanowiące integralne części niniejszej Umowy, które sporządzane są w 
formie odrębnych protokołów i wchodzą w życie w trybie przewidzianym w artykule 24 
ustęp l niniejszej Umowy. 

Artykuł22 
Rozstrzyganie sporów 

Rozbieżności, które mogą powstawać w związku z interpretacją lub 
stosowaniem postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez właściwe organy 
w drodze negocjacji i wzajemnych konsultacji. 

Artykuł23 

Załączulki 

Załączniki 1-7 do niniejszej Umowy stanowią integralne części niniejszej 
Umowy. 
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Artykuł24 

Postaoowienia kolieowe 

l. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w tycie po 
upływie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania drogą 
dyplomatyczną ostatniej pisemnej notyfikacji o wypełnieniu przez Strony 
wewnątrzpalistwowych procedur, wymaganych do jej wejścia w życie. 

2. Każda ze Stron może czasowo, całkowicie lub częściowo, zawiesić obowiązywanie 
niniejszej Umowy, z wyłączeniem artykułu 2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
wewnętrznego, porządku publicznego lub zdrowia publicznego oraz innych 
interesów narodowych swoich państw, w drodze pisemnego powiadomienia drogą 
dyplomatyczną drugiej Strony. W takiej sytuacji zawieszenie następuje po upływie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego powiadomienia. 
Strony infonnują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o wznowieniu stosowania 
niniejszej Umowy. 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć obowiązywanie niniejszej Umowy w drodze 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony drogą dyplomatyczną. W takim przypadku 
niniejsza Umowa traci moc po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania takiego powiadomienia. 

Sporządzono w .J:fa. 'Y.':ł~fAK.t.i:. .. ... dnia .Z.2 .~ ~~pr1~ .&.Y.f.~t: w dwóch 
egzemplarzach, każdy w języku polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie 
teksty mająjednakową moc. 

W przypadku rozbietności przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy, 
tekst w języku rosyjskim uwa:i.a się za rozstrzygl!jący. 

Z UPOW AŻNIENIA RZĄDU 
RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

Z VPOW AŻNIENIA RZĄDU 
REPVBLIKI KAZACHST ANV 
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[godło państwowe] 

Numer ______ _ 

D Procedura przyśpieszona ( art. ... ) 
D Wniosek o przeprowadzenie rozmowy (art .... ) 

WNIOSEK O READMISJĘ 
zgodnie z artykułem S Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Kazachstanu 

o readmisji osób 

A. DANE OSOBOWE 

Załącznik l 

(~S« i data) 

Fotografia 

l. Imiona i nazwisko (nazwisko drukowanymi literami, w tym w języku ojczystym): 

2. Nazwisko panieńskie 

3. Data i miejsce urodzenia: 

4. Adres miejsca zamieszkania lub miejsce stalego pobytu lub zameldowania: 

5. Obywatelstwo i język: 

6. Stan cywilny: 
u żonaty (mężatka) D kawaler (panna) D rozwiedziony (rozwiedziona) 
D wdowiec (wdowa) 
7. Płeć i wygląd zewnętrzny (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne, itp.): 

15 



8. Poprzednie nązwiska lub pseudonimy: 

9. Ostatni adres zamieszkania na terytorium Strony rozpatrującej wniosek: 

l O. Adres zamieszkania krewnych lub znajomych 

B. DANE OSOBOWE WSPÓLMALŻONKA (WSPÓLMALŻONKI) (JEtELI 
DOTYCZ\') 
l. Imiona i nazwisko (nazwisko drukowanymi literami, w tym w języku ojczystym): 

2. Nazwisko panieńskie: 

3. Data i miejsce urodzenia: 

4. Płeć i wygląd zewnętrzny (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne, itp.): 

5. Poprzednie nazwiska lub pseudonimy: 

6. Obywatelstwo i język: 

C. DANE OSOBOWE DZIECI (JEŻELI DOTYCZY) 

l. Imiona i nazwisko (nazwisko drukowanyn)i literami, w tym w języku ojczystym): 

2. Data i miejsce urodzenia: 

3. Płeć i wygląd zewnętrzny{ wzrost, kolor oczu, znaki szczególne, itp.): 

4. Obywatelstwo i język: 

D. SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANEJ 
OSOBY 
l. Stan zdrowia (wskazówki dotyczące niezbędnej specjalnej opieki medycznej): 

16 
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2. Informacja o zagrożeniu ze strony przekazywanej osoby (mformacja o popełnieniu 
poważnego przestępstwa, agresywne zachowanie): 

E. UWAGI 

F. ZALĄCZNIKł DO WNIOSKU 

Imię i nazwisko, stanowisko, pieczęć przedstawiciela właściwego organu Strony 
wnioskującej 

M.P. 
podpis 

17 
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Wykaz dokumentów 
potwierdzających obywatelstwo państw Stron 

Dla Rzeczypospolitej Polskiej: 

Zalqcznik2 

1. wszelkiego rodzaju paszporty, wydane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej; 
2. dowód osobisty; 
3. książeczka żeglarska; 
4. dec)'2;ja administracyjna poświadczająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla Republiki Kazachstanu: 

1. paszport obywatela Republiki Kazachstanu; 
2. dowód tożsamości obywatela Republiki Kazachstanu; 
3. paszport dyplomatyczny Republiki Kazachstanu; 
4. paszport służbowy Republiki Kazachstanu; 
5. dokwnent toŻSlllllości marynarza; 
6. zaświadczenie na powrót; 
7. świadectwo urodzenia dziecka (w przypadku wpisu w paszporcie jednego z 

rodziców). 

18 l 
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Załącznik 3 

Wykaz dokumentów i innych informacji pozwalających 
na uprawdopodobnienie obywatelstwa państwa Stron 

J. kopie dokumentów wymienionych w Załączniku 2 do niniejszej Umowy; 
2. prawo jazdy lub jego kopia; 
3. świadectwo urodzenia lub jego kopia; 
4. legitymacja służbowa lub jej kopia; 
5. książeczka wojskowa lub jej kopia; 
6. wszystkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu obywatelstwa danej 

osoby; 
7. potwierdzenie tożsamości w wyniku wyszukiwania w wizowym systemie 

infonnatycznym; 
8. potwierdzenie tożsamości na podstawie badania daktyloskopijnego; 
9. oświadczenie, złożone przez osobę podlegającą readmisji; 
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Wykaz dokumentów potwierdzających więzi rodzinne 

I. akt urodzenia dziecka; 
2. akt małżeństwa. 

20 
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Załącznik S 

Wykaz dokumentów, które stanowią dowód nielegalnego wjazdu obywateli państw 
trzecich oraz bezpaństwowców z terytorium Strony rozpatrującej wniosek na 

terytorium Strony wnioskującej 

Część A 
l. urzędowe dokumenty wydawane przez Strony cudzoziemcom podczas ich pobytu 

na terytorium państwa Strony; 
2. oficjalne oświadczenia upoważnionych przedstawicieli służb granicznych, 

mogących poświadczyć fakt przekroczenia granicy państwowej przez daną osobę 
podczas wjazdu z terytorium Strony rozpatrującej wniosek bezpośrednio na 
terytorium Strony wnioskującej; 

3. imienne bilety lotnicze i listy pasażerów, które potwierdzają wjazd z terytorium 
Strony rozpatrującej wniosek na terytorium Strony wnioskującej; 

4. dokumentacja fotograficzna i audiowizualna potwierdzająca wjazd na terytorium 
Strony wnioskującej z terytorium Strony rozpatrującej wniosek. 

Część B 
l. oficjalne oświadczenia, złożone, w szczególności, przez przedstawicieli służb 

granicznych Strony wnioskującej oraz innych świadków, mogących potwierdzić 
fakt przekroczenia granicy państwowej przez daną osobę; 

2. wszelkie dowody, które jednoznacznie potwierdzają, że dana osoba przebywała 
na terytorium Strony rozpatrującej wniosek; 

3. oficjalne oświadczenie złożone przez osobę podlegającą readmisji. 

21 
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Zalqcznik6 

Wykaz dokumentów, które stanowią dowód legałoego pobytu lub zamieszkania 
obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców oa terytorium Strony 

rozpatrującej wniosek 

Częśll A 
l. wiza lub zezwolenie na pobyt lub zamieszkanie wydane przez Stronę rozpatrującą 

wniosek; 
2. stemple kontroli granicznej w dokumencie podróży osoby podlegającej readmisji. 

Część B 
l. kopie dowolnego dokumentu wymienionego w części A niniejszego Załącznika; 
2. inne dowody potwierdzające wjazd, pobyt lub zamieszkanie osoby podlegającej 

readmisji na terytorium Strony rozpatrującej wniosek. 

22 
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[godło państwowe] 

(nazwa wł.S.iwcgo organu Strony wnioslrujące.J) 

Num~-------------

WNIOSEK O TRANZYT 
zgodnie z artykułem 13 Umowy 

miłełzy Rządem Rzeezypospo6tej Polskiej 
a Rządem RepubUki Kazachstanu 

o readmisji osób 

A. DANE OSOBOWE 

Załącznik 7 

(miejsce i dala) 

Fotografia 

l. Imiona i nazwisko (nazwisko drukowanymi literami, w tym w języku ojczystym): 

2. Nazwisko panieńskie 

3. Data i miejsce urodzenia: 

4. Obywatelstwo i język: 

5. Płeć i wygląd zewnętrzny (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne, itp.): 

6. Poprzednie nazwiska lub pseudonimy 

7. Typ i numer dokumentu podrózy i t~in ważności 

23 
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B. OPERACJA TRANZYTU 

l. Tranzyt drogą powietrzną: 
2. Państwo docelowego przeznaczenia: 

3. Inne możliwe państwa tranzytowe: 

4. Planowane miejsce przekroczenia granicy, numer rejsu, data, czas przekazania: 

S. Informacja o osobach eskortujących: 

6. Informacja o konieczno§ci udzielenia wsparcia w trakcie tranzytu 
D tak (krótki opis sytuacji) 
D nie 
7. Informacja o uzyskanych zezwoleniach na tranzyt w innych państwach tranzytowych 
i zgodzie na przyjęcie przez państwo przeznaczenia (krótki opis sytuacji): 

C. UWAGI 
l. Stan zdrowia (wskazówki dotyczące niezbędnej szczególnej opieki medycznej): 

2. Inne 

Imię i nazwisko, stanowisko, pieczęć przedstawiciela wła§ciwego organu Strony 
wnioskującej 

M.P. 
podpis 
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DonLma PeeoyónaKaebiHbiQ YKiMeTi MeH I\a381(eTaH 
PeenyónnKaebiHblft YKiMeTi MeR apaebJHJl&Fhl AAaMA&PAblft 
· · pe&AMBCC&Behl T)'panw 

KeJJieiM 

:S~au api «Tapanmp» ~en aTaJiaTiaiH llo,m,ma Pecny6JIHKaci:mLin 
YKiMeri MeH I\83ai<crau Pecny6nmcac~ YKiMerl 

3~CI:d3 Kemi-1\oHFa IQlpC:&I ic-~m :>Kacay THiM.D;iniriH apTI'hiPy 
MaJ<;CaTbllł,Ita &IlłThiMaJ<;TacT&II(TLI uhlF8iiTyFa T01ILII\ mewiM I\R6bll1Aait 
OThiphtll; 

~acK,aH IQa1JIML1CThlJC; romap~:&Ift xemin-1\0H)'DIWJJRPALI 3~C:&13 
mc:&IM~ay >Keaiu.neri apeKeriHi~ aiiTapJILI~ ecyiHe anaiUJ;aymLDIL1I( 
6i.n.nipe OT:&Ip:&lD; 

ocw KeniciM.Zd zacacy api(&IJILI :>KaBe e3apa ueri3~e TapaiiTap · 
MeMJieKeTrepiaia ayMaFLIHa Keny,_ o~ma 6ony HeMece -r.ypy mapnap:&llł 
op:&I~a.MaiiTbiH ueMece op:&IHAay~LI TOI(TaTI<aH a,IJ;aM,Itap~ 

~HKecTeH)lipy.ztiH, zaue I<;aiiTapy~:&I \{ii&IM)J;8.CTialpY~Lift· :>K:&~aM :>KaHe 
THiM,ZÓ paciMll;epiH OpH8T)T8, COH,z:taH-81( :&IHTiaiM81\11lCTidl( p}'XIdlł.Aa 
OCbiH,llaH 8JlaM.Z18PA:hlli 'I'p8H3HTiH ze~e-ryre HHeT 6iJI,nipe OTLIJlbln; . 

Tapamap e3 MeMJieKeTTepiHill ayMaiC;l'8piaiHa 38ftC:&I3 KeJJreH ymimni 
MeMJieKerrepAiH; 838M8TTapld MeH 838M8Tl'lilF:&l )KOR; 8A8M,lUlp,ZUd e3,n;epi 

aJaMaTLI 6onł.dn Ta61aJJiaTI:dH ueMece -qq>8l\1':&1 'f.W8Tidlł MeMJleKerrepiHe 
I<aiłmpy ymiu 6apm.~~< KYJII-mrepiu :acptcaym THic exeaiH H83apm ana 
OTLip:&m; 

a,IJ;aM :ql\&11\TilPM MeH 6oCT~p:EaiH c~ay I(aii<eTTirlH 
MOii:&lH,I{ałł OTLip:&ID EaHe OCLI Kenici~ XaJILD\8pa.JIAII\ ~a, 8Tall 

aHTI\aH,Aa :>Keuesa,na ~;on 1\0iiwiFa.H 1951 )l(ldJiłDJ 28 wiJI,ne,n;eń Jiocl\LIH,ltap 
MaPTe6eci zypanw KOHBeimiDJF8 )!(aHe &ro-HopKTe I(on ~;ohmFaH 1967 
iKLIJ1Fbl 31 .1\allTap,n;aFLI BOCI\LIH,D;ap Mapre6eciHe IQlTLICTLI xarraMam; 
HLIO-HopKTe 1\0n 1\0iiJ,IJIFaH 1966 >IadJJFid 16 >KeJITOI\CaH,J.UlF:&I A3aMaTrLII<; 
)KaBe CWICH ~ldi(Tap Typanld !8JI~PaJILII< nanire )!(9He Tapanmp 
MeMJieKeTTepi I(aThlcym&IJiapld 6o:Jll,m Ta6:&1Jian.IH ~cno 6epy Macenenepi 
)J(8H~eri xanldl(apanhll< mapTrapFa c~ibcec Tapazrrap MeMJieKenepiai:a; 
~PLI MeH MiH,AerreMeJiepiue ~cau xemipMeihiaiu aTaD eTe 
OTidpLIII; 

TeMe~merinep T}'paD:&I Kenicri: 

1-6an 
AHidi(T8MBJI8p 

OcLI KeJiiciM.l{e naił)laJiaHhiJiaThiH pDIM.l(ap MlillłaHial 6i.JI,zdpe.u;i: 



. l) <<Pe8J.{MHCCHJJ» - ~ay CaJI8T.&IH TapanT!dl( a}'Manma 3~cm 
Kipreu, OH,l{a 6onaT&IH HeMece T.Wamu C:way C8JIIallłaTLIH Tapan 
MeM:'feiCerlaia 838MaTrap&IH, ymiHmi MeMJie.Kenep.ąb~ 838MaTrapfdH 
aeMece 83aMaTI'LIFLI >KOI<: ~aM.Ztap.ąld ocw KeniciMHi~ epeiiCenepiHe C9mcec 
C\qlay cana1DIH Tapanmą IqaLij;eni opJ"aHH,,IłL1ą IC.aiłrapyw iiCaHe Cway 
cam,ma1DIH Tap8IITLią Iq!lLiperri opraHLIH:&m l(a6~a)'LI; 

2) «)"miHmi MeMJiexerria; 83aMam»- TapanTap MeMJiexeiTepiuią 
a38M81'TLIFLJHaH oore 838Ma'l"l.1atFbJ 6ap ~aM; 

3) <<A38Ma'ITidFLI iiCOI( a.rtaM>> - l(aH.naii .ąa 6ip MeMJiexenia 
838M81T&Ifldlła meciniriue .ąanen.ąeMenepi >KOI( ~8M; 

4) «1ionyra HeMece -qq>yra p:pccan>- Tapan-MeMnexeTiHbt yaKineni 
oprmutap&I 6epreu, ~aMFa ocLI Tapan MeMJiexerluia ayM~a 6oll)'Fa 
HeMece TJPYFa ~I< 6epeTiH >IC8p8M,ltLI płli(C8T. JiOJIYFa HeMece TJP)'Fa 
p:y:~<caT Bma 6omm Ta6LIJIMaiłĄ&I, eon ClłJII(T&I llon~»wa Pecny6numcw 
ymiu xa.JJLII(ap~ J<OJ>FaY.lUd 6epy TYPaJILI eriHinrri l(apay y~a 
ocLI Tapan MeMJie.Keriaia a}'MaFłallł,Z:(a 6oJI)'ł'8 ~ 6epeTiu p:p<caT 
60JIDJD Ta6LJJIMaii.zn,I; 

S) «BH38>> - Tapan MeMJJexeriuia y~xineni opraHDI 6eprea, Tapan 
MeMneKeriuia ayM8F&IHa Kipyre neMece OHLIH; a)'Ma.Fłd ap.I(LIJIJ,I TpaH3HTKe 
~l( 6epeTiu: 

floJILma Pecny6JIHxacLI ymiH ..;:·Gye>Kaibndl\ TpaH3HTriK BH38HLI; 

I\a3~cTaH Pecny6nnxacLI ymiu - aye>ICaii,na 6epineriu TpaH3HniK 
BH38Hid 1(8MTLIMaiłn,m p:p(C8T; 

6) «TpamHT>> - ymiumi MeMJiexeTTep a38MaTTapLIHLIH; HeMece 
a38M81TLił'ld mol( ~aM,Aap,ALI~ ~ay canamu Taparrrau Memeni 
MeMJJeKence Cway canLIHaTLIH Tap~ ayMaFLI api(LIJIDI ezyi; 

7) «~ay canaTLIH Tapan» - oc~»I Kenicwre caiiKec pea,znmccH1l 
BeMece ·TpaH3HT typan:&I eriHimxaT moJI,D;aifrLIH TapanTapALIIi 6ipiui~ 
MeMJJeKeTi; 

8) «C4J'ay canLIHaTLIH Tapan» - ocLI KeniciMre caiłlcec 
pe~MHCCIDI HeMece 1p8H3HT Typ8JILI eriHimxaT >KOJI,D;8H8TLIH 
Tapamap.n:&IH; 6ipiBią MeMJiexerl; 

9) <<1\pDiperri op~ap» - Tapamap MeMJieKenepiHia oc&I 
KeniciM.zd icxe ac&Ipy :acyrreneriH yaKineni opraH,I\apLI. 

2-oan 
93 838M81Tapb1HhiQ pea,AMHCCHRC:Id 

1. Cłqlay caJThllłaTLIH Tapan ochl KeniciM wea6epiH,D;e Cway 
canaTLIH TapanTLIH; eriHiwxaT:&I 6oiiDIHma Cway canaTLIH TapanTLm 
a)'MaFLIHa. Kipy, oH,D;a 6ony HeMece -cypy waprrapLIH opLIH,D;aMaHTLIH 
HeMece opLIH,nay~LI TOI(TaTI(8H Ke3 xenreH ~a:M.Ind~ erep OCid KeniciMre 
~iłxec 6:y:n a.&aM C:way caJILIBaTLIH TapanTLią 838MaT:&I 6oJildll 



.. m6wnmmll aHhiB;T8JICa, oc1a1 Kenici~e ak&m,u.aJJFaHHaH 6ac~a 
cpopMam;.zu,IJI&II<TapCil3 &3 ayM8.f'łdii,A8 IC;a6YJI,llaii,nLI. OcLI epe:>Ke cway 
canaTMH TapamDia a)'MaFlalHa KipreBHeH KeiłiH ~ay caJILIH&TidH 
Tap~ 83aMaT'l'ł.dFłdłlaH aiiLlpWIF8H aeMece o,u;aH 6ac Tapn<aa :>K~He 
cway canaTLIH Tapam&m; aeMece ymiHDii MeMJieKeniH. a3aM8TTblFYH 
aJIMaraH aJlaMAapFa ,u;a IC;&ThiCTlal ~oJJ;ąamma,llltl. 

2. OcLI 6~ 1-TapMaF&JH.Jta aTaJIFaH BJ:\llM.n&P)Udl{ 
pe&JJ;MHCCIDic&IMeH 6ip Me3Iin.ne Cy:p~Y, caJiaTlalH Tapan onap~: 

l) erep onap~ł\ <4qlay cananm Tap~ ayM~a 6on:yra 
aeMece -cypym Nyenci3 ~m 6o.JiMaca, T)'F8H )l(epiae aeMece 
838M&Tr.LlfldH8 I(apaM8CTaH, K~Menence TOJIM&raH, HeKe,D,e ~M&HTLIH 
6ananap:&IHHH.; 

2) erep onap.n;blł\ Cway c8Jila1BaT&JH TapanThla ayM&FLIHa Kipyre, 
oa.na 6onyra aeMece TIJP)'Fa ~Fhl 6onca :>K~He ~ay canaTLIH 
Tap~ a)'M~a 6oJIYF3 ueMece -qpyra -rayenci3 KYJQdłDI 6onMaca, 
ocLI 6aDThllt 1-mpMaFidB,D,a aTaJIFaH 8,łl~ap.lllda 83aMaTl'Lin.IHaH e3re 
83aMaTI'&lm 6ap >ą6aiinap~ Pe&AMHCCIDICidH xcy3ere aCidpQAY. 

3. Cway caJILIHaTMH Tapan pe8,l(MHccHJJFa )l(aTaT!dH a.ą&MHYH. IDłeT 
6iJJ,D;ipyiHe l\8paMaCTaH, I(IDICeT 6o.JJFaH,l{a, OC!d 8J);aM,nld I(aHTapy ymiH 
I(8.)J(eTii, I(OMaH&IJIY Mep3iMi xe~e KYH1il6eniK 30 ( OThl3) KYH.D.i 
JWPaiłrLIH )J(OJI >K\'PY IqOK&rbiH 6epe.n;i. JKon xcypy 1\P(aThi peSAMHCCIDI 
zypanDI eTiHimxaTIQl oa :>Kayan aJIWłFaHHaa Keiiia KYJ~Ti36enix 3 (ym) KYH 
imiH,ne TeńH 6epine,zd. Erep pea.r:tMHccHSIFa· ))(aTan,m B.n&M.ąLl 3aBJU-IJ( 

HeMece Hai<TLI ce6enrep 6oib.mma 6epinreH xcon :acypy ~aThiHlalll 
I(O~ammy Mep3iMi imiB.ne 6epy MJMKiH 6oJIMaca, ~ay canLJHa'ndH 
Tap~ K,p:&IpeTri opram.I -~· ocLI mpMai\l'a Ke3,D;eJireH ~prinneH 
I(OJI.naHLIJiy Mep3iMi a,llaMI'a 6:JPLIH 6epinreH XCOJI >IC\'PY IqOIC&T&IHLII{ 
Mep3iMiHAeii 6onaTLIH XC&ł\8 ))(OJI )I(YJ>Y q>.K&TLIH 6epe.n;i. 

3-6an 
Ymiami MeMJJeKenep a3aMaTrapbiBLi .. acaae a3aMaTI'biFW 

*OK 8.Q8MA8P.lUd .. peaAMBCCBRCid 

l. CWay canbiHaT&m Tapan oc:&J KeniciM meł\6epi~e C:Way 
canaTidH TapariT&I~ eriHimxaTLI 6oiłlduma Cy.pay canaTLIH TapaiJTidl{ . 
ayMan,ma Kipy, o~a 6o.ny HeMece -cypy wapnap&IH op:&I~aMaiiTLIH 
HeMece op~ay.zt&I TOI(TaTJQlH ymiHmi MeMJiexerria; Ke3 KeJireH 83aMaTLIH 
HeMece 83a.MaTI&IFbl xcol( ~~LI, erep oc&I KeniciMre c~iixec ~aii 
MaMH&IJ{: 

l) CWay caJiaThlH TapanTiill{ ayManma Ofpay can&IHaThiH 
Tapaii"llda a}'MaFilHaH 3~chl3 Kiprelł,Ilirl; aeMece 

2) Kipy Ke3iH.ne Cypay caiiWłaTidH Tapan 6epreu 6oJIYF8 ueMece 
TJPYFa mapaM.llhl P\!f\C8TLllłDI1l 6o.JIF8.H,llDIFid; HeMece 



A 

3) Kipy Ke3i~Qe ~Y canL1Ha11dH Tapan 6epreu xcap~ 
BB3acldHLią OOJIFaJłJUaiFLI ~QJien.zteHce, ocr,1 KeJńeiMJte ~aJIFaHHaH 
6acJ<a cpopManr,~pcm e3 &)'M~a J<861dJJJlaii.lnd. 

. 2. OcLI 68llTiaU{ 1-TapMaFLI~a Ke3~e.JireH pea.r.tMHCCWIFa l(a'l"YCTid 
Ml~eTreMe, erep: 

l) ymiHIIIi MeMJieKenm 83aMaT.LI HeMece 838M8T"l'LLf'',I )!(OJ< a.ztaM 
<4ąlay C8JIWI8T&IH Tapan 8)'M8F&IH,ZJ;aFDI XaJILII(apam.m; aye)l(aił.zn,m 
TpaH3HTriK ałłM8ł'ldlł,Qa FaRa 6onca HeMece OHitffl TpamBTiix Bmac.LI 
6onca;HeMece 

2) Cway canama Tapan, MłdHa.z:taii: 
- ocM a.n;aMHwl{ ~ay CaJildHaTidlł Tapan 6epreH >K;JHe l(O.Jl,Jl81DalJIY 

Mep3iMi HCF.ypJWM pat< Blł38Cld aeMece 6o.JIYF8 HeMece ~}'Fa p:pc:cam 
6onFaH;HeMe~e . 

- Cway CaJI8'1"YH Tapan 6epreH BH38 HCMece 6onyFa HeMece ~}'Fa 
Pł!J\CaT )l(aJIFaH ~aT1'8p~ ~eMeriMeH an:&IHFa.H >KaF,z:r;ailJiapNd 
I<;ocnaraHJta, ymiHmi MeMJieKenią 838MaTLIHa HeMece 83aMaTTidm >KOI< 
a.ztaMra e3 8)'MaF&IHa KipreHre .z:r;eiiiH HeMece KipreHHeH xeiiiu Bma HeMece 
6onyra HeMece 'qq>yFa p:y:I\CaT 6epreH 6onca, J<OJI,llaHidJIMaii.zu,I. 

3. ~ay canaTLIH Tapan, K;a>KeT 6oJIF8H,lla,· pea,nMBcciUI TypaJILI 

eTiaimxanc;a oa nyan ani'aHam xeiiiH xymi36enix 3 (ym) I<YH iJ:IJiH.z:r;e 
pe8,llMHCCWIFa xcaTaThllł a.z:taMFa Cway ca.mmaThiH Tapan MOiłhiH,l(ałłThiH, 
I\OJI,Z:\8HWiy Mep3iMi KeMifme KYHTi36eniK 30 ( OTLI3) xyH,ZJ;i I<;ypaiindH )KOJI 
>KYPY 1\Y)Kanm 6epe.z:r;i. 

4-6ao 
f\aTe pea~MBCCHB 

C.way canan,m Taparr, erep OC:&I a.ztaM.ztld 6epreHHeH KeiiiH 3 (ym) 
ałł imiH,ZJ;e ocw KtmiciMHia; 2 · >GHe 3-6anmpldlł,Zta l(8MTidJIF3Jł 

TaJJanTapAbm CaiC;TaJIMaraHłd 8H~Ca HeMece a,l(aM,Itld 6epy Ke3iH,Zte OCid 
KeniciM.lle ·Ke3.z:r;enreH oc:&llł)J;aił a.ztaMHLm pea,ztMHCCIDIC:&I ymiH 
maprrap.z:r;~ 6oJIMaFaH&I paCTanca, C:y.pay canLIHaTLIH Tapam~ 
l(aHTapaThiH a,n:aMDIH Kepi I\łl6~aii,ALI. ~aii >Kar~ailJiap.z:r;a oc.LI 
KeniciMHil{ pea.n;MHCCWI · Me& 1paH3HT paciM.r(epiH peTreiTiu epe)l(enepi 
I<OJJ.AaHDIJia.zt:LI, an CiJ>ay canr,maTWH Tapan l(8ii:TapLIJJanm a.naMMeH 
6ipre CiJ>ay CaJI8ThiH Tap8DJ(8 6epyre :>KaTaT:&IH a.QaMHDia >KeKe 6acLI MeH 
a3aManr,HH TJPaJI&I K;OJI,z:r;a 6ap 6apJI&IJ( al(IlapaTTid 6epe.u;i. 

5-óao 
Pea.z.Maeeas yYpanLJ eTiaiwxaT 

l. Oc:LI KeniciMHi~ epe)Kenepiue ca:iłKec a,llaMHblłl pea,n;MHCCWIC:&IH 
)1()'3ere acLipy ymiH ~ay canaT:LIH Tapamr,:ra K,p:LipeTTi opraur,I nomTa 



ap~ aeMece 3JieKTpOH,Ztldl( nourra aeMece c}»a.Kc cWJ.IO'LI -rc:~8JIIdiC; 
6aiin8Hidc J.(.y.p~apwm;m; KeMeriMeH pe~HCCWI TYP8JI1al enatmxaTrhl 
cway C~8T1dlł TapaJJ'ILm q3:h1~e:n opraHidlla ~6~pe.o;i. 

· 2. · P~MHccm TYPami enmmxa'l'Tltm ynnct oc:&I KeniciMHia; 

1-.KOCldMIII8Chllł,l\a aHIOdB,tt8Jia,u.I. 

3. Pe~ccu T)'PaJihl eriBim:xaT Mhllla.ąafi: 
1) p~HCCJW'a )KaTaTLIH a.D;aM zypaJJI,I 6apJUall( ~;o.n.ąa 6ap 

M~niMenep.zd (aThl, Teri, T)'F8H ąai, )J(Idłł:h1CY )K~He erep-MYMKiH 6onca, 
T)'F8H )Kepi MeH COJiFLI 1'\ą)FłdJILII('lld >Kepi}, OHhiH; K~MeJieTICe TOJIMaFaH, 
aeKe,lle 'f.YPMaiłTYH 6ananap:&I >KaBe (HeMece) :>ą6aiblap:&I T)'Pam.I TOJI:&li<; 
aiQiapaTI'LI, colł,l(aii-81( pea.llMHCCWJJ'a >KaTaT&IH a.zt8.MHhlłl TYPni-TYcri 
<t>oTocyperlH; 

2) a;ll;aMHhiH; C:ypay caJIJdHaTitiH Taparrr:E..IH; a3aMaTTfdf'LIHa 
THecininiri ~anen,o;eMeJiepiHin: 6ap eKelł,l(iri TYPaJJhi; HeMece 

3) ymiHmi MeMneJC.eT 83aMa~ aeMece 83a.Ma'ITWFid >KOI\ 
a.u;~ pea,l{MHCCWICY ymiB .Zl~nen.ąeMenepi 6ap eKeHJliri TYP8Jibl 

·,l"' .. 

ai<DapaTI'LI IQlMTifAW. 

4. Pea.rtMHCCHJI T}'PaJW eriHimxaT~ Cway caJiłdlłaThiB Tapan 
MeMneK~- 83aMa1Thlf'ld onapFa ~iłxec ~~eJI,lleHreH HeMece ymiHDii 
Me:MJieKrnep.zda: a3aManapLI Mea 83aMaTI'LIFLI )!(Ol\ ~~ap.zu,m; 
pe~cciDic:&I ywiu map'ITap~ · 6ap eKeHi oJiap)Uall.( aeri3hł):te 
aa~ 1\P(anapAW{ I<OJJ,lla 6ap JC.emipMe.nepi a;oca 6epine.u;i. 

5. I<IDKe-r 6onFaH :>KaF,o;aAnap.zta, pea,nMHcciDI TYPaJILI eTiHimxaT 
MMHa,u;aii aiQiapaTThi .u;a: 

l) pea.AMHCCHJIFa xcaTaT:&lB a.nat Me.D:HilHHaJJLU< KeMeKKe HeMece 
apaaiW KyTiMre ~ eKeHiH xyanalł,lValpan.m eriailmc:e KeniciM 6epreH 
>Kar~aii,lla, 6:p~ a.u;aMH&IIl ocldii,IJ;a.ii eriaimiH; 

2) 6epinreH zar.naii.Qa I\8)KeT 6onyLI MpUci.H I<ayinci3,o;iicri .Kopray 
HeMece ~achl3 e:ry 6oihmma Ke3 RenreB 6acl\3 .u;a mapanap T}'PanLI 
MaJiiMeTTep.zti; 

3) pea,rumccWIFa )KaTaThiH a.zt&Mm,Ia; a3aMaTrblFLIH aii~H,D;ay 

M~CaTLIH.D:a aiUiMenecy eTICi3y TYPaJiłd enaiwxaTI'Id 1\aMl)'nl THic. 
6. Erep pea.ztMHCCIDIFa >KaTaTLIH ~aM,lla ocY KeniciMre 2-

~ocfdMJIIa.zta Kepcerinreu >Kap~ :tqDICaTrap.zt~ 6ipi 6onca, an erep 6~ 
a.AaM ymi~i. MeMJieK~ 83ŚMaTLI aeMece 838MaT'l"LLFFaa >KOI< a.D;aM 6oJUdll 
Ta6&IJIFaH >IĆ8r.ztaiłaa - Cypay caJILIHaTLIH Tapao 6epreH >KapaM.ztbi BH3&CJd 
HeMece 6oJJ)'Fa aeMece 'f.\1lYF8 p~~aTLI 6onca, pea,nMBCCIDI TYPąJJLI 
eTiHimxaT TaJian eTinMeH.o;i. 

7. TapanTap KeniciM JC.yllliae eHreH KYHHeH 6aCTao KYHTi36eniK 14 
(oH TepT) KYHHeH KemiKTipMeii, Ilon&ma Pecny6JIHKac:hllndn: HeMece 
1<8381\CTBH Pecoy6nHKaChiHLIIl a38MaTI'hlrLIHa THeciniri onapFa caiiKec 
,llaJie.JJ,ZJ;eaeriH IWICarrap.o;hiH; yminepiMeH, coH.ztaii-81\ KeniciMHia: 3-



6a6~ 3-TapMaFitlH.Z{a xepceri.JJreH )ICOB xcypy IqOICa~ y.miciMeH 
.llHDJIOM8TiłJI.JIMI( apHanap api(LIJihl 8JIMRCa.D;DI. 

Oc&I TapM8I(Ta xepcerlnryu I(pcaTTapra e3repicrep eHri3inreu 
)ICaF.ztaba, Tapmrap Ó:yJI TypSnhl ttepey xa6apnaiłtt&I )l(gHe 6ip-6ipiHe 
rqDTTap.ztLII:l e3repriJireH HeMece >Kalla yminepiH xd6epe.ąi. 

8. fea.ąMBcciDI Typanhl eriHimxaTę )J(ayan 3neKTpOif..lUill< nomTa 
HeMece f)axc ap~UdJHd 6epine.ni. 

6-łian 

)l(eaeJJ,QeTiJJrea peeiM 6oiiwuma peaaMueeas 

l. MaM mexapaJW 3~Cid3 xecin erin, CW>ay canldlła11dlł 
Tap~ ayr.iaFhiHa& rixeneił KenreBBeH KeiłiH <4q>ay canaThlH Tapan 
gye)l(aHłdHLI~ 8)'M8ł"LLIłtta :JCTaJIFaH >KRF.ztai~Ąa, C.y:pay caJiaTLIH Tapan 
pea,l(MHCCIDI typaJibi eriHiDIXaiTLI OJW ~CTaraH Ke3.ZJ;eH 6aCTan 
ICyHTi36enix 2 ( erd) xys imiH,Zle 6epe ana,zu,~. 

2. Pe~MHcciDI TYPMhl eriaimxaT a.D;aM)(fd 6epy~ ~cłdlłWiamH 
ICyHiH J<aM'I'HJUd. 

3. Cypay caJILIHaThiH T~p~ JC.PLipeTTi opram1 a.zlaM.ąLJ 
J<86:&JJI)layra KeniciM 6epreH )l(af.llaii.zla, )l(ayan periH.Ile oc:&I 6arrr~ 2-
mpMaFbiP..,zta aiłr&IJIFaH maprrapALI IQt6LT.JI.l(arniUdH pa~ KeMece 
6ac~<;a maP.rtaP.llLI ~c:bllła.n;&I. lllapnap.zn,r e3repTY.n;i Kenicy Tene..PoH 
api(&IJI&I )!Ćy3ere acLip:&IJiy&I MyMKiH. 

4. Pe&AMHCCIDI typanLI eriHinpcaTI\8 >nyan 3neKTpO~h11< nonrra 
HeMece cpaKc apiQilllld 6epine.n;i, cou.n;aii-arc; TeJiecpoH api(WUd x:ocLIMma 
6epinyi MpłxiH. 

7-6an 
AlaMaiTbia:a:a meei.JJirioiQ AM~eMeJJepi 

l. A,ll;aMH~ CW>ay canhJHaThllł Tapan~ 83aMSTThlFiaiHa THeciniri: 
l) oc~tr KeniciMre 2-x:ocLIMma,lla xepcerinren Iq>KaTTap.lUdl{ e~ 

6oJIMaca 6ipeyiHill Heriliii,Zle, TiDTi erep oc~tiH.Z(aii Icy>Ka'l"l'bbil I<OJJ.AaHldJJY 
Mep3i.Mi erin xeree .zte, paCTanyLJ MyMKiH. 

Oc&I.H,Ztaił IqDI<a.TTap ~CLIHhlnraH )l(aF,Zlaił,Zla C-\_q)ay caJIIillłamH Tapan 
ap;~ 83aMaTT:&IFblH o.n;aH gpi TeKcepy :xcypri36ecreH TaHB,l{Ll. 

2) oc&I Kenici.Mre 3-J<OC.hlMmap;a KepceTinreH q:>KaTTap,D;&IQ eQ 
6oJIMaca 6ipeyiHią Heriliu.n;e, Timi erep OChJH.llaii Icy>Ka~ J<On.ztaH&IJJY 
Mep3iiW erin KeTCe ,ZJ;e, 60IDK8H)'.bl MpłKiH. 

Oc&IH.llaił J\\DK8Tf8P ~chllłhlnFaH. )l(aF,naii,na C.way caJildHaTLIH Tapan 
6acR;ama .D;QJieJI,lleA aJIMaca, 8,llaMH.biQ 83aMaTT&Im 8Hidi<;l'8JJ,ZI.bi )len 
ecenTeii,zd. 

' 

l 
l 
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2. ~ay canLmaT&IH Tapan 6eperiu a3aMB1Thll\ ocLI KeniciMHia 
2-6a6ldHJ,II( 2-ntpMaFYH,l\a aTa.JIFaH, pea.u;MHccHJIFa :aarraT&IH a.n:a~apMeH 
oroachlJibll( 6aiiJiaH&IC&I iKGBe OJiap,l{&IH; C:ypay caJILIHaThiH Tap~ 
a)'MaF&IBa Kipyre ~FLI ocLI KeniciMre 4-~<;ocL1MDia.u;a Kepcen.nreH 
1\Y)Ka:rrap.l{&l iC&IHY apl<;&IJUd A~Jien.u;eayi MPfiÓB. 

3. Tapamap MeMJieKenepiB_U. a3aMaT11dFidlła mectntn iK8JIFaH 

)l~JieJI)leMe.nep,tda, HeMeCe ~aTI'_*lp,lt&lł( Hemi.H.zle paCTaJIMaii.zl&I. 
' 

8-6ao 
YmiumiMeMJJeKenep~iQ 83aMaTI'8pbtHa ueMeee a3aMa1Tidn.tacol( 

BABMA8pF8 I(aThiCTbl A3JJ~eMeJJep 

l. Ymiumi MeMJJeKerrep a3aMaTTapLIB&Ia, >K~He a3aM8TTbiF&I iKOl\ 

~mmapAldłl C\q>ay can&IHaTLIB TapanT&IH; a)'MaF&IHaH CWay canaT&IH 
TapanTLIB: ayMaFLIH& 38aC:&l3 Kipyi: 

l) oc&I KeniciMre 5-x;oc:wau~ A 6eniriH,o;e KepceriJireH 
IqDKatTap.lthm Ke3 Ke.JU'eHiB iCLIH}' apx;&UI&l ,lt9JieJJ,lleHYi MYMJÓH. 

OcLJH,l{aH ą>KaTTap iC:hlHłdJIF8H :acaFA~a, Cway CaJILmama 
Tapan e3 ayMaF&IHaH Cił>ay caJiaTLIH Tap~ a)'M8FLIHa :JaaC&I3 Kipy 
cparriciH o,ztaa ~pi TeKcepy xcypri36eCTeH '1'8HH,D;&I. 

2) ocLI KeniciMre 5-I<;OCLIMIIIaH&Ia, B 6eniriH,o;e KepcerinreH 
x,pcaTTap)lLII{ Ke3 KeJireHiB iCJ.dH}' api<;IdJILI ,ll~JieJIAeHyi MptKiH. 

Qc~aił IqDKarrap 'C.IdłiYJIF8H iK8F,l{aił,na, CiPay C8Jl&IH8T&IH 
Tapan Tepren-TeKcepy :acypń3e.J:lf :ac~H:e erep &3reme .zt~nCMeH6ece, e3 
&}'Ma.FLIHaH Cway canaT&m TaPan~ a}'ManatHa 38H;C:&l3 Kipy cl>mcrlciH 
Ta~ •... 

2. Cway canaT&IH Tapann.ll( &yMaFLIHa Kipy;:da 3BaC&I3J(LIFid oc&I 
KeniciMHia, 3-6a6&J 1-TapMaFhlHLll( l) T&pMaiQIIac:&ma c9iiKec THicTi 
a.n;~ iKOJI :acypy IqDKaTI'8pl:tiH,l(a l\8)1Ceni BH3aH:&ll{ HeMece C:way 
caJiaThiH TapanT&IH; a)'M8I'Idlł.ąa 6onym ueMece T:y.pym p\O(CaTl'Ala, 
6oJIMayY 6oiiLmwa 6eJJI'iJieHe.zti. ~ay canaThiH TąpaiiThlH; Tnicrl a.n;aM,na 
1\mKeni :acon :acypy q:acanap~a~~~Lia, BH3aHhiH; HeMece 6onyFa HeMece 
T.YPYf1ł p~caTThla, 6oiJMay&I T}'PaJILI aeń3.nenreu M~niM.l{eMeci .zte ochl 
a.ztaMHidll 3~Chl3 Kipyilłia, 6oJIYLIBLlłl HeMece 'f.\!P)'LIHiala. ,l{~Jieni 6on3,A&l. 

3. Qc:y KeniciMBia 3-6a6hl 1-TapM8F:&IH:&IH; 2) )I(GHe 3) 
TapMal(lllanapłdłła ~iiKec ymiHmi MeMnexeTTep a3BMarrap&IHhiB; )KaBe 
83aMa1T.EdFhl :acol( ~aM.ztap.&biH; ~ay can:&IHaT:&IH TapaDT:&Ja aYMaF&JH,ZJ;a 
381Ul:&I TYP.ne 6ony:&I HeMece -cypy:&I, Cway can.&IHaThlH Tapanma. 6onym 
aeMece 'f.YPyra p~caT&IH:&nł; HeMece BH38ChiHhiH; 6oJI}'hl: 

l) oc:&I KeniciMre 6-x;ocLIMmaHLIIl A 6enińH,ne Kepcerlnreu 
IqDKaTrap,nLIIl Ke3 KeJireHiH iCbiH}r 8piQdJILI ,D;QJien.&eH)'i Mpłi<iH • 

• ·1· 
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0cLI~J,Aaił K;pearrap \!CldHLIJIFaH :>KaF~aił,n;a, Ci})ay canLIHaT.&IH 
Tapan 63 B)'M~a OCLlH,ltaH ~SM.ąap.zn,Ią 6onyLIH HeMece "qq>YJdH O~aH 
~pJ TeKCepy xcypn36ecTeH TaHH,llLI. 

2) OCLI · KeniciMre 6-J<ocmanaaL~ą B 6eniriH,Zte KepcerlnreH 
Iq0ICB'.l'T8p.ALI~ Ke3 KenreHiH \!CLIHY api\Wiłd ,ZJ;9JieJI,lJ;eayi MfMidH. 

Ocltllł)taił ~Trap \!CDIHWIFaH :>KaF~aii,na, C.y:pay canldlłaT.LIH 
Tapan repren-rexcepy lKY})ri3e.zd )ł(9He erep e3reme ~MeJI,zteu6ece . . ' 
ymlHDll MeMJJexerrep 838MaTraphiHLią HeMece 838MBTl'LJFid )KOI( 
~~ap~ e3 B)'Man.JH,Zta 3alfALI TYP.n;e 6onyLI HeMece 'l'.YPYLI c;l>aKTiciu 
TaHH,n;ltl. 

4. )J(anFaH ~Trap ymiHIDi MeMJieKeTTep 838MBTTapLIHLią :>K9He 
83BMBTI'LIFhl )KOI( 8,l.l8M,ll;Bp,ZJ;hli( pe~MHCCIDICDJ ymiH Heri3,llep~_ą 6ap 
6oJI)'Jillłml Jl9JieJii 6ona anMaii,zud. 

9-óao 
a:ąri~Kenecy 

J. Cypay C8JILlHBThiH Tapanm.ą .ąlhlpeTTi Opl"8.HłdHHaaą OCLI 
KeJiiciMre 2 >K9He 3-I(OCLIMmaJiap,tta Kepceri.nreH IqDKBTTap.n;&m 6ipeyiH .n:e 
::y:cLIHy MYMxiH.Ztiri 6oJIMBFBH )ł(aF,n;~a, Cway carumaTLIH Tapan 
pea.n;MHCCWIFa DTBTLIH ~BMMeH 9ąriMeJiecy enci3e.n;i. 

2. 9ariMenecy.n;i: 
llon:r,ma Tapammau .l\a3ai<;CTBH Pecny6JIHKacwH,D;a 

aKKpe.n;HnenreH .znm,noMal'HJlJILII( eKin,zdKTi:ą HeMece KOHCYJI.Aidl( 
MeKeMe~ exin,z{epi; 

I<a3BI(CTBH TapanLIHBH flon&ma Pecny6JIBI(aC:LIH.D;a 
a:KKpe.n;HTrenreH ~mmoMBTHJIJIIdl{ · eKin.n;ixrlu; HeMece KOHCYMW\ 
MeKeMeHU. K.Ll3MeTKepnepi eTKi3e,tti. 

3. aiU'iMenecy ~ay C8JIBTLIH Tapan MeMJieK~ Iq3Lipeni 
opraHLI ~anm >Kep,tte :>l(9He :>KBF,n;aiłnap.n:a gp6ip )KBF.n;aił.n;a :>KeKe
.n:apa enci3i1Ie,z:ti. a~Menecy 6apLIC:&IIłĄ8 Cway canaTLIH Tap~ 
IqOidpeni opnmLI eKiJiiHią I(BT&Icy MpUCiH.D;iriHe Kenin.zdx 6epine.z:ti. 

4. Cway can&ruamH TapaJlTLII{ l(pDJpeni opraHLI MYMKiH,zdriume 
I(LICJ<a Mep3iM,ttep.n;e, 6ip~ gąriMenecy,tti pbdM.l(acmpy TypaJILI c:way 
cany.n;LI 1(8MTH'I'hiH pea,llMHCCIDI TYPaJILI erlHimxaTTLI BJIFaH KfHHeH 
6acnm ICYifrl36eniK 7 {)l(eTi) JCYHHeH xemiKTipMeii, ~Y cBJiaT&IH 
TapanTidą Iq!lhlpe'ITi opraHDIH gąriMenecy H9TH)J(enepi typaJILI >K836ama 
xa6ap,ttap e-re,zti. 

5. aJU'iMeJiecy H~H)KeJiepi pea,ztMHCCID!Fa >KBTaTLIH a.z:taMHI.dll 
Ojpay cam.maT&IH TapaiiThlą 838MBTLI 6oJThiii Ta6&IJIB1'1a1HLIH pacTayrn 
MYMKiH.n;iK 6epMeiłria :>KaF,o;aił.n;a, ocDI Tapan MeMJieKeriHią 
.n;HnJIOMBTIDIJILII( eidn.zdrl HeMece Koacyn.nLII< MeiCeMeci MpłLI pacTayrn 
MyMKiH.ldK 6epMereH ce6enTep -rypaJILI >Ka:J6ama xa6ap.n;ap ere~i. 
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10-6ao 
Mep3i~ep 

1. ~ay caJILllłaT~>m Tapan 83aMa'I'HIIWł; peaJlMHCCWICbl TYP~ 
eTiHimxaT ocldlł,ltaii alaMaT ~ay cananiH Tapaii11dlł; &)'MaFłaiHa Kipy, 
olł,lla 6o.JIY aeMece TWY wapnapYR op~a.MaA1'1dHFA aeMece opYs.nay,D;hl 
TOI\f8TI(aHJd TYPaJI:&I q,mcr a.Hiaii(TaJJFaHHaH xetiu Ke3 xe.nreu yuwna 
C.y:pay caJIIdH8TLIH TapanTbll( f\Płllpeni opraHLIHa >Ki6epiJiyi MfMiclu. 

2. Ymhnui MeMJieKeT 838M8Thl1łhll\ ueMece 83a.MaTTMFLI )KOI< 
a.naMHhlłl pea,nMHCCWIC:bt TYPan&I eriuimxaT ymimni MeMJiexenin 
a38MBThi ueMece 83aMB'ITidfDI )!(OJ< a,u;a.M C.y:pay canaT:&IH Tapanmn 
ayMamHa xipy, olł,Zla 6ony ueMece 'IlPY wapnapLIH opldH,11;a.MaHTbtmd 
ueMece op:&IIł,ltay,llld TOIC;T&TK;aB:&I zypaJI:&I t)aKT aH:&Il\I'8Jlł'8 f<YHHeH 6aCTall 
9 (TOF:&I3) aii,AaH acnaiłrldH Mep3iM.ne Cway canłdHamu Tapan1DD:l 
Iqe3:&:rpen:i opraHidłla m6epine~i: Y miłmii MeMJieKeT 838M8TidHid~ aeMece 
83aM8TI':&IF:&l )!(OJ< 8,naMH~ pe~MHCCIDIChUI8 J<aTDlCTid Miu,ąeTTeMe, erep 
OCidłi,D;aH .. a.naMH:&:m; p~MHCCIDICid TYPam.I eriHimxaT OCid TapMat\1'8 
xepcerinrea Mep3iM eTKeH eon xd6epiJireH 6onca, T)'ldHAaMaH.n;ld. 

3. Pea,nMHcciDJ zypamil eTiuimxaTK;a >Ka36ama >KayanTiti ~ay 
Ca.JIWłaTłdH Tap~ IC;p:&Ipenl Opi'8Hiil OCDIH,lJ;aH eriHimxaTl'J:d aJIFaH 

KYJfHeH 6aCT8Il Iq'IITi36eniK l O ( ou) KyHHeH acnaiłnam Mep3iM.Ae xd6epe,IÓ. 
PeAAMUCCIDI T)'paJII:d eriHimxaTI(a Yai\TLIJIId )Kayan 6epyre xe.nepri 
xenTiperiu M~H-)I(a:iłJiap 6oJIFaH Ke3J{e ~ay cam.maT&IH Tap8JJTJ.dll 
J\PJ,Ipenl opraH&IHLm ueri3.l(e.nreH c\{pay CaJJYid ueri3iH,~J;e )l(ayan 6epy 
Mep3iMi xyHTi36enix 40 (JOdPLII\) KyHre )(emu :pap1HJJ8,1Ud. 

4. Pea.AMHcciDI TYPaJIId eriHimxaTK;a )1(836ama )Kayan C:y:pay 
canaT:Edlł Tap~ q3&:rpeni opraH&ma ocldH,Ztaii erinimxaTT&t anrau 
Iq'HHeB 6aCTBD JCYHTi36enix 2 ( eiCi) JCYB imilł)l;e EeJleJI,llerinreH ~prinneu 
)Ki6epiJie.l(i. 

5. Erep Cway canaT&IH TapanT&JI{ Iq3&1peTri opram.t ocLI 6arrrDiłl3 
)K~He 4-mpMai\l'ap~a xepcennreu Mep3i~ep imiH.l(e pea.ztMHcciDI 
TYPaJI:bi eTiHimxaTI(a )l(8YanTY aJIMaca, OJI peąllMHCCIDI TYP8JIY 

eriuimxanc;a. o.a )Kayan 6omm Ta6YJI8ALI nen eceiiTeJie.ni. 
6. Pe~MHCCIDI T)'paJILI eriuiwxaTK;a Tepic )Kayan x;aihap&IJIFa.H 

>Kar,naii,na, C.y.pay cBJiaTLIB TapanTMH; Icy31dpeni opraHLIHa OHYU 
ce6enrepi >K836ama TYPJle xa6apnaHap;LI. 

7. Pea.nMHCCIDI 'I}'PaJILI eriuimxa~a o~ >Kayan anLIHFaHHau KeiiiH 
C.y:pay caJiaT:&IH TapallTidł:l x;p&Ipeni opraHLI pe~MHCCIDIF8 )K8T8T&IH 
~~M oc&I KeniciMHi:ą ll-6a6~ 1-TapMaFLJH.Zla 6enrineHreH 
~prinneH .nepey 6epe,ni. 



ll-6ao 
Bepy ma~p:w_zaae K&JJiK TJPi 

~ ' : ~ 

l. P~Muccura >JCaTamH a.Q~LI 6epreure ~eiiiu ąJLipeni 
Op:ralł,Aap ~Mi~e KyHTi36eniic 2 ( eKi) xyu Mep3i~e >JC836ama HLicau.zta 
6epy ICYHiH, MeMJieiCeniiC me:rcapa ap~ encby II}'HJCTiu, Lll(I'HMan eprin 
xcypy maprrapldH :xmue 6epyre l(aTLICThl 6acr<a .zta M~enep.rd Kenice.ld. 

2. PeaĄMHccum xcaTaT!.IH ~~ 6epy ywiu aye KeniriHi~ TYPi 
n~an&H:&IJia.zu.I. ~aii a.ztaM,ZtLJ TaCLIM8.JJ,Ztay Ke3i~e TaiU\ay epid 
TapanT8p MeMneiCenepiHią pn'ldf< 8BBaiCOMDamumapLIH n~anaayMeu 
menenMe~. Oc&I M&J(canap ywiu -qq>81\T&I peiłcrep ~e, ąapTepniiC 
peiicrep .ne naii.ą&JI8HLJJIY&I MptiCiH. 

12-6ao 
Tp8B3BT 1(8f'IIJl81T8pL1 

l. TapanTap ymiami MeMJieiCeTI'ep 838MaTTapLIHLIJt HeMece 
a:JaMa'IT&IFLI )I(OJ<: a.zt~ap.n~ TpaH3HTiH, ~aił a,n;~ap~LI Mexceni 
MeMJieiCence riiceneii B;aiiTapym 6qJIMaiiT.&m EaF,n~a, merreii,zd. 

2. CWJay caJILIHaTLIH Tapan ymimni MeMJieiCeTTep 83&Manap~ 
HeMece 83aMaTI"LIFI:d xco.B; a.ztaMĄapALII{ TpaH3HTiHe, erep ~aił 
a.l(aMJ(ap~ 6apJUaiB: TpaH3HT MeMJiexerrepiui~ ayMaFY api<:&IJILI MeEeni 
MeMnexme o,llaH ~i xcon lKYPY MpUCiłl,lliriHe xcaHe OJJap.u;&~ ocLI 
MeMJieKerri~ r<a6~ayYHa ICeniJI,zUIC 6epince, p~caT eTe.zrl. 

3. CWay caJILIHaTLIH TapaiiTLII{ TaJia6LI 6oiłLIHma · ymiHmi 
MeMneiCerrep 838MaTTapLIHLII{ HeMece 838M&Tl'LIFW xcoB; a.ztaMĄap,llLI~ 

Tp8H3Hri eprin )l(fpY apl(bJJihl xcy3ere acLip&IJI&,ALI. 
4. Cway cam.maTLIH Tapan: 
l) erep Mexceni MeMneJreiTe HeMece -rpamHT MeMJieKeriH,D;e ymiHIDi 

MeMneiCeT 838M81'h111Włt HeMece 838M8TILIFhl XCOI\ S.l{aMHWI{ 83anTaYF8, 
a.Aa.Mrepmi.nbace )l(aTnaiłTLIH ueMece J<;SJlip-B;acHeriH l\OpJiaiiTLm ic
apeiCence HeMece )1(83ana}'F8, eniM )1(83acłdlla ueMece uaciJI.zdK, .zrlHH, 
.y.nTI'LII< meci.Jiiri 6enrici 6oiiLmma, co~aił-81\ 6e.JiriJii 6ip aneYMeiTiK 
TOIII\a )1(8TaTLIH,D;LIFLl HeMece cucH ceHiM 6enrici 6ohnnua I()'.naJiaym 
~ay x;aTepi 6onca; ;;; ''<' 

2) erep ~ay canLJuaTLIH Taparrra, Tp8H3HT MeMJiexeriu,ne ueMece 
Me)f(eJii MeMJieKerre ymiHmi MeMJieKeT 83aM&ThllłD~ HeMece 838MaT'l'Lił"&& 
>Ko~ a.zt8MJHdlt R;ldJIMLICTLII\ I<;y~anapa ueMece )J(83aJiaym .ynmpayY 
MpnciH 6onca; 

3) Cy.pay cammaTLIH Tapan. ··xanR;LIHL~ ,neHcayJIIdFLIH cax;Tay, 
MeMJieKeTiHi~ :ynTTI:.nc; r<ayincil,zdriH, 1\0FaM,llLII\ -rnpTi6iH HeMece e3re ,ne 
\ffiTr&lx; MYMenepiH 1\0pray T.WFLIC.bllłaH; 
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4) erep CWay caJildlłaTLlH Tapan a}'MaFLI meri~e TpaH3HT ymiH 
Kenrea ayeE~au 6acs;a aye>Ka.ib'a 6apy J<8.'>KeT 6onca; . 

. 5) erep Cypay canaTLIH Tapan eriHim 6bmipreH K&MeKTl KepceT)' 
Heril.ztenreH ce6eiiTep 6ohmma MYMKiR 6onMaca, TpaH3H1TeH 6ac T8pTYld 

MYMKiH. 
5. Erep KeiiiHHeB OCial 6amldl{ .~pMaF&IH,D.a K93~enreH TpaH3HTKe 

Ke.ztepri KenriperiH M9H-)I(aiinap 'l)'łall~Aaca ueMece am.nc;ranca ue 6ac!Ql ,u;a 
TpaB3HT MeMJieKenepi HeMece MeEeni MeMJieKeT TpaB3HTDeH 6apamu 
~aMHF.all\ )I(OJI )l(fPyiHe aeMece oJW J<86LIJ1Jlayra Ke~iK 6epMece, Cway 
canLIHaTialH Tapan TpaB3HTKe 6epinreił Ke3 KeJJreH p:p(C8TTW\ KYJIIiH EOJl 
ana.zu,I. :S:yn )l(aF.naił.Aa Cway canaTLDI Tapan ymiHmi MeMJieKeni~ 
a:3aM8ThiH HeMece a:3aM8Tl'&IFLI )KOI<; aJ];~ ,u;epey Kepi IQl6biJI,Aaił.zn,I. 

13-6an 
TpaH3BT TYPaJJW eTiaiwxaT 

l. TpaH3HT TYPaJIIal eTiHimxaT oc&I KeniciMre 7 -J<:OCWMIIJ~a 
KepcerinreH HLICaH 60HbUłiD8 )1(8C8JI8,llld. 

2. Tp8H3HT TYPaJIIal eriuimxaT Tpa.H3HT 6acT8JIFaHFa ,zteiłiH 
xyHTi36eniic: 5 (6ec) KyHHeH KemiKTipinMe:H )Ki6epine.zti. TpaH3BT TYPaJI:&I 

8T1HliDX8T )K9He OFaH )Kayan cpaxcHMHJIJ,,zti 6aii.JiaHhiCDeH HeMece 
:meKTpOH,ZJ;I:all( noiiiTa api(LlJIIal xd6epi.ne.ni. 

L ~-:. ~ 

14-6an 
TpaR3HT paeiMi 

l. TpaH3HT TYPaJihl eń.HimxaT Cway c8JI&IHaTbiH Tap~ 
Iq!lblpeni OpraHLIHa DOWT8 apJ<:W~:&l HeMece 3JieKTpOH)t:&II<; DOWT8 HeMece 
cł>aKC CIDII\l'.LI TeXHHK8JILII\ 6aiłnaHialC Iqq>8JJ,lJ,8p~ K9MeriMeH 
\!CłdHLI.ll)'F8 THiC )K~He OH,D;a MLIHa,Aaił: 

l) Tp8H3HT MapmpYTbi, TpaH3HT MeMJieKerrepi lYPaJILI, erep 
o~ma:Hnap 6ap 6onca )I(~He Me>Keni MeMJieKeT TYPaJILI; 

2) TpaH3HTDeH >KYJleTiH a.ztaM TYP8JILI ( aTial, reri, 1'.\ą)MiioiCI<;a 
mlal~aHFa .zteiiiari reri, a.Q:~ na.H.ztanauaT:&IH e3re 11.e arrap1a1 HeMece 
on TaiłLIMan 6oJIFaH a1T8pld, 6yp1CeHIDiK arraphl, 1)'FaH JCYHi, .)J(IalHLICial, 
MYMICJH,ZJ;iriHIDe T}'F8H Eepi, 83aMaTTLIFial, rlni, )I(OJJ ~Y :tqOK8'fLIJłLm TYPi 
MeH H8Mipi) T}'PaJILI 81\118paT, COH;J;aił-aJ<; OC:&I a,It~ TYPni-TYCTi 
<PoTocyperi; 

3) naB,nanaH&IJIYld 6oJDKaHaTłaiH MeMJieKerrhc: mexapa api(&IJI&I 
enc:i3y nymcri, TpaB3HTDeH JKYPeTIH SJlaM.ZtLI 6epy yai<;LITLI >K~He &n<:THMaJI 

eprin ~Y TYPaJILI; 



,.., 

4) 6ac~e;a ,l(a Tp8H3HT MeMJieKenepiHia >K~He Me>Keni MeMJieKeTiil{ 
peAAMHCCIDIFa >K8TaTLIH a,zJ;aM~ Tp8H3BTI'iK >KOJI >Kypyiae XC~He 0111»1 

IC:B:6WJ.ztaym KeJiiciM 6epyi T}'P8JIM aiC;DapaT ~TLIJiyFa THic. 
2. ~ay cam.manm Tapan Tp8H3HT T)'PaJiłd erlHimxaTIH anFaHBaa 

KeiiiH >KocnapnaaFaH Tp8H3Hni :x<y3ere acLipyra .ztema KYHTi:36eniK 2 ( exi) 
KYHHeH KemiicripMeii C:way caJiaTLIH TapanThJ& ~Hpe'ITi opi'8HLIH 
Tp8H3HTKe • KeniceriHi T}'PaJIM XC836ama HhiC8H.Qa xa6ap.ztap ere.u.i, 
MeMJieKenuc meKapa apl(ldJILI enci3y nymcria >K~He TpaH3Hmea xcyperiH 
a,D;&QLI I<&6~ay.ztL~ 6onxc~I yaiQ»ITiaiH pacTaił,zud ae TpaH3HTTeH 6ac 
Tapcy T}'P8JILI xa6ap,nap ere.ni )J(~He ~ai 6ac T&pTyA~ ce6eiiTepiH 
Kepce-re,tti. ·' 

15-tiao 
EpTin 2CJPY ap~JJbl 6epy 

EpTin >Kypy ap:.q,IJILI ~~ap,D,M 6epy iKQHe onap.zu,~ 1paH3HTi 
MMHa,zJ;aH I\8łlł.AaTTap Cai<;TaJI8 OTłdpLID EY3ere 8CLI.pLIJI&,ąM: 

l) C.~pay caJiaTYH Tapan~ ~LipeTTi opraHLI nrlciHme ocH 
KeJiiciMre 1-x;ocLIMm~a xepcerinrea pea,zJ;MHCCHJI TYPaJILI eTiaimxaTT&m; 
"D" TapMa.IQIIaCLia,na HeMece KeniciMre 7-I<;OCłdMD.Iap;a xepcerlnrea 
1p8H3HT T)'pa.JILI eTiHimxaTT~ "C" TapM~8C:biiJA8 eprin :>JCYPeTIH 
a.zt~ap~ 8TTapLI MeH TeKTepiH, onap,ą~ )J(OJI JKYPY Iq0KaTT8p~ 
cepiDICLIH, BeMipiH, 6epinreH xyHi MeB I\OJI.D.8HLIJIY Mep3iMiB KepceTe,D,i; 

2) Cy:pay canaTidH Tap811Tht:a ęLipeni opraHLI ocLI 6~ 
I) TapM8IQIIaCLIH.na xepceTinrea epTin >ąpeTiH a,zJ;aM,[{ap~ 
.u.epeKTepia,neri e3repiCTep T)'paJI&I Cway canLIHaTldB Tapan~ 
f\Pialpeni opraHLIH ,Aepey xa6ap.n;ap eTe.tti; 

3) eprln xcyperia a,zJ;aM.ztap e3 MiH,llerrepiB I<;apyc~a~3 )J(QHe 
83aM8TTLII\ mi~e aTI<;8p8,ALI, onap,ąa e3,D,epiMeH 6ipre )J(OJI >KfPY IqDICaT.&I 
>K~He epin·-:acyperiH a,zJ;aMHLIH; pea,zJ;MHCCIDICLIH8 HeMece (XC~He) TpaH3miBe 
Ke.TIICIM,l(i paCTaHTLIH I<;LI3MeniK K;y>JC8TTapL1, COH,[{aH-~ Me>Keni 
MeMneKenia miCTi opi'81ł,D;apLIHa 6epinyre THic, epin >KypeTiB &aAaMFa 
I<;aTLICTid 6ac~<;a .tta I<;pCaTTap 6oJia,zJ;LI; 

4) epTin :>JCYPeTiH a,zJ;aM.l(ap pea,zJ;MHCCIDmaH8Thllł a,zJ;aM,D;ap )J(QHe OC:LI 
a,n:aM,Ztap.D.&I Me>Keni MeMJieKence 6epy ymiH )1(8Y8IITLI 6on8,llLI; 

S) eprin )l(fperiH a.o;aM.D.ap Cy:pay CaJI:LIHaTLIH TapaiiTLm 
3aH;HaMac:&m cai<;Tayrn Mi.H,ueni, 6epy HeMece TpaH3HT yai\LIThiH,Zla eprin 
~H a,u;aM,llap;:u,m eKineniKTepi oc&I 6annm 7) TapMaJOIIac:&I ecJCepine 
OTIJipMn, e3iH-e3i 1\0pFa)'MeH meKTene.zd; 

6) Cway CaJUdH&TLIH Tapan eprin >KYPerla a,u;aM,D;aprn e3iHi~ 
38:aHaMacLIHa ~ił:JCec oc:&IH.D.aii MiH.D.errep aTI(apaTLIH e3 &Aa.M,[(ap:&ma 
l(aMTa.M8CLI3 eTeTIH 1\0pFay,z:t:L~ )I(QHe I(OJI.A8YA:LJ:a COH.D.aił .z:te:areiii.Be 
KeniMiK 6epe.u.i; 



7) ~ay caJILIHaTWH Tapan~ xc~.u;eM xepceryi MplldH · 
6oJIMaFaH )l(~aitna, epTin xcyperla a_naM,D;ap,llhlł{ T}'LIH.AaFaH ~aH
liCaii.napm I\apaił Oj.pay c8.JihlllaTLIH TapamLIB: 3&aHaMachiHa ~~mc~c, 
p~CCIDJF8. HeMece 1paH3HTKe )1(8T8TLIH 8.n8MHI.In J<amLID KeT}'l, ~31H~ 
~eHe XC&pal\81DIH KeJITipyi, eprln >KyperiH a.naM.napm HeMece yunmut 
1'pf8Jl&pFa l(aCTaH,lUall\ )l(acay aeMece MYJiiKTi 6yn.z:dpy 1\&yni 6oJIF8H 
)(CaF,Aaiłnap.na 1\0pmy )(CQHe LII\DaJI e-ry mapanapldH IC:OJI,llaH}' ~ 6ap; • 

8) erep 6:yn TaJian erince, eprin >qperiH ~aM.Ztap.na MC)l(eJil 
MeMJieKeni~ HeMece tpaH31łT MeMJieKeTTepiHi~ I\8)Kern BH3aJI8pld 60JIYF8 
THic; 

9) epTin ~eriH a,naM,D;ap )I(QHe Tp8H3BTDCH 6epineTiH a,naM,nap 
Cway C8JII)IHamH Tap~ BH3acDIH aJIY.D;aH 6ocaT:&In8.ni)I. 

16-6an 
KeJJiKTiK .aae·Tp8H3HTriK WLIFLICTap 

Pea,l{MHccunaaaTWH a,l{&M,l\ap,ZUd~ e3.u;epiai~ HeMece ymiHDii 
rnpanTap)J;hl:ą ece6iHeH :>KaBe TapanTap MeMJiexenepiai~ ł'-JI'I"Th~ 
3~8M8CLIHA8 K63,IJ;eJJreH I\8p8)J(8T meriHJ(e ~aMHid~ peSAMHCCIDIC:hl 
6o:HLnnua Wl.dFbiCTap.r\&I eTeyre ~&IpeTTi opraił,Ilap.u;hl~ ~apLIHa 
Hp;CaH xe.,TripMeCTeH: 

l) COitf'DI MC)l(eni MeMJieKerri:ą MeMJieKeTTiK mexapaCLI api(LlJILI 
eTKi3y nymcriHe .u;eiiiH ocLI KeniciMre caiiKec pea.I(MHCCWIMeH JKaHe 
TpaH3HTneH 6aiinaHLICTLI KeJiiicriK lllLIFLICTap,II;Ll, COH.AaH-81\ OCLI 
KeniciMHi~ 4-6a6wma xepcerinreH ap;aM.ZJ;apJl&I 1\aii'rap)'MeH 6aiiJI8HiliCTLI 
Cł!J>ay caJILIHamH TapanT~ xeniKTiK :>KaBe 6acl(8 .u;a IIIDIFLICTapLIH 
~ay canamH Tapan IllbiFidH,ltap,o;LI paCTaiiThnł micri IQlp)I(LIJILII\ ~aT 
,YCLIHLIJIFaH Ke3,AeH 6aCTan JCYif'rl36enix 60 ( aJIIIhiC) :teyH imiH.l{e e Ki 
TapaniQl.Aa I<OJiaiimd BaJIIO'l'8,Zta xerepe.Ai. 

2) Cway cam;maTLIH TapaiiThl~ I(pLipeTTi OpraHid OCLI 68II'I'Lm 
1-TapMa.FLJH.Aa aiiTLIJira.H IqnKameH 6ipre 6amcrix moT TYPaJILI ai(IlapaTTLI 
:>KaBe ecen ymiH I\a:>KeTTi 6aci<a ,Aa M9JiiMerrep.Ai 6epe,Ai. 

17-6ao 
,L(ep6ec ,llepeKTep.r:d l(opFay 

l. ,l{ep6ec .nepexrep.r:d 6epy :>KaHe e~UJ.ey, erep 6\Df l(pLipeTii 
opnm.nap,o;Lia ocLI KeniciM.l(i icxe acLipyY ymiH J<8)1(CT 6oJIFaH 
)KaF,lJ;~a FaHa MLI~aii ~aF~arrap Cai\Tana OTLipLin :>Kpere 
aCLipLin~ld: 

l) .nep6ec .nepeKTep Taparrrap MeMJieKerrepiHiłl ~OJJ.llaHLIC'I'aFLI 
381lHaMaJiapLma caił.Kec ean;ene.lJ;i; 



1A 

• _2) ~ep«>ec .o;epenep.o;i mmay, oJiap,o;&I ICe:iłimłeu e:ttąey oc&J 
Ke.JIICIMJU ICICe aCLipy-Men 6ałłnaHLICTLI 6eJirini 6ip, 38JtąLI MBJ<cameu 
iKy3ere acLipYJiyFa mic; 

3) 6epinerlu .ztep6ec .o;epeiCTep Hai('IH, e3eiCTi 6oJIYF8 Tnie )IC~He oJiap 
TeK: ·' 

- pe~MHCCHJJFa lmTaT.&IH a.ztaM TYPaJI&I MMiMenepre (am, Teri, 
6:WL1Hf1d reiCTepi, a.ztaM n~ana~~arim e3re .o;e aTrapY neMece TaiłLIMan 
6oJIFaH aTI.'apLI, 6ypxeHIIIix aTrapY, tyFaH KyHi )IC~He )J(epi, m..IJUdcw, 
oT6ac~ )IC&F.ztaiły, ".cypF.&IJILII\TLI >Kepi, 1(83ipri >K~ne Ke3 ICenreu 
6i_PLIHFLI 838M8TI'LIFLI); 

- xcexe 6acT&J xy;n~aT&lll IqOICaTTapra (ueMipi, J<O~an:&my 
Mep3iMi, 6epinreu KyHi, 6epreu opran, 6epiJireu iiCepi); 

- a.ztaMHldl( 6onFaH iKepnepiae )IC~He xcypin-'f.\q)y Mapmpymtp&IHa; 
• p~CCWif'a )1(8TaTLJH SABM.nhl ~iiKeCTeH,llipy ymiH HeMece OC&l 

KeniciMre C;)HKec pe~MHccu aeMece TpaH3HT ymin aerb 6oJihln 
Ta6I»IJiaTidll mapnap~ OOJI}'bl TYJ>amd MQceneni 3ep.zteney ymiH 1\UeTTi 
e3re JJ.e aJQiapaT}\a )ICQHe 6ac~<& IqOK&T1'8pFa AATidCT&I OOJIYłii MYMKiH; 

4) .ztep6ec JJ.epeiCTep micTi a.z:t~ c~ibcecreH,llipyre MJMKiH.lliK 
6epeTiH HbiC~a )IC~He OJI&p,lUd; eiutey MBJ<C&Tłd ymiH TaJJan eriJJeriHHeH 
:yJal\ eMec Cai(T8JI}'f'8 mic; 

5) JJ.epóec .o;epeKTep,ni 6eperiH )KQHe aJian,m :ąlLipeTii op~ap, 
onap~ eiUtey ocLI 68IITLIIt epe:>Kenepiue c;ibcec KeJIMereH,D;e, aTaD 
8HT~aH)la, 6:p~ .ztepeiCTep OJJ&p,lUd mmay MBJ<CaT&IHa ~iłKec KeJIMereH 
>KaF.o;aH.nap.o;a, .o;ep6ec .o;epeKTep.zti TY3eT)', )KOJO neMece e~ey.zti TOJO'&Ta 
~py 6oibmma 6apnldiC; mapBJiap.ztLI IQt6LI~a~ld. I\y3D1peTTi opra~~.nap 
6ip-6ipiH IC9pCeTinreH ,u;epeKTep,zdą Ke3 KeJlreH 'fY3eT)'JJepi, >KOibmyLI 
HeMece eH,lley.o;~ TO~TLIJia T.YPYLI TYPaJihl xa6ap.o;ap ere,Ai.; 

6) .o;ep6ec .o;epeKTep,u;i anaTidH Iq3Liptmi oprau qpay cany 
6oił~a~Hma .o;ep6ec .o;epeKTep.Zd 6eperlu Iq!3Mperri opranFa 6epinrea 
.ztepeKTep.ztm naii,na.JiaHLIJI)'Id )ICQHe onap.zt~»I~ ueri3iH.zte an~»IHFaH 
H~TIDICenep TYPaJihi xa6apna:ił,znd; 

7) .o;ep6ec .z.epeiCTep J<Y3I»IpeTTi op~apra raua 6epinyi MJMKia, 
xeiłiuaea onap,lUd 6acl(a opraH,llapra 6epy .o;ep6ec .ztepeKTep.zti 6eperia 
Iq!lLipeTTi opraHHDIJ{ aJI;I(&IH ana xeniciMiH TaJJan eTe.u;i; 

8) .o;ep6ec ,u;epeiCTep.o;i 6eperiH ~<;pDipern · opran )ICQHe .l(ep6ec 
.z:tepeKTep.zti anaTLJH f<P:&Ipeni · oprau .o;ep6ec .o;epeKTep.zti 6epy.o;i >ICQHe 
any.l(LI )1(83(iama HYcalf.l(a ripKeyre Mi~~.z:teni; 

9) Tapamap 6apnLIIC; J<uceni ~IM,AaCT&IpyniLJJILI~ mapanap,u;LI 
~LIH ana (\a6L~JI,D;aił.QDI >KaBe ea.l(eneTiH ,nep6ec .nepe~crep,u;i qgDipeTii 
eMec ~aM,D;apra 6epy.lleH, an&IHFaH JlepeKTepre Ke3 KeJireH e3repicTep 
eHri3y.neu, onap.zn,I Ke3.o;e:iłcoJ< :>KOF8.JITY,AaH, Ke:meiiCOI\ neMece 3&JtCLI3 
6y~ipyJleH aeMece :>KOJO.ztan THiM.zd 1\0pray ymin TeXHHK&JThii\ 

Iq!pa.JI,D;Bp.ALI MiH.ąeTTi TfP,D;e J<OJJ,D;aHy.l(LI J<aMTaMaCLI3 eTe.l(i. 



.. 2. )l.ep6ec AepeKTep.zd 6epy Ke3iHAe opraHLI Aep6ec Aepe:KTep.ni 
6eperiH Tapan MeMJieKetinii( 3aJnlaM8CLJH,l(a 6enrineareH OJJapAłd ucarc;ray 
Mep3iMJlepi ICepceriJie.zd, 6:yn Mep3iM &TKeH COH; OChl AepeKTep )I(OHidJI}'Fa 
)1(8~1. Ochi Mep3iM.z(epre :~<apaMaCTaH, 6epinreH AepeiCTep 6epi.Jiy 
Mai\C81ldH3 opaR OJiap.ZU,~ J<8)1CeT eMeCTiri aHhn<;TaJIFaHHa.H KeiiiH .nepey 
EOHwia.zlLI. )lepeKTep.td :y:cLIHnm Tapam<a onap,u;hll\ Eoiił.myhl )1(9He 
oc~aii EOIOAhll{ ce6errrepi TYPaJIY xa6apnaH)'F8 THic. Ochl Kenici~ 
I<;OJIAaHłdC:&I TOI(T&ThlJIF8HHaH KeiiiH Tapanrilp 6apJihii<; aJILIHFaH .nep6ec 
AepeKTep.z.i Aepey >KOjf)Ud. 

t8-6ao 
93re X8JIId~p8JJLII( MiU.Z:.eTTeMUepMeB 8p81(8TbiHaCbl 

Ochl KeniciM e3,u;epiHia MeMJieKeTrepi I\8TDicynn,mapłd 6onMII 
Ta6biJI&Thllł 6acl(a X8JIIiii<;8p8Jiłdi< mapmp.naa T)'blHJXaHTLIH TaparrrapADia 
~I<;TapLI MeH MiHAeTreMenepiH I<;03FaMaA.zt:&l. 

19-6an 
1\p&Jpeni opraHA&P amue MeMJieKeniK me~eapa api(YJILJ 

8TKby oyBKTI'epi 

l. Ocw KeniciM.Id icKe ac&Ipy, OHT:dl{ imiHAe TiKeneii e3apa ic-IQłMłdJI 
• • . . l 

)J(acay ymm JC.Y3łdpern opr~ap: 

lloJJ&ma PeenyóJIBKae&I ymin: 
llieKapa Iq'3eTiHi:ą Bac KoMe~aHThl 

I\a3ai(CTaB Pecoy6JIHKacY ymiu: 
1(8381\CTaH Pecny6nHK&Chi lmid iCTep MHHHCTpniń 

2. 1\pldperri op~ap ocLI KeniciM KYWiHe eHreH JCYHHeH 
6aCTaiJ 30 ( OThJ3) JCYHHeH KemiicripiJJMeihia Mep3~e 6ip-6ipiHe 
e~epilrla 6amuumc AepeKTepi T)'PanLI xa6apnaii)vd~ 

3. OcLI Kenic~i icKe &CłdJ>Y ymiH MeMJieKeTriK meKapa api\LinLI 
MhiH~aii eTKi3y nyH.K'ITepi fiaHA8JI8HLIJJ~łd: 

Ilonhma Pecny6nmcacLI yniiił: ', 
- BapmaBa - 0Ke~e <l».l!loneH an~aFM XaJILII\&Pa.JJDII< ~ye>KaiłLI; 
- Kpaxos-B8JIHIJ;e II HoaHH Ilasen aThiHJl&F&I XaJI.LI~PaJILII\ 

~ye)J(aHhi. 



I\a3aJ<CTaH Pecoy6JIHKaCw ymiu: 
- ACTaHa J(aJJac~ xan~apaJILII<; ~ye)l(aił&I; 
- AnMam I(aJiacM~ X8Jl1dl(apaniJI< eye)l(aHid. 

4. I\y3!dpeni op~ap~ e3apa xenicyi 6oiMuma a.zlaAmap~ 
6epy ueMece onap.zu,m; Tp8H3mi wexapaHid xecin ecy,zd~ 6acl(8 nyHKTrepi 
apl\LIJIId :>JCY3ere aC»IJUaiJla,ltJ,I. 

S. Tapanmp e3~epiui:ą IqC3&IpeTri op~apltDUal:ą ue onap~m 
aTaynap&I~~Lia HeMece cł»YHKQIDJJiapldHid~ e3repreHi TypMI:d, MeMJiexeni.x 
mexapa apJQ;IJIId eTKi3y nyHicrrepi Ti3iMiHi~ e3repreHi aeMece 
TOJIIillO'IalphUIFalłW 'I)'paJILI )UłDJioMa~ apuanap ap.tadJJid 6ip-6ipiHe 
ocld ,l:(epeKTep e3reprea xyHHeH 6acTan KyHTi36eniK 14 (oH 
Tepr) ICyHHeH xewhcripMeH: xa6apnaii,A&I. 

6. 1\pidpe'ITi op~ap apaCidH,ZtaFM xaT-xa6ap aJIMacy ql:Lipeni 
opraHĄap e3reme memnereume, opMc riJJiHĄe :Bey3ere acMphtJJa.zlM. 

20-6an 
CapaomLtJJap,llLJH; Ke3Aecynepi Mea KoucyJJLTaQB.BJJapLt acaue 

al(napaT anMacy 

l. OcH KeniciMĄi icxe acFaipy M~cenenepi 6ommma ~)l(ipu6eMeH 
aJIMacy )I(~He (aeMece) oFaH e3repicrep Mea TOJnaJI<;ndpynap emi3y 'fYP8Jild 
.yclilllłdcTap,!Ud ~<;apay Mai<;Ca~a TapanTap~J,Ił( Ke3 Kenreai HeMece 
tc,pJJipeni oprau.nap capanml:dJJap.lO':ill{ Ke3,1:(ecynepiH ueMece 
KOHcyn:&nmmmapl:dH ~acThlpa ana,z:tM. 

2. Oc&I KeniciM,Ae xepcerurreH: I<;pKaTTaprn e3repiCTep euri3i.nreu 
)l(aF,I:(~a, K;p:Dipeni opraH,l{ap 6ł01 TYPaJnd .nepey xa6apnaibtw )l(~He 6ip-
6ipiue ~aTTap~Ll:ą e3repTiJirea HeMece )l(~a ynrinepiu )1(]6epe.ni. 

21-6ao 
KeniciMre e3repiCTep MeR TOJJLII(T:&tpynap earby 

Tapamap e3apa xenicy . 6oH:&tuma oc:&J KeniciMHi~ a)l(L]paMac 
6eniKTepi 6onom m61:dJłaThJH, )J(exe xarraManapMeH peciM,neneTiH )I(~He 
oc@ KeniciMHilt 24-6a6Dimiil '1-mpMan,IH,lla xe3,Aenrea 
T9prinneH xymiHe eueriu e3repiCTep MeH TOm.II<;T~aipynap,I:(&I ocLI 
KeniciMre eań3e ana,Abl • 

.... 



22-fian 
)J;ayJJapAw memy 

Oc~I KeniciMHin epe)ICenepiH TyciH.ZtipyMeH ueMece J<OJI,llauyMeH 
6aiinaH&ICTLI ~a}'ld MpUCiH Kenicneymi.niJCTep.zd qlLlpeni oprall)lap 
xenicce3~ep MeH e38pa xoacym,nmwmap api(WILI meme,ni. 

23-6an 
f\ocbJMmaJJap 

OcLI KeniciMre l-7-s:ocLIMmanap oc:LJ KeniciMHia a>KLipaMac 
6eniicrepi 6oJILIII Ta6LIJI8,llLI. 

·'l4-6an 
1\opLITLI~bl epeze.r~ep 

l. Oc:LJ KeniciM 6e.nrineu6ereu Mep3iMre )ICacana,nLI )IC~He OHLIIJ; 
KYJUiHe euyi ymiH I<IDKeni MeMnexeriminiK p~ci~ep.ąi Taparrrap){bln 
op&IH,l.laFaHLI zypaJILI COJn'LI )J(a36ama xa6apnaMa ~oMaTIWILIK; 

apHanap apl(ldJIY aJILIHFaH KYJłHeH 6acTaD JCYHTI36eniK 30 ( OT:LJ3) KYH 
eTKeH coa :teymiue eHe.l{i. 

2. Tapamap.l{hll:( apJ<aiłC:LJC&I 2-6anT&I ~<;ocnaFaH,na, e3 
MeMneKenepiHia \{JITTidl( I<ayinci3,zdriu, J<OFaM.ZtLII< Tapri6iH ueMece 
XMI\&IHLI~l .l{eHcayJIIdFLIH )J(aHe e3re ]J.e iJITI&II< MYMenepiH I<BMTaMacm 
eTY Ma~<;caTLIH.Aa ~oMaTIDI.maiR; apuanap 6oib.duma eKiHmi TapanT:&I 
>Ka36awa xa6ap,D;ap r:ry ap:f<DIJILI ocLI KeniciMHia I<;OJJ.AaH&ICLIH yaiQtiTllla, 
TOJI&II<; HeMece imiHapa rox:rarn -cy:pa M~'&I. S:yn )ICaF~aii]J.a Toic;TaTa -cypy 
OCLIH,l.laił xa6apnaMa anLIBFaH xyHHeH óaCTan JCYHTi36eniK 30 ( on.13) KYH 
eTKeH coa 6aCTaJI~Iil. Tapamap oc.DI KeniciMHia J<OJJlJ.aH:LJc&m I<;aJIIILIHa 
KenTipy 'l}'PaJILI 6ip-6ipiH ,zumnoMaTHJIJihiJ< apHanap ap~C;&IJILI e3apa 
xa6ap.l{ap eTe.l{i. 

3. TapanTap.lndn apl(aiic&Ic:LJ ,lUłiiJIOMaTJWU.di<; apuanap 6oib,ruma 
eKiHrui TapanT&I )Ka36ama xa6ap,D;ap r:ry ap.IQilllbi ocLI Kenici.Muia 
JC;OJJ,ZUłH&ICiiiH TOIC;Tan:l ana,nLI. ~aił )KaF.ZJ;aiUla, oc&I . Ke.niciMHin 
J<OJJJ(aHLIC&I oc~aił xa6apnaMa an&IHFaH KYHHeH 6acTan xyHTi36eniK 60 
( ann&Ic) KfH eTKeH eon TOIC;TaTI.dJia.ztLI. 
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2016 )JWJIF}d «.2.?:..» TaMid3~a BapwaBa I(anac~a ~p:~<;aiic&rcld 
DOIDIIC, I(83ai( )I(~He OpLIC ri~epiu,lte eKi ,naaa,aa )1(8Ca.n.zn;I ~pi 6apJILII( 
M~TiH.Qep~ Kymi 6ip~eił. 

Oc&J Kenici~ epe)l(enepia TfCiH.Qipy xe3iH.I{e xenicneyminiJCTep 
T}'LIH.llaFaH )1(8F~aii.zla, OpLIC TiJii~eri M~niH aft~aymLI 60JILm 
ecenTeJiem. 

Don~»ma Peeoy&naKaewaLIQ 
YKiMeTi ymiu 

I\a381(CTBH Pecny6JJHKaCMHLIQ 
YKiMerl ymiu 



J-~Cbl.MUIQ 

(opHbi MeH JCYHi) 

HeMipi: ---------
c )J{e.tteJI.ąerinreH JX)CiM ( •••••••••• ..Cian) 
c aiUiMenecy eTKby 'l.')'p81IY qpay C8JI)' ( ••••••••••• -6an) 

~Mre:. _______________ ~-----~ 
(C;way cammaTJdll Tap8JJTD11l q:Jialpe'ITi oprallhiHLIIl aTay&J) 

noJibma Pecny6JIHKaC&IHłdł\ YKiMeTi MeH I\83ai\CTaH Pecny6JIHK3C1d1Udł\ 
YICiMeri 

apac&IH,Aam A,naM,l(ap,u;LII\ pea,ztMHCCIDIC&I TYP8JILI Ke.Jiicbmi& 5-6a6LIHa 
C9HKec 

PE.AJ(MHCCIDI TYP AJILI 9TIHIIHXAT 

A. .Z.ep6ee .ttepeKTep 

l. ATLI MCB -reri {TCri 6acna apimepMe&, Olifam imiB.zte aua 'l'i.niHJ.te): 

3. Tynm JCYHi JKQ&e lKepi: ---------------

O yłłneure& (TiPMLICTa) C 60ił.ll&J<; {'f:YPM&ICI<a ~aFaH) O ID!Wp8CJ<8H O'I':pl ep 8.ll8M 
(lKecip aiien) 
7. JKLI:a&ICLI MCH Cla1pTIQ:at KeJI6eriuiJl CHDanaMacLI {6oftw, K83iJria yYCi, aitpLIJ<Wa 
6emiJiepi lKa&e T.6.): 

8. BWLIHFLI TeKTepi &eMece 6ypKemn.iK anapLI: 



l O. T)'LictapLIIłLIQ HeMece T8HiaiCTap~a~~~Hą 'l'.JP&TLDI MeiCeiDK8ib.J: 
B. EYS~ (3AALIBLDfldiO (ErEP BOJICA) DKE ~PEKTEPI 
I. ATLI Mea Teri (reri 6acna ~pinTepMe~ oawą imiu,Qe aua TiniH.lle): 

2. Tł!J'MYCI(a IIILDWUU'a nełfuui -reri: 

3. TYraH ICyHi >K~He :>Kepi: 

4. XC!.mYCid MCH C.LJpTI(LI XeJI6eriHią CHD81'l'aM8CLt (6olłY, JCelisią TfCi, alpLIIODa 
6enrinepi )l(QHe T.ó.): · 

5. liwLIHFbi TeKTepi HeMece 6ypxeamix aT1'8pLI: 

C. liAJIAJIAPI:dHL1B; (ErEP BOJICA) lKEKE ~PEKTEPI 
l. ATI'8pL1 MeR Te:rcrepi (Teri 6acna apiirrepMeH, o~ i~e &Ha ~e): 

2. Tynm KyBi )JCQHe >Kepi: 

3. XCLmLICLI MCH CLipTIC.łd KeJI6eriHiJl CHna'l'TaMaCLI (óoiiLI, JC03hńll Tfcl, aiipLilUDI 

6eminepi )JC~Be T.6.): 

4. AlaMaTI'LlFłd )l(QHC rlni: 

D. BepiJJeTiu 8JlBMFB I(BTLICTLI epeKme Mau-xcaiinap . 
l. J];eucaynLII( :ac&F.r.talb.J (epeKIDe MIWflUIH81ILII( KyriM J«DKcmiriH xepcery): 

2. JiepineTiH 8,118MHhlft Tap&nLIHaH I(ByiminiK 'l)'pam.I 6enri (a)'ldp JWI\IdJC 6.pyiUWJILIJC 

ataC&Falłl.l'I}'Pinld 8JC118paT, arpeccHBTi MiHC3-:tqJILII(): 



F. &riaimxaTI(,BI(OCidMDIUap 

Cway canaTLIB Tap~ K;pwperri opraHld eKiniHi~ a'l'ld MeH Teń, nay83&lłdltl, Mepi 

M.O. 
1\0Jibi 

.. •.' 





Tapannp MeMJieKenepiai._ a38Ma1TYFhiB pacniiTWB JqODTTapALI._ 

llOJibma Pecny6naKaehi ymiH: 
l. IlonLwa Pecny6JIHKac:&I~ 6HJiiri 6epreH Ke3 KeJII'eH 

nacnoprrap. 
2. :>ICeKe K)'aniK. 
3. Te~ismhrla KiTaiimac&J. 
4. TioJlltma Pecny6nnKaCbiiłDJa 83aMa'I'TbiFLIH pacTaiiT:&IH 

~KiMminiK memiM. 

l(a38KeTaH Pecoy6JIBKae&I ymia: 
l. I\83aJ<CTaH Pecny6nHKacld 838Ma'I".LlHidą nacnop-rhl. 
2. 1\838.1\CTaH Pecny6JIHKacld &laMa~ )ICeKe KY~Jiiri. 
3. I\a3al<:c-raH Pecny6nHKaCidHLIH; ,l(HIJJioMaTIDIJJb~ nacnopm. 
4. 1<:83ai<CTaH Pecny6JIHJ(aC:&IH~ I\&I3MeniK nacnopThl. 
S. Tea;i3miH~ )l(eKe xy~iri. 
6. 1\aHTlaln opan:yra apHanFaH Ky~niK. 
7. Ban~ TJY TYPaJIId KJaniri (aTa-aaac~ 6ipeyhda; 

nacnopTidH.Z(a )IC836a 6onFaH Ke3~e ). 



3-~CblMZUQ 

Tapannp MeMJJeJCeTTepiuil( &38M81Tblf'bJH 6on*Byn MyMKiu.rdK 
óepeTiu qaatTI'8p~l:dQ 2KaHe 6acl(a .ąa MaJJiMenep.ąią TbiMi 

l. Ochl KeniciMre 2-I(OChiMIIIQa caHaManauraH 1<;\DKanap.zu.m; 
xewipMenepi. 

2. )J(ypri3ymi xygJiiri HeMece OHLillJCemipMenepi. 
3. Tyy 'I}'Panhl K)'QniK HeMece OHLII{ xemipMenepi. 
4. !<mMerrix K)'QJiiic HeMece omm xewipMeJiepi. 
S. acxepn 6HJieT ueMece OHidl{ xemipMeJiepi. 
6. THicTi a.AaMHialll a3aMaTTLlłldlł aHLJIO'a)'fll xeMexrece anaThiH Ke3 

xenreH 6acl(a .na IqOKaTrap. 
7. BH3a.JILII\ al\[laparr.&II( )f(fiłe~e i3,ney HQTIDICeciłi,Ile )KeKe 6aCTDI 

paCTay. 
8. ){aJCTHJiocxo~IHJ~.R~a~I<; :reprrey Heri3ilme )l(eJCe 6aCTLI paCTay. 
9. Pe&AMHCCHJJra )l(aTaThtH a.AaM 6eprea erlHim. 



Or6aeLJJibll( fiaiiJJaHLieTLI paeTaHTLIB lq'K8T1'8pALIIl 

TiliMi 

l. baJiaH.LIIl TYY T)'PaJILI :t<ygniri. 
~· HeKe JQOO TYP8JILI IcyaniK. 

• 



• 

• 

5-1f0Cbl.MZUQ 

Ymiumi MeMJJeKeTrep &38Ma1T8pLIBLI:ą zaue a3aMaiTJ,JFLJ 3COI( 
a~aM.L{ap~LIQ C.Jpay canwoaTLJH TapaDTLI:ą ayMaFJJIBau C.Jpay 

eanaTLJo Ta paDTwą ayMaFbtoa 3&QCLI3 Kipyiuią ~aneJJ.QeMeei óonbln 
T80biJJaT.WB l(pC&Trap~IJIQ TbiMi 

A 6eniri 

l. Illere~hcrep Tapan MeMJieKenHI~ ayMar:&IH.lta 6onFaH 
y8I(LITLIH,l.ta onapm Tapau 6epreH peeMu ~anap. 

2. C4qJay Cam..JHaTbiH Tap~ a}'MaFidlłaH rixenei C:way canaTLIH 
Tapan~ a)'MamHa IdpreH Ke3~e THicri anaMH~ MeMJiexeniic 
mexapaHłd xecin ezyi cpaxrlciH Ky~naH,ZUdp)'Fa l(a6ineni mexapa 
~I3Meri.HiJ\ y~xineni exi.rr.ztepi :>KacaFaH peeMU ManiM,ZteMenep. 

3. Cway can:&IHaT:&IH TapauTLUl a}'ManmaH ~ay canaT:&IH 
Tapan1'bln a}'MamHa KipreHiB paC'l'aiindH ~ye peiłCTepiHe antyJILI 
6H..l!eTTep EoHe Eonaynnmap~ Ti3iM.Itepi. 

4. C\q>ay ca.TlldHaTidH Tap8IITld~ ayMaFidHaH ~ay canaTbllł 
Tap8I1Tidl{ a)'Ma.F&IHa KipreHiH paCTaiłTLili cpoTocyperrep, cypenep )J(QHe 
.l(LI6E.Jc Typi~eri IqDKaTraMa. 

B 6eJJiri 

l. :>KacaJlF8H, aTaJJ aiłn;aH.lla, micri anaMHhiH; MeMJiexerriK 
meKapaa&I Kecirr ezy ą»aKTiciB pacnt)'Fa l(a6ineni ~ay CBJiaTLIH 
Tapan~ mexapa l(łd3MeriHi~ eKin,nepi )I(QHe 6aci<a ,ZJ;a Icyanap >ICaCaFaH 

pecMH MQJii.M.ąeMenep. 
2. Tuicri a.AaMHI.m ~ay Cara.JHaTLIH Tapa.Irndl{ aYMaFidH)'J;a 

6onFłlHWł pin,zd-xeciJmi pacTaii'l'hńł xe3 xenrea ,l{;,neJI,ZJ;eMenep. 
3. Pea,llMHCCHJIFa )l(aTaT.LIH SABM )J(acaFaH pecMH MoniMJ{eMe. 



6-~CblMUUl 

Ymiumi MeMJieKeTrep a:JaMaT1'8pb1HLIIl zaae a3aM&'ITI»IFLI 2KOK 

a.ąaM,ąap,llhlll CJI)ay eaJJhiHBTWB TapaDTblll ayMaFbiH.ąa :Jaąąw 
OOnybiHblll HeMece TJPYbiHLIIl .ąaneJJ.ąeMeei ÓOJJbiD T80biJI8TbiH 

JqOK81T8p,llblll miMi 

A 6eJiiri 

l. Cway caJihiHaT&IH Tapan 6epreH BH3a HeMece 6o.nyrn HeMece 
'f.\!PYFa płli(CaT. 

2. Pe~MHCCWira :>KaTaT&IH a,naMHhlll )KOJI :>KYPY lq)KaTht~aFLI 
mexap~ 6aiQJmay,llhUt MepTa6aH,l{aphi. 

B 6eniri 

l. Ocw ~oc:&IMmamtll{ A 6eniriH.zte caHaM8JlaHFaH Iq:>KaTThiH. Ke:J 

xenreHiBil{ xemipMenepi. 
2. Pea,nMHccHMa xcaTarDIH a,naMHLia; C.way ca.,"I:&IHa'I'hiH TapanTDia 

a)'MaFbllła xipreHiH, OHJla 6oJIFaHidH HeMece 'f.\!PF8HłaiH paCTai:ThJH 6a~a 
.na .u.~nen.zteMenep. 



• 

~ ~'. 

7-l)OCbiMUlQ 

[MeMJieKeni~ enTał(óac.łd] 

( oplłld MeH JCYHi) 

(CiPay canaTLJB Tap8D'I'Wą ęLipe'JTi OPraHLliiLUl &Ta)'H) 

HeMipi: 
KiNre: 

(CW>ay caJILIHaTLJB TapailTYB; q!Ltpeni op1'81WHLI1l aTayF.I) 

_.; -
no~ma Pecoy6JJHIC8Cidllldą YxiM:erl MeR I\83&~<CT8H Pecny6.mucac~ YxiMerl 
apacLIIUlaFLl Aluw.Aap.ąwą pe8,AMBCCIUJCLł zyp81Dd xeniciMHm 13-6a6Lllla c~dłKeC 

TPAB3BT TYPA.JJLi 9TIHIUIXAT 

A • .l(ep&K ~epeKTep 

l. A m MeH Teń {Teń 6acna gpinrepMeH, o~ imiuAe aHa 'l'iniHJle): ~TO 

2. T;wMLicJQl OILII(l(8HF8 .nelimi Teń: 

3. Tyrau KYBi GHe )Kepi: 

4. A:łaManDII"LL ~He rui: 

5. :>ICJ.IBLIC&I MeR CLipno.t Ke.JI6erl&ia CHli8'1T8N8CI:tl (6oJiLI, Ke3i~ Tyci, BipLIJ(IIlfl 
6emiJiepi JG&e T.6.): 

6. Ji\1)ldlll'.bl Teri aeMece 6ypxeHniix anapF.I: 

7. )!{OJilKfPY I@K&TLmLnt typi MCH HeMipi )J(gHe I(OJIJlBHF.IJIY Mep3i.Mi: 



B. Tpaulunix onepaJUIB 
1. TpaH3HT aye zoJILJMeH: 
2. Memeni MeMJiexer: 

3. Jiacl(a ~aJI 1JW13HT MeMJieKenepi: 

4. UleKapall.bl xecin eTY~ lKOCnapJiaHFaB lKepi, peiic seMipi, 6epy xyai, y81(Lll'Y: 

5. Eprln >KfPerlH a.ąBM.Qap 'l'}'pamlai\Ilapar. 

6. Tpa113HT óap~a~c~ J<OJJ.Q;ay xepcery J<Sj~Ceniri 'fYP8JIIa1 ~apaT: 
O Ba ()l(aF,wdiAJ>I IQ..ICI(aDI8 CHDanay) 

OZOI< 

7. TpBH3Hrnn óaciQl MeMnexenepiH.Qe 'IJ'8H3HTKe am.mF&H p~canap lKaHe MelKeni 
MeMJiexenin 1(86LIJJ.ltayra xeniciMi TYP8JIId 8l(.llapaT (zaF~ KLICIQUIIa CWJanay ): 

C. Ec~eep'J)'.IIep 

l. ,lleacaynwJ< )1(8FJ1aliw ( epeKUie Me,zuunmam.~ JCYiiM ~ria Kepcezy): 

2. liacl(Mapw: 

C:way canaThlll Tap81ITLl~ ~cpLip<mi 
oprany exinium an.I MeH Teri, nay83LIMLJ, Mepi 

M. O. 
(l(onLI) 

. 
!-



Minister 
Spraw Zagranicznych 

OPUE.920.1031.2016/13/ as 

dot.: RM-10-21-17 z 13.02.2017 r. 

Opinia 

'· .. ~ t .. . • : . 

..; . 
-~ ... · ..... ·· ... ~/. ' 

Pani 

Warszawaft1tutego 2017 r. 

J~lanta Rusiniak 
Sekrf!tarz Rady Ministrów 

' . 

. .. ~ 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej 
w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r., wyrażona przez ministra właściwego do spraw 

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eul'opejskiej 

Szanowna Pani Minister~ .· .. • ..... 
• J l • ~ ·' 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie \Nyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej~· · ' .. · ::-:,:,:, ,. 
. . .. =·~; ,·~;· ... _, ;"~ 

.. ~ ... . .. . ' . 
... f' .. 

z poważaniem 

....... t'' ~·:: 

. ~. l ·:. ; . .' 
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