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SEJM  
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Prezes Rady Ministrów  
RM-10-73-16  

 
 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

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 Białorusi o współpracy w 
dziedzinie zapobiegania katastrofom, 
klęskom żywiołowym, innym poważnym 
wypadkom oraz usuwania ich następstw, 
podpisanej w Białymstoku dnia 23 
kwietnia 2015r. 

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 

 
U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, 

innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku 

dnia 23 kwietnia 2015 r. 

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

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym 

poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 

23 kwietnia 2015 r. 

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



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Białymstoku została podpisana Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie 

zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz 

usuwania ich następstw, 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 

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Andrzej Duda 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

Beata Szydło 

 



UZASADNIENIE 

dot. projektu ustawy o ratyfikacji 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym 

poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw 

 

Klęski żywiołowe, poważne awarie przemysłowe czy katastrofy ekologiczne często 

mają charakter transgraniczny, powstałe w jednym państwie oddziaływają na obszary 

innych, sąsiadujących z nim państw. Dlatego też ważne jest współdziałanie 

społeczności międzynarodowej, w tym służb ratowniczych, w przeciwdziałaniu 

wszelkim niebezpiecznym sytuacjom, co pozwala zminimalizować ich skutki. Poprawa 

bezpieczeństwa ludności państw sąsiadujących jest możliwa, wymaga jednak 

utrzymywania ciągłego kontaktu między tymi państwami. Umowa ma na celu 

zapewnienie mechanizmów współdziałania stron w ochronie przed klęskami 

żywiołowymi, katastrofami ekologicznymi i innymi poważnymi wypadkami 

zagrażającymi życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu. Czynniki 

takie jak rozwój gospodarczy, a szczególnie wprowadzanie nowych technologii i wzrost 

zastosowania transportu, powodują zwiększenie zagrożenia wystąpienia katastrof 

i awarii przemysłowych.  

W przypadku niebezpiecznych zdarzeń o dużej skali, gdy środki użyte przez jedno 

państwo nie są wystarczające, skutki katastrofy mogą rozprzestrzenić się na terytorium 

drugiego państwa. Stąd bardzo ważna jest gotowość i szybkie reagowanie 

odpowiednich służb ratowniczych, w tym także z sąsiadujących państw, w sytuacji gdy 

opanowanie sytuacji kryzysowej wymaga zaangażowania znacznych sił i środków. 

Wskutek wzrostu natężenia ruchu w transporcie drogowym i kolejowym, w tym 

związanym z transportem materiałów niebezpiecznych, zwiększeniu uległo także 

ryzyko powstania katastrof wywołanych działalnością człowieka.  

Konieczne jest zatem zawarcie umowy, która określi zasady udzielania i przyjmowania 

takiej pomocy. Umowa określa zasady dwustronnej współpracy w dziedzinie 

ratownictwa i ochrony ludności i będzie miała zastosowanie w sytuacjach kryzysowych 

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

odgrywa kluczową rolę.  
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Republika Białorusi jest jedynym państwem sąsiadującym z Rzecząpospolitą Polską, 

z którym nie została zawarta umowa rządowa regulująca sprawy związane 

z udzielaniem i przyjmowaniem pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.  

Regiony przygraniczne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi stanowią 

w większości obszary o małej gęstości zaludnienia i w dużej części są pokryte lasami. 

Na tych terenach występuje w pewnych okresach roku wysokie zagrożenie pożarami, co 

może stanowić zagrożenie wywołania katastrofy ekologicznej. Podstawowymi 

czynnikami pozwalającymi skutecznie zwalczać te zagrożenia są szybko podejmowane, 

wspólne działania polskich i białoruskich służb ratowniczych.  

Tekst umowy został uzgodniony w ramach 2 tur negocjacji oraz dalszych kontaktów 

korespondencyjnych. Pierwsza tura negocjacji projektu umowy została przeprowadzona 

w marcu 2001 r. w Warszawie, a druga w kwietniu tego samego roku w Mińsku. 

W latach 2001–2013 trwało uzgadnianie tekstu umowy w trybie korespondencyjnym. 

Umowa została podpisana w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Białymstoku przez Ministra do 

Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, Pana Władimira Waszczenko 

oraz przez Sekretarza Stanu w ówczesnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pana 

Piotra Stachańczyka.  

Zawarcie umowy pozwoli znacznie skrócić czas przystąpienia do działań służb 

ratowniczych państw obu stron w przypadku wystąpienia poważnego wypadku na 

terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi, zwłaszcza w rejonach 

przygranicznych, co przyczyni się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa obywateli 

obu stron.  

Umowa ma na celu zapewnienie mechanizmów współpracy przyczyniających się do 

ograniczenia strat materialnych powodowanych przez katastrofy i klęski żywiołowe, 

umożliwiając szybkie uzyskanie pomocy w przypadku ich wystąpienia, co stanowić 

będzie ochronę interesów zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Republiki Białorusi. 

Umowa składa się z preambuły oraz 19 artykułów. Załącznikami do umowy są: wykaz 

dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej dla grup 

ratowniczych i ekspertów oraz zaświadczenie dla grupy ratowniczej lub ekspertów 

o udzielaniu pomocy. 
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Art. 1 umowy określa zakres przedmiotowy umowy, którym jest określenie zasad 

udzielania pomocy w razie katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych 

wypadków.  

Art. 3 ust. 1 umowy określa właściwe organy, odpowiedzialne za wykonywanie 

umowy, którym po stronie Rzeczypospolitej Polskiej jest Minister Spraw 

Wewnętrznych. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 3 umowy, możliwe jest 

zaangażowanie także innych organów stron w realizację umowy, gdyż o takich 

organach strony mogą informować się drogą dyplomatyczną.  

Art. 4 umowy wskazuje przykładowe rodzaje form pomocy, jaka może być udzielona 

drugiej stronie, w szczególności przez kierowanie grup ratowniczych czy niezbędnego 

wyposażenia i środków pomocy. W celu zapewnienia szybkiej reakcji zapewniono 

możliwość przemieszczania się osób i przewozu środków zarówno drogą lądową, 

powietrzną, jak i wodną. 

W świetle art. 6 umowy możliwe są także inne formy współpracy, takie jak: 

doskonalenie systemów wykrywania i powiadamiania o katastrofach, wspólne projekty 

naukowo-badawcze, wspólne ćwiczenia czy przygotowywanie specjalistów 

i programów specjalistycznych. 

Art. 7 umowy określa zasady przekraczania granicy i pobytu na terytorium państwa 

drugiej strony, z uwzględnieniem wykazu dokumentów uprawniających do 

przekroczenia granicy, zawartego w załączniku nr 1 do umowy. W szczególności 

członkowie grupy ratowniczej są uprawnieni do przekraczania granicy na podstawie 

dokumentu poświadczającego tożsamość (takich jak paszport, paszport dyplomatyczny 

czy legitymacja służbowa właściwych służb) bez konieczności posiadania wizy 

i zezwolenia na pobyt.  

W art. 8 umowy określono zasady przemieszczania wyposażenia i środków pomocy 

przez granicę państwową, które są zwolnione od cła, podatków i opłat. Z uwagi na fakt, 

iż wśród przewożonych środków pomocy mogą znajdować się także materiały 

medyczne w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych, konieczne 

było uregulowanie zasad przewożenia takich materiałów, co zostało zawarte w ust. 6 

tego artykułu.  

W art. 13 zawarto regulację dotyczącą odszkodowań związanych z udzielaniem 

i przyjmowaniem pomocy ratowniczej. W tym celu wprowadzono zasadę, iż 



4 

w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez członka grupy ratowniczej 

drugiej strony, za szkodę odpowiada strona zwracająca się o pomoc, zgodnie 

z przepisami prawa, które miałyby zastosowanie w przypadku szkody wyrządzonej 

przez własnych ratowników, co umożliwi ewentualne dochodzenie roszczeń przez 

osoby pokrzywdzone przed sądami we własnym państwie. Jednocześnie strony 

rezygnują z wszelkich roszczeń odszkodowawczych w przypadku wyrządzenia szkody 

na mieniu lub środowisku oraz szkód na życiu i zdrowiu członka grupy ratowniczej. 

Umowa określa także szczegółowo: tryb udzielania pomocy (art. 5), zasady koordynacji 

oraz ogólnego kierowania działaniami ratowniczymi grup ratowniczych i ekspertów 

(art. 10), zasady łączności (art. 11), zasady ponoszenia kosztów (art. 12), zasady 

ochrony danych osobowych (art. 15) oraz inne postanowienia umożliwiające skuteczne 

wykonywanie umowy.  

Zawarcie umowy powinno pozytywnie wpłynąć na podwyższenie poziomu 

bezpieczeństwa w obu państwach, w szczególności w rejonach przygranicznych, przez 

skrócenie czasu przystąpienia do działań ratowniczych w przypadku wystąpienia 

katastrofy, klęski żywiołowej lub innego poważnego wypadku. Umowa będzie miała 

zastosowanie w sytuacjach kryzysowych w celu ratowania życia, zdrowia, mienia 

i środowiska naturalnego.  

Umowa nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Jej zawarcie umożliwi udział 

w działaniach ratowniczych na terytorium Republiki Białorusi w celu niedopuszczenia 

do rozprzestrzenienia się skutków katastrofy przez granicę państwową, szczególnie 

w przypadku powstania zagrożeń, których następstwom służby ratownicze państw 

jednej ze stron umowy nie byłyby w stanie samodzielnie i skutecznie przeciwdziałać. 

Zawarcie umowy nie spowoduje konieczności dokonania zmian w ustawodawstwie 

wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zakres spraw uregulowanych w umowie związany jest z przepisami ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, 

z późn. zm.). Podmiotami prawa wewnętrznego, których dotyczy umowa, są minister 

właściwy do spraw wewnętrznych oraz podlegli mu komendanci Państwowej Straży 

Pożarnej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Minister Spraw Wewnętrznych może upoważnić inne 

organy do składania wniosków o współpracę na podstawie umowy. Umowa nie dotyczy 

bezpośrednio osób fizycznych i prawnych. 
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Zawarcie umowy nie spowoduje skutków finansowych dla podmiotów sektora finansów 

publicznych w postaci zmniejszenia ich dochodów lub zwiększenia wydatków ani 

skutków finansowych dla budżetu państwa, innych niż przewidziane w danej części 

budżetowej. Wysokość kosztów wynikających z realizacji umowy, związanych 

z koniecznością udzielenia pomocy ratowniczej i humanitarnej, zależeć będzie od 

zakresu udzielanej pomocy. Zgodnie z art. 12 umowy pomoc udzielana jest bezpłatnie, 

a strony zrzekają się wszelkich roszczeń odszkodowawczych, co określa art. 13 umowy. 

Koszty realizacji umowy będą pokrywane z budżetów służb ratowniczych, do 

obowiązków których należy wykonywanie zadań wynikających z umowy.  

W myśl art. 19 umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze 

stron. Umowa umożliwia wykonywanie przez członków grup ratowniczych uprawnień 

władczych na terytorium państwa drugiej strony, w tym wykonywanie odpowiednich 

działań związanych z usuwaniem następstw katastrof, klęsk żywiołowych i innych 

poważnych wypadków, noszenie mundurów służbowych, posiadanie i używanie 

środków pomocy oraz oznakowanych środków transportu.  

Umowa zawiera postanowienia, które są uregulowane w sposób odmienny 

w następujących źródłach prawa: 

1) ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) 

– w zakresie zwolnienia członków grup ratowniczych i ekspertów z obowiązku 

posiadania wiz i zezwolenia na pobyt; 

2) ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 

z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) – w zakresie zwolnienia członków grup 

ratowniczych i ekspertów oraz posiadanego przez nich wyposażenia z ceł, 

podatków i opłat oraz ograniczeń przewozowych; 

3) ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 930, z późn. zm.) – w zakresie ograniczenia kontroli granicznej 

członków grup ratowniczych i ekspertów; 

4) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 

z późn. zm.) – w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na terytorium 

państwa zwracającego się o pomoc przez członków grup ratowniczych drugiej 

strony; 
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5) ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.) – w zakresie zwolnienia 

pojazdów grup ratowniczych i ekspertów drugiej strony z obowiązku 

ubezpieczenia; 

6) Umowie sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść 

granicznych (M.P. z 2003 r. poz. 518) – w zakresie umożliwienia przekraczania 

granicy państwowej poza przejściami granicznymi. 

Mając na uwadze powyższe, w świetle art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 1997 r. poz. 483, z późn. zm.), właściwym trybem związania umową 

jest ratyfikacja, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Zastosowanie takiego trybu 

umożliwi skorzystanie z reguły kolizyjnej, wskazanej w art. 91 ust. 2 Konstytucji, 

w świetle której umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić 

z umową.  



.UMOWA 

między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a 

Rządem Republiki Białorusi 

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, 

klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom 

oraz usuwania ich następstw 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

i 

Rząd Republiki Białorusi, 

zw~e dalej Stronami, 

- pragnąc przyczynić się do rozwijania wzajemnych stosunków w duchu "Traktatu 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie 

i przyjaznej współpracy", sporządzonego w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 

roku, 

- pamiętając o możliwości wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i innych 

poważnych wypadków związanych z rozwojem techniki, 

- kierując się koniecznością zapewnienia ochrony obywateli państw Stron przed 

katastrofami, klęskami żywiołowymi oraz innymi poważnymi wypadkami, 

- biorąc pod uwagę korzyści, jakie moze przynieść państwom Stron współpraca 

i wzajemna pomoc w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom zywiołowym, 

innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 

- rozumiejąc konieczność współpracy i udzielania wzajemnej pomocy 

w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków oraz 

w celu urnotliwierna szybkiego skierowania grup ratowniczych z wyposateniem 

i środków pomocy, 

podkreślając rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych, innych 

międzynarodowych organizacji w dziedzinie zappbiegania katastrofom, klęskom 

±ywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 



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

Artykuł l 
Przedmiot nb.Jiejsz~j Umowy 

l. Umowa runieJsza reguluje podstawowe zasady dobrowolnego udzielania 

pomocy w razie katastrof: klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, 

które nie mogą być w pełni lub szybko opanowane przy pomocy środków 

Strony zwracającej się o pomoc. 

2. Umowa . mrueJsza określa zakres współpracy w rozwijaniu metod 

i podejmowaniu działań w celu zwiększenia możliwości Stron we wspólnym 

zapobieganiu katastrof<>IĄ klęskom żywiołowym i innym poważnym 

wypadkom orazusuwaniu ich następstw. 

Artykuł l 
Pojęcia i określenia 

Pojęeia i określenia u.żyWane w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie: 

- Strona zwracająca się o pomoc - Strona, której właściwy organ zwraca się do 

właściwego organu drugiej Strony z wnioskiem o udzielenie pomocy; 

- Strona udzielająca pomocy - Strona, której właściwy organ realizuje wniosek 

o udzielenie pomocy skierowany przez właściwy organ drugiej Strony; 

- zapobieganie katastrofom, klęskom zywiołowym i innym poważnym wypadkom 

- zespół przedsięwzięć ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, a także na ochronę 

.życia 

i zdrowia ludzi, złagodzenie szkód w środowisku oraz strat materialnych; 

- grupa ratownicza- zespół specjalistów z kierownikiem na czele, wysłany w celu 

udzielenia pomocy na terytoriwn państwa Strony zwracąjącej się o pomoc; 

- ekspert - . specjalista skierowany w celu udzielenia pomocy na terytorium 

państwa Sttony zwracającej się o pomoc; 



.~:nte···- materiały, środki techniczne i transportowe, oprogramowanie, psy 

•WIJllcZe~ ekwipunek osobisty oraz przedmioty osobistego użytku członków grup 

i ekspertów; 

pomocy - dobra materialne przeznaczone do bezpłatnego rozdzielenia 

••• A. ...... ,. ludności poszkodowanej w wyniku katastrof: klęsk źyWiołowych lub innych 

powamych wypadków. 

Artykuł3 

Właściwe organy 

1. W celu wykonywania niniejszej Umowy, Strony wyznaczają następujące 

właściwe organy: 

-w Rzeczypospolitej Polskiej- Ministra Spraw Wewnętrznych, 

-w Republice Białorusi- Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. 

2. Właściwe organy są upoważnione do składania i przyjmowania wniosków 

o udzielenie pomocy oraz do utrzymywania bezpośrednich kontaktów. 

3. Strony będą się informować wzajemnie o innyc~ nie wymienionych w ustępie 

l, właściwych organach, uprawnionych do zwracania się o pomoc 

i przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy. 

Artykuł 4 
Rodzaje pomocy 

l. Pornoc może być udzielona w formie skierowania grup ratowniczych lub 

ekspertów, wyposażenia, środków pomocy lub w inny sposób, uzgodniony 

między właściwymi organami, o których mowa w artykule 3 ustępie l 

niniejszej Umowy. 

2. Udzielanie pomocy obejmuje w szczególności wysyłanie grup ratowniczych 

lub ekspertów w celu prowadzenia niezbędnych działań wykonywanych 

podczas usuwania skutków katastrof: klęsk żywiołowych i innych poważnych 

wypadków. 



1. Wyposażenie grup ratowniczychpowinno być~wystarczające do scmtJ.oc 

prowadzenia działań przez okres 72 godzin. 

4. Przemieszczanie grup ratowniczych, ekspertów oraz przewóz wyposażenia 

i środków pomocy odbywa się transportem lądowym, powietrznym lub 

wodnym. 

Artykuł5 

Tryb udzielania pomocy 

l. Pornoc będzie udzielana na podstawie pisemnego lub ustnego wniosku, 

skierowanego przez właściwy organ Strony zwracającej się o pomoc. Wniosek 

ustny wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie. 

2. Wniosek powinien zawierać charakterystykę katastrofy, klęski żywiołowej, 

innego poważnego wypadku, jak również rodzaj, formę, zakres i termin 

udzielenia pomocy. 

3. Właściwy organ Strony udzielającej pomocy w możliwie najkrótszym czasie 

podejmuje decy~ę o udzieleniu pomocy i informuje Stronę zwracającą się 

o pomoc o możliwościach, warunkach i rozmiarach udzielenia pomocy. 

Artykuł6 
Formy współpracy 

l. Współpraca w celu skutecznego wykonywania zadań wynikających z niniejszej 

Umowy jest realizowana przez: 

1.1 doskonalenie systemu wykrywania i powiadamiania o katastrofach,. 

klęskach żywiołowych i innych poważnych wypadkach; 

1.2 przygotowanie do udzielania pomocy i jej udzielenie zgodnie 

z niniejszą Umową; 

1.3 wspólne planowanie, opracowanie i realizację projektów naukowo

badawczych, wymianę literatury naukowo-technicznej i wyników prac 

badawczych, przeprowadzanie konferencji i seminariów naukowych; 



1.4 wspólne przygotowanie. specjalistów, programów i kursów 

specjalistycznych, wymianę słuchaczy i specjalistów; 

1.5 przygotowywanie i przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń, podczas 

których stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, tak jak podczas 

udzielania pomocy; 

1.6 wymianę doświadczeń, aktów prawnych, infonnacji, wydawnictw, 

literatury metodycznej i innej, materiałów wideo i fotograficznych; 

l. 7 ustalanie przyczyn katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych 

wypadków. 

2. Strony będą wymieniać informacje o zagrożeniach i następstwach katastrof, 

klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, które mogą się 

rozprzestrzenić na terytorium państwa drugiej Strony. Wymiana informacji 

obejmuje także przekazywanie wyników pomiarów i prognoz. 

Artykuł7 

Przekraczanie granicy państwowej 
i pobyt na terytorium państwa drugiej Strony 

l. W celu zapewnienia skutecznej pomocy, Strony zobowiązują się ograniczyć do 

minimum formalności wymagane podczas przekraczania granicy państwowej, 

zgodnie z prawem wewnętrznym państw każdej ze Stron. 

2. Członkowie grupy ratowniczej i eksperci, w ramach udzielania pomocy, mogą 

przekraczać granicę państwową i przebywać na terytońurn państwa Strony 

zwracającej się o pomoc na podstawie dokumentu poświadczającego tożsamość, 

bez wiz i zezwoleń na pobyt. Wykaz dokwnentów poświadczających 

toźsamość, uprawniających do przekraczania granicy państwowej stanowi 

załącznik nr l do niniejszej Umowy. 

3. Kierownik grupy ratowniczej i eksperci, na tądanie odpowiednich służb, 

okazują zaświadczenie, wydane przez właściwy organ Strony udzielającej 

pomocy i listę osób wchodzących w skład grupy ratowniczej. Wzór 

zaświadczenia zawiera załącznik nr 2 do niniejsząj Umowy. 



4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki skierowanie grupy 

i ekspertów można potwierdzić faksem przez wysłanie dokumentów 

określonych w ustępie 3 do właściwych organów i odpowiednich słuZb Strony 

zwracającej się o pomoc. 

5. Grupy ratownicze i eksperci przekraczają granicę państwową w przejściach 

granicznych~ a w przypadkach nie cierpiących zwłoki poza przejściami 

granicznymi 

i po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiednich organów ochrony granicy 

państw Stron. 

6. Członkowie grup ratowniczych i eksperci mają prawo do noszenia mundurów 

na terytorium państwa Strony zwracającej się o pomoc, jeśli stanowią ich ubiór 

służbowy lub specjalny. 

7. Członkowie grup ratowniczych i eksperci podczas pobytu na terytorium 

państwa Strony zwracającej się o pomoc mają obowiązek przestrzegania prawa 

wewnętrznego tego państwa. 

Artykuł S 
Przemieszczanie wyposażenia i środków pomocy przez granicę państwową 

l. Strony, zgodnie z prawem wewnętrznym swojego państwa, ułatwią przywóz 

i wywóz wyposażenia i środków pomocy. Kierownik grupy ratowniczej 

i eksperci, przy przekraczaniu granicy państwowej, są obowiązani przedłożyć 

właściwym organom celnym Strony zwracającej się o pomoc wykaz 

przewożonego wyposażenia i środków pomocy, zwany dalej "wykazem". 

2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki można nie przedstawiać wykazu, 

jednakże wykaz powinien być dostarczony właściwemu organowi celnemu 

w ciągu 30 dni od daty przekroczenia granicy państwowej. Ułatwienia tego nie 

stosuje się do środków odurzających i substancji psychotropowych. 



Wyposażenie i środki pomocy są wwoźone z całkowitym zwolnieniem od cła, 

podatków i opłat. Nie zuźyte wyposażenie i środki pomocy podlegają 

konieczności wywozu w terminie 30 dni od daty zakończenia udzielania 

pomocy. W stosunku do wyposażenia i środków pomocy nie wywiezionych 

w terminie mają zastosowanie przepisy prawa państwa Strony zwracającej się 

o pomoc. W stosunku do wyposażenia i środków pomocy nie ma obowiązku 

składania zabezpieczenia cła, podatków i opłat. 

4. W ramach niniejszej Umowy, zakazy i ograniczenia obowiązujące 

w przypadku przywozu i wywozu towarów nie dotyczą wyposażenia i środków 

pomocy. 

5. W przypadkujeżeli wyposażenie pozostaniejako środekpomocy na terytorium 

państwa Strony zwracającej się o pomoc, wówczas ten fakt niezwłocznie 

zgłasza się właściwemu organowi danej Strony, który powiadomi o tym organ 

celny. 

6. Środki odurzające i substancje psychotropowe mogą być przywożone tylko 

w celu udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, a stosować je może 

wyłącznie wykwalifikowany personel medyozny zgodnie z prawem 

wewnętrznym państwa Strony udzielającej pomocy. Strona zwracająca się 

o pomoc ma prawo dokonywać kontroli zastosowania tych środków 

i substancji na terytorium swojego państwa. Postanowienia ustępów 4 i 5 

stosuje się również w przypadku przywozu środków odurzających i substancji 

psychotropowych na terytorium państwa Strony zwracającej się o pomoc 

i wywozu z powrotem w razie niezużycia tych środków 

i substancji. W stosunku do nie zuźytych środków odurzających i substancji 

psychotropowych, które nie mogą być wywiezione z terytorium państwa 

Strony zwracającej się o pomoc, mają zastosowanie przepisy prawa państwa tej 

Strony. Przywozu i wywozu tych środków i substancji w ramach niniejszej 

Umowy nie uznaje 

międzynarodowych 

psychotropowych. 

się za przywóz i wywóz w rozumieniu przepisów 

dotyczących środków odurzających 1 substancji 



7. W przypadku użycia pojazdów przy udzielaniu pomocy na podstawie niniejszej 

Umowy, nie wymaga się zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy 

i międzynarodowego ubezpieczenia, a także opłat za użytkowanie autostrad, 

dróg szybkiego ruchu i innych dróg. Pojazdy te muszą być oznakowane przez 

odpowiednie symbole lub napisy w taki sposób, aby było widoczne, że są 

przeznaczone do udzielenia pomocy. 

8. Grupy ratownicze, na terytorium państwa Strony zwracającej się o pomoc, 

mają prawo używania własnego oznakowania i urządzeń ostrzegawczych na 

swoich pojazdach. 

Artykuł9 

Użycie statków powietrznych. 

l. Do transportu grup ratowniczyc~ ekspertów, wyposażenia i środków pomocy, 

jak też bezpośrednio podczas udzielania pomocy, mogą być uzywane statki 

powietrzne. 

2. Każda ze Stron, w celu realizacji niniejszej Umowy, może udzielić zezwolenia 

na przelot nad terytorium jej państwa oraz lądowanie i start statków 

powietrznych drugiej Strony na lotniskach i poza ich granicami. 

3. O zamiarze użycia statków powietrznych uprzednio powiadamia się właściwy 

organ Strony zwracającej się o pomoc oraz udziela informacji o: 

3.1 rodzaju i typie statku powietrznego; 

3.2 państwie rejestracji; 

3.3 jego znaku rejestracyjnym; 

3.4 załodze, pasażerach i grupie ratowniczej; 

3.5 wyposażeniu i środkach pomocy, znajdujących stę na pokładzie 

statku powietrznego; 



czasie startu, planowanej trasie lotu, miejscu i przewidywanym 

czasie lądowania. 

4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego artykułu stosuje się 

przepisy prawa państw Stron, dotyczące krajowego i międzynarodowego ruchu 

lotniczego. 

Artykuł 10 
Koordynacja i ogólne kierowanie 

l. Koordynacja i ogólne kierowanie działaniami grup ratowniczych i ekspertów 

naleźy do właściwego organu Strony zwracającej się o pomoc. 

2. Bezpośrednie kierowanie grupami ratowniczymi i ekspertami należy do ich 

kierowników. 

3. Właściwy organ Strony zwracającej się o pomoc zapewnia wsparcie grupom 

ratowniczym i ekspertom w czasie wykonywania przez nich zadań. Strona 

zwracająca się o pomoc informuje kierowników grup ratowniczych i ekspertów 

Strony udzielającej pomocy o sytuacji w strefie katastrofY, klęski żywiołowej, 

innego poważnego wypadku oraz na poszczególnych odcinkach działań 

i w razie potrzeby zapewnia tym grupom tłumaczy. 

4. Grupy ratownicze i eksperci opuszczają terytorium państwa Strony zwracąjącej 

się o pomoc po wykonaniu swoich zadań lub wcześniej~ jeżeli zdecyduje tak 

właściwy organ jednej ze Stron. 

5. Rozdziałem środków pomocy zajmuje się S1rona zwracająca się o pomoc. 

6. Po zakończeniu prac związanych z udzielaniem pomocy właściwe organy Stron 

przedkładają sobie wzajemnie sprawozdania dotyczące udzielonej i otrzymanej 

pomocy oraz rezultatów wykonanych prac. 



Artykuł 11~ 

Łączność 

Właściwe organy Stron podejmą wspólnie starania, które umożliwią wzajemną 

łączność, a także łączność między tymi organami i wysłanymi przez nie grupami 

ratowniczymi, jak i między wysłanymi grupami ratowniczymi a właściwym 

kierownictwem działań ratowniczych. 

Artykn112 
Koszty 

l. Strona zwracająca się o pomoc nie pokrywa kosztów udzielenia pomocy oraz 

kosztów, które powstały w związku ze zużyciem, uszkodzeniem, zniszczeniem 

lub utratą wyposai:enia,. poniesionych przez Stronę udzielającą pomocy, o ile 

Strony nie uzgodniły inaczej w formie pisemnej. 

2. Strona zwracająca się o pomoc na swój koszt zapewnia grupom ratowniczym 

i ekspertom zakwaterowanie i niezbędną pomoc medyczną, a po wyczerpaniu 

przez nich zapasów wyposażenia - wyżywienie, paliwa i smary oraz inne 

materiały, niezbędne do eksploatacji środków technicznych i transportowych 

oraz podstawowe środki pierwszej potrzeby. 

3. Strona udzielająca pomocy jest zwolniona od opłat związanych z przelotem, 

lądowaniem, oczekiwaniem na lotnisku i startem jej statków powietrznych, jak 

również od opłat za świadczone usługi nawigacyjne oraz udostępnienie 

przejścia granicznego. 

Artykuł 13 
Odszkodowania 

l. Każda ze Stron zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych wobec 

drugiej Strony w przypadku: 



1.1 wyrządzenia szkód w mieniu lub środowisku przez członka grupy 

ratowniczej lub eksperta w związku z realizacją zadań wynikających 

z postanowień niniejszej Umowy, 

1.2 rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci członka grupy 

ratowniczej lub eksperta w związku z realizacją zadań wynikających 

z postanowień niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli członek grupy ratowniczej lub ekspert Strony udzielającej pomocy, przy 

wykonywaniu zadań związanych z realizacją postanowień niniejszej Umowy, 

spowoduje powstanie szkody u osoby trzeciej na terytorium państwa Strony 

zwracającej się o pomoc, to za tę szkodę odpowiada Strona zwracająca się 

o pomoc, zgodnie z przepisami prawa, które byłyby zastosowane w przypadku 

szkody spowodowanej przez członka własnej grupy ratowniczej. 

• 
3. Postanowień ustępów l i 2 nie stosuje się, jeżeli szkoda została spowodowana 

umyślnie. 

4. Właściwe organy Stron prowadzą współpracę w zakresie dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych. 

Artykuł14 

Wykorzystanie informaeji 

Jeżeli właściwe organy nie uzgodniły na piśmie inaczej, toinfonnacje uzyskane 

w ramach niniejszej Umowy - z wyłączeniem infonnacji, które nie podlegają 

ujawnieniu zgodnie z prawem wewnętrznym państw Stron - mogą być 

publikowane i wykorzystywane zgodnie ze zwyczajową praktyką i prawem 

wewnętrznym państw każdej ze Stron, z uwzględnieniem postanowień artykułu 15. 

Artykuł15 
Wymiana danych osobowych 

Wymiana danych osobowych dotyczących osób wykonujących niniejszą Umowę 

następuje przy zachowaniu przez właściwe organy Stron następujących przepisów: 



l) dane osobowe mogą być wymieniane wyłącznie między 

organami, o których mowa wart. 3 ust. l i 3 niniejszej Umowy, w 

niezbędnym do osiągnięcia wynikających z niej celów; 

2) udostępnienie danych osobowych innym organom jest możliwe tylko po 

wcześniejszym wyrażeniu zgody przez właściwy organ, który przekazał 

dane; 

3) organ, który otrzymał dane osobowe, może wykorzystać je wyłącznie 

w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy i tylko na warunkach 

olcreślonych przez właściwy organ, który je przekazał; 

4) po ustaniu powodu przekazania danych osobowych należy je zniszczyć bez 

zbędnej zwłoki i powiadomić o tym fakcie organ, który przekazał dane; 

5) właściwe organy odpowiadają za prawdziwość przekazanych danych 

osobowych. W przypadku jeżeli przekazano dane błędne lub takie, których 

nie wolno było przekazać, należy o tym niezwłocznie powiadomić organ, 

który je otrzymał i który jest zobowiązany poprawić lub zniszczyć te dane; 

6) właściwe organy i organ, który otrzymał dane osobowe, mają obowiązek 

ochrony wymienianych danych osobowych przed niepowołanym dostępem 

do nich, nieuprawnioną zmianą i ich ujawnieniem. 

Artykuł 16 
Stosunek do innych umów międzynarodowych 

Umowa niniejsza nie narusza praw i zobowiązań państw żadnej ze Stron, 

wynikających z innych wiążących je umów międzynarodowych. 



Artykuł 17 
Rozstrzyganie spraw spornych 

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, właściwe organy 

Stron będą rozwiązywać w drodze rokowań, a w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia - w drodze dyplomatycznej. 

Artykuł 18 
Zmiana i uzupełnienie niniejszej Umowy 

W drodze wzajemnego porozumienia Stron do niniejszej Umowy mogą być 

wprowadzane zmiany i uzupełnienia tylko w formie pisemnej. 

Artykuł 19 
Postanowienia końcowe 

l. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym państwa 

każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not i wejdzie 

w życie w dniu otrzymania noty późniejszej. 

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją 

wypowiedzieć w formie pisemnej. W takim przypadku Umowa utraci moc po 

upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym doręczono drugiej Stronie notę 

wypowiedzenia. 

3. Utrata mocy niniejszej Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron, 

powstałych wskutek wykonywania Umowy przed utratą jej mocy, jeśli Strony 

nie postanowią inaczej. 



Sporządzono w .. ~!.9f:~fX!l.~f.9..~M: ...... dnia .:?.J..Jf!fl:!!.f!.rtH9x .... 2. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i białoruskim, przy 

obydwa teksty posiadają jednakową moc. 

Z upoważnienia Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Z upoważnienia Rządu / 
Republiki Białorusi / 



Załącznik nr l do Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, 
innym powaźnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 

podpisanej w ............................. , dnia ............................... . 

~a,l(aTilK l Aa fiara,l(HeBBJI 
naMbK YpaAaM P:łcoyfiJJ:iKi lloJJLm'ła i YpaAaM P3eny6JJoo IieJJapycL aó 

cyopal{ofllilo'Be y raJJiHe oaDJip3A2Qł8BBJI ~tanteTpOt, CTLJxiiiBLIX óeACTBa)f, 
iBWLIX BaA:~BLI'łaii:HLIX chyal{łdH, a T8KC8Ma JIDm~aQłdi h BblBiKaf, 

ua~cauara Y r. roAa 

Dokumentami uprawniającymi do przekraczania granicy państwowej dla grup 
ratowniczych 
i ekspertów zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom 
żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw są: 

,l(axcyMexrmd, SIIci.H ~aron;r, npana nepacXK~ ~3JIPX<llYHYro MIDKY B:&IpaTaBam.m.IM 
rpynaM i 3KcnepTaM y ~a:Be)Uiacr.d 3 llara,lllleHHeM ntm.t:DK Y~aM Pscny6.niiCi 
llon&mqa i Ypa.n;aM Pscny6niid BenapycL a6 cyupan;oYHiUTBe f ra.niHe na.n.srps~ 
KaTacTpo$, CT.&IXi.iłm.JX 6e~cmay, :imn::l:ax Ha)l;3BLI'ła.im.Ix chyan;r,rił, a TaKCaMa 

Jii~an;Yi ix BLIHUaty, 3' .sfJDllOIW\: 

l. Dla obywateli Republiki Białorusi: 
- paszport obywatela Republiki Białorusi; 
- paszport dyplomatycmy; 
- paszport służbowy; 
- służbowa legitymacja Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. 

l. ,[(:rui rpaMa,n;3m Pscny6.niiCi BenapycL: 
- namnaPT rpaMa,z:pmiHa Pscny6ni:Ici BenapycL; 
- ,!J;&IIJJiaM8.Tb'I'1IłLI namnaPT; 
- cny>K6oB:LI namnap-r; 
- cnyx<6oBae nacBe~e MiHicTspcma na Ha,I\3BLI'ła:H:m.lx cizy~mx. 

2. Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej: 
- paszport; 
- paszport dyplomatyczny; 
- dowód osobisty; 
- legitymacja służbowa funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. 

2. ):Vm rpaM~m P3cny6niiCi lloJILmtra: 
- nanmapT; 
- ,l.{J.illiJia.MaTDJ.lłHLI nannt.apT; 
- mtCBe)('łSJDie aco6:LI; 
- nacBep;qmme cynpa:n;oymxa ,l(3gpEa~aii: niDKapuaH: CJIYiK6LI. 



Załącznik nr l do U:m"wy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o 
współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, 

innym poważnym wypadkoin oraz usuwania ich następstw 
d · · dm"a po piSaneJ w ............................. , ............................. a • 

.................................................... .... 
właściwy organ miejscowość, data 

,ZJ;a~aTaK 2 .na llai'a,lJ;neuua 
naMhK Ypa,naM P3cny6Jiiid. lloJILmąa i Ypa,naM P:n~ny6Jiiid JieJiapycb a6 

cynpa~oyuinme y raJiiue nanHp3~ZBaBBH KaTacTPocJ», CTLIXiiiBLJX 6eJJ;CTBay, 
imnLIX oa~3Bb1'13BHbiX chyan;LJii:, a TaKcaMa Jiilmi,na~Lii ix BaCyYRCTBay, 

na,nnicauara y r. ro)la 

KaMIIeTJHTHDI opraH Mecua, ~aTa 

ZAŚWIADCZENIE 

llACBE,lJ;'IAHHE 

P l P ·"' /' . . . k . . 'cal . an ant llillę 1 nazwtS o, 1m1ę OJ ............................................................. Jest 

kierownikiem polskiej l białoruskiej"' grupy ratowniczej l ekspertem"', która l który"' 

udziela pomocy na terytorium ................................... na podstawie Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy 

w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym 

wypadkom oraz usuwania ich następstw . 

(IIp03Bin:rqa, iMH, iMH na 6a.n»Icy) . •·..... . . .. • . • . . . • . . . .. . • .. .. . . .. . .. . • .. 3 'H)'IDierma 

Jcipa}hiiKOM llOJThCKaH l 6eJiapycJ<aił "'BLiparaBa.JII)mW IpymJ l 3KCllep1'8.M"', HKWI l 



aK83Bae ,n;anaMory Ha nphlTOp»Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . y 
a,l(IIaBe.I(Hacni 3 Ilar8,LUieHHeM naMbK Ypa.naM P3crry6JriKi llo.JIDIIPia i Ypa,naM 

P3cny6niro Eenapyc:r, a6 cynpanoymUTBe y raniHe IIamip3.IQKBaHIDI KaTacTpofl>, 

CTDIX.illHhlX 6e.I(CTBay, iHIIIbiX H3,[(3BIJiłaHHbiX chya.I:(J>Iił, a TaKCaMa JiiKBi.I(auEJi iX 

HaC'fYIICTBay. 

Niniejsze zaświadczenie upoważnia grupę ratowniczą l eksperta• do przekraczania 

granicy państwowej. 

• 
)J;a,n3eHae nacBe,WiaHHe .nae npaBa ru.rpaTaBa.JibHaH rpyne l 3Kcnepzy nepac.aKai.n> 

.D:3HpiKaylfYIO MIDKY. 

W skład polskiej l białoruskiej • grupy ratowniczej wchodzi ...................... osób. 

Grupa ratownicza l ekspert* ma ze sobą wyposaźenie, w tym: 

.................... pojazdów z ........................ przyczepami, 

..................... psów ratowniczych. 

Y cKJia.n noJThcKa.H l 6enapycKaii* B:bipaTaBaJI&Hait rpynhl )7BaxoJl3inh 

.................... aco6. 

B:&IpaTaBa.JThHaH rpyna I3KcnepT * Mae rrpLI ca6e a6cT3.IDIBaHHe, y ThiM .rriKy: 

.. 6' ... . ...................... ayraMa IJVIY 3 .••.••••••..••• npb['q3TiaMI. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BhlpaTaBam.H:EiiX ca6axay. 

* 

Pieczęć 

IlJrqan,L 

- niepotrzebne skreślić l nena'I'p36Hae 3aKp3CJiir(I. 

Podpis 

llo.nnic 



'; .'; ~ . 



Stwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem: 

ZASTĘPCA DYREKTORA l 
De~ 7~ego M7f 
Marci~Z~~ 

Warszawa, dnia-4.1. kwietnia 2016 r. 



Załąezaik nr l do u_.owy 
mit'bY Rządemlł~poUtej Polskiej • Rqdem Republiki Białorosi 

o współpracy w dziedzbńe zapobiegania katasirolom, ldfSkom żywiołowym, 
innym powainym wypadkom oraz usuwaaia ieh następstw, 

podpisanej w ........................... .., dnia •••••••••••••• •· ••••••••••••••• 

~K 1.-llara.lęleiiiUI 
ollftlbK YJNWaM P3cay6Jdld llom.mu i YJHl.l'UI P.teBy6.JiiJd EeJJapyc~» afi 

eyopaąoJahoBe y ra.Jdue Damlp3A*BSBBJI a'I'K1'J'Oł, C'I'LIXiłiBux óe~eTBay, 
iJm1wx BWBYVJb~Nx e.hy....., a TaKeaM8 JiiKBJAaQMi b BbllliKaf, 

n....Oeaaara f r. ro~a 

Dokumentami uprawniającymi do prz.ekraczania granicy państwowej dla grup 
ratowniczych 
i ekspertów zgodnie z UJ.llOWą między Rzędem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Rep1Jblild Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom 
żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw są: 

.l(axcyMeRTaMi, mcbi ~ upaBa n~ ~ MJDICY BHpa.TaB8Jlbll&1M 

rpyii8.Y i 3XCIIepra:M y .~ 3 Ilara,ąHCBHel4 JIKMba: Yp1WIM P3CII)'6.uhd 
liom,mqa i YJHWlM PSCizy6.uiid BenapyCJ, a6 cynpat(O)$Hin'me f I'8JliBe II8W!p3JOKB8HHSJ: 

m~, CT.f.1Xiiim.Ix 6e.ztCTB&f, imm.1x 'B&A"3BLJQlłlm.nc: ci~ a TaltC8M8. 

.JiiJmiRa~ ix m.miJCB.Y~ 3' JIY.mno~ 

l. Dla obywateli Republiki Białorusi: 
- paszport obywatela Republiki Białorusi; 
- paszport dyplomatyczny; 
- paszport służbowy; 
- służbowa legitymacja Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. 

l. ,lVm rpaua;um P3cny6.niid beJ:mpyeJ.: 
- nanmapr ~ P3CilY6nhd Benapye~o; 
- ~II&IIIII&pr; 

- CJI)Illt6oBLI nanmapr, 
- CJiy)f!6osae D~ MiBiC'l'9pCTBR rra BB.mBLtll8bYx chyallfJJJX, 

2. Dla obywateli Rzeczypospolitej Po.Iskiej: 
- paszport; 
- paszport dyplomatyczny; 
.. dowód osobisty; 
- legitymacja słutbowa fimkcjonariusza Państwowej Straży Potarnej. 

2. ,l{mr ~ P9CII)'ÓJiiid llo.IJLII11la: 
- namrrapr; 
-~ na.tttiiapT; 
- ilaCae..lt'IBPe ~H; 
- nacBe)llł8HHe cynpanoyo:iKa. ~Yaait ua"'łlp'ffałł c.ny'llc6H. 



ZaJtCZDiku.r ~tło l1JW»wy .. 
między Rządem ~po.litej Potskiej a RządemRepubliki Bł.ałornsi '4) ·. 
współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom iyWiolowym, · 

innym powatnym wypadłmin oraz usuwania ich aastępstw 
pod • • d . piSBBeJ w .............................. ., DJal ••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................................ 

właściwy organ ··· miejscowość, data 

~aTaK 2 .ll8 Dal'8,llllellllll 
llllMiz Yp~aM P3myfiJJbd ll.o.nh~~r~a i 'YpBA&M P3my6nbd Be.rlapycb a6 

cyn~oJaiąrae f raniBe IUIIUIIJ'.łAZBBIIIHI KaTae'fPOł, C'I'LUiiiBLix Oe.llCTB&f, 
imnLIX a8Jla&:wqa1Jn.u dTyanwi, a T8KCDI8 Jdlminan;wi ix BBCTfllł:TBBf, 

Da,IUÓca&ara Y r. ro.Qa 

.................................................... 
Mec~,llaTa 

ZAŚWIADCZENIE 

DACBE)J;'IAHBE 

Pan l Pani* fnnię i nazwisko. imię ojca/ ............................................................. jest 

kierownikiem polskiej l białoruskiej• grupy ratowniczej l ekspertem •, która l który* 

udziela pomocy na terytorium. ..............•..•................ na podstawie Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz4dem Republiki Białorusi o współpracy 

w dziedzinie zapobiegania katastrofom. klęskom żywiołowym, innym powamym 

wypadkom oraz usuwania ich następstw . 

(Ilp~ boi, iMsi na 6an»KY) .: ........................... M~·········· 3'~e~ 

Kipa}fHiKOM no.J~JJCKaii /6eJiapycRJ * ~Hd Ip)'Jłł!ll ;3KClle.pnurl",, mu~ l 



8K83Bae ,nanaMory ua '1'3p1il:'l'OpLii • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • .. • • • • • • • • • • • • • • • Y 
8,lUJ8Be~ni 3 Ila:ra.nHeHHeM II8.ł4bK Ypa.u;BM P3C11Y6Jiiid IloJILmrm i Ypa,na.M 

P3Cny6.uixi lieJiapycb a6 cynpa.noyuiw:Be Y raniHe JialDIP3.1QKB8BHSI ~, 
CTfiiXiitHLix 6e.l{Cl'Ba)f, iBIUT.lX ~BLJiłalimax chyai(Ialił, a T8.KC8M8 .rrlKBi.l{az:u,ri ix 

Niniejsze ~czenie upoważnia grupę ratowniczą l eksperta• do prz.ekraczania 

granicy państwowej. 

• 
,na.nseaae nacBe.n;ąaHHe .mre npasa BlalparaBallbmdł rpyne l 3Kcnepry nepacJIICalll, 

Jl9pJICRYHYro :uocy. 

W skład polskiej l białoruskiej • grupy ratowniczej wchodzi ...................... osób. 

Grupa ratownicza l ekspert ma ze sobą wyposat.enie, w tym: 

...............•.... pojazdów z ........................ pl'Z)'czepami,-

···· ..........•...... psów rato'Wlliceych • 

. ... .... ... . . . ...... ~o6 .. 

...................... a~ali~s ............... ~~IIDJii . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BL1pa'I'8BaJI}dł:EiiX. ca6a.Ka'Y. 

Pieczęć 

Thlrł8J.llt 

. . 
- niepot:I."Ubne skreślić l Hemnp36Hae ~ 

Podpis 

no,znrlc 



naMbK YpaAaM PxnyóJJbd fiOJih:mqa 

i Y~aM henyłiJibd Jle.napyeb 

ao cyapa .. ofaiąrBe Y nuńae D81Ulp3~BIUI DTaCTpot, 

en.niluYX 6e,ąeuay, iJnowx B~BL~W~aiilu.n eirya~, 

a TaKeaMa JÓKBi)laQWi ix BLtlliKaf 

Y p~ P3Cny6Jrild IToJIDill'ła i Ypa.u; P3Cny6niid IienapycL, ~e:H 

-Bań, 

- ~arolłLl Ca,l(3ebilJBJ.1b p83B~ ~1\lllhlX Ka.HTaKTa.Y y p;yxy 

,I(ara.Bopa li8MbK P3Cny6.nixaH Tio.rn,mqa i P3Cny6Jiiicaii JienapyCL a6 

.no6pacyce.ncme i p;pyxamro6~~~n~ cynpan;o~e, n~caHara Y 
r. Bapma;se 23 'l3pBeWI 1992 ro,lla, 

- IIaMa1'8IOlJLI npa !.f8rlłi,JM8C~ )'3HimeBWI :KaTaCTpOc}J, 

C'I'L1XiiłHLix 6e.llCTBaY i jBJIThTX HaA3BI:ar'ł3AHLlx chya:f(Llił, 3BD8HLIX 

3 p83BUmeM '1'3XHBJIOńłł, 

- Kipyro'łllc.a: sea6xo~aci(IO 38ÓeCJIJA3BIDI axom.t ~ 

~ liaxoY a,n; KaTacrp<>c}J, ~ 6e.nCTBay i iłiTJI'bTX 

Batl3B~ ci-ryaiQ)Ji, 

- npLIMaiO'łLI Il8,D; YBary KapLic:QL, nyro MOxat npLIHecrd 

~xca:saM :SaiCoY cynpanoymnma i }f3ae~anaMora Y raniile 

na:w.Ip3~ Ka.'raCTp04J, ·~ 6e.n;cmay, iJron,.Tx 

B~BLl'la:iiJmx chya:f(Llił, a TaKCa.Ma JiilCBi,naQl)li ix BLlllixa.}', 

- pa3YMCIO'łłal uea6xo,zumcllb cyupano~~a i aiCa38.HIUI 

)fsaeMHaii .nau.aMori y BLIIUWCBX ICaTaC'lpO«), CTWXiiiBLix 6e.n;CTBaY 

i imnLJX u~łJłlaiiBLix chya:co;m, a T8IC.ca.M:a 3 :M31:aii safiecWI'ł3HWI 



xyncara mOOpaBaHHSI rpyn 

3 a6C1'8JUIBaHHeM i cpo)lKay ,nana:Mori, 

- n~3CniBaiO"łLL pomo Apraui3a:uwi A6' .sJ.IUia:HI:dX HaJn;di, 

iHriiaX Mbmapo~ ap~m y raniHe rra.IDip3JQICB8HIDl 

KaTac'fPOcp, CT:&IXiibrblx 6e,nCTBay i iHiuLix ~syqaiłm,rx chy~rli, 

a TaKCa:Ma JiiKBi.zl~ ix Bmriicay, 

n~inic11 a6 aacrymibiM: 

AJlTLIKY.D 1 
llpa.QMer ~a,n3eaara lla~ueau 

l. ~Hae Ilara,z:uieHHe p3rymoe acuoyu&m npLliiQblllłil 

.D;o6paaxsomara aiC83aHIDI ,I(ana.Mori y BLIIUWC8X ~' 

C'.I'LIXiibmx 6el(cTBay i iBUILIX 118,&3Bii[lla.iimlx chyaiUJIH, mWI He 

MOrynit 6LIIJP D;aJIKaM a6o xyrtca JiiKBi.IJ;8B8BLI cpo.zuca;Mi DoKJ, M 

3ruqmteitD;a 38. ,l(ana.Mo:rait. 

2. ~euae Ilara,z:uieHHe BH3Haąae Bi.zn,I cynp~o~ 

y p83B:i.InJ;i MeTSJJ;ay i ~emri ,I(3emms:Y 3 M9Taił naBeni'ł3BWI 

MarriLIMacn;ay 1iarcoy y cyMecHLIM namqn,lPI(B8.Hiłi Ka~, 

cThiXiiłm,nc 6e,n;CTBay, iHIIIhiX Ha.Z(3BLI"ł3iiHLLx chya.IUJii, a Ta.KCaMa 

.rriJm~i ix BJmiicay. 

ApTLJKY.n2 
T3pMim.J i a:~ua-omń 

T3pMiuLI i 83Halł3mń, .mWI BLIKapLic.royoaiOn;n;a y .l(~em.IM 
ll8I'aJUłeHHi, Maron;:& HacT)'IIHae 3Halł3HHe: 

- 1iox, m 3B.SI.pTae~ sa ,n;auaMoraii, - DOI<, K8MII~HTBLI oprau 

mrora 3B.s.qmtenn;a .na KaMIIeT3HTRara opra:Ba .nP)Tol'a Eoxy 3 38lllilTaM 

a6 a.Ka3aHiłi .n;anaMori; 



-------------------..... ·······-··· 

-DOK, m axassae ;D;anaMOcy,- DOK, lCaMlleTSBTłlLI opnm ~A·...& 

BLIICOHBae 38.IILlT a6 axa3aHH.i .l(8naMOri, HaiÓpABaHJJ K8MIIeT3HTHLIM 

OpraHaM .zwyrora :SoK)'; 

.. IIa.mlp3,IJ;młaHBe Ka'I'8C'l'pOC}.l, C'I'LIX..iimnr 6e~CTBay i iHJULIX 

~~ cb:y~ - KO:MI1JieKC MepanpLieMCTBaY~ Ha:KipaB8HidX 

Ha Da.MSJHIII3HHe pmmci ~Himemm nTa.CTpOcp, ~ 6e.n;cmay, 

iHntLtx ~ ciTyat(brlł, a TaKcaM:a Ha 38XaBaBHe >ICLIImB 

i 3,IJ;apoyJI mo,nseB:, 3llixoHBe UaMepa.}'r ypouy H8BaKOJILHa.M)' 

8CHpO,lJ.A310 i MaT3pLUI.llLlłiD{ ctpaT; 

- l'łmpaTaBaJILHWI rpyna - rpyna cne~CTaY ua ąane 

3 Kipayaixo~ HBidpaBaiWI 3 M3T8ii ai<a38liiDl .l(anaMOri Ha 1:3pLITOpLIIO 

~EaBLI :Soxy, .md ssapraei(IJ;a sa ,n;maMoraii; 

- 9KcnepT-cne~CT, Ha.IdpaB8JIH 3 M3T8i a.Ka3a:amr ,nana.Mori 

Ha npYTopYIO ~H JioKY, md 3B.sq:>Tae~ 3a ~a:MoraB:; 

- a6cTammSHBe - ManpWI.lW, nXHi1JBWI i TpaHcnapTHLIJI 

cpo,zud, npa.tpa.MH8e 386eciiR3HHe, BLip8.TaBa.TILllhUl ca68Id, ynacHM 

a:M)'Binw1, a TaKC&Ma npt\nMeTLI aca6iCT8I'a cna:m;maBHJI -rmeuay 

BLipaTSBaJIJ,uaH rpyuy i 9Kcnepra:Y; 

- cpo~ ,znuiaMOri - MaT3p:&UDibHWI KamTOYHacl.li, npb13Ha1falłłiU 

WIJ~ 6.B3BmiJiaTHara p83MepiCa.BaHIDI C.sipO,It Ha.CeJJl,Rinma, DaiVIPDeJiara 

y BLIHixy ~, CTHXiiim.tx 6e.n;cTBRY i imnLIX WJ.1l3BLl'łaitHNX 

chy~. 

AprLiąn3 

KaMDeT.JBTIILIB opraBLI 

l. 3 mTait p~ .n;azpeJł8Ill IlanwleHWI :Smd BHSaaąaiOUL 

HaCryiiHHJ~ KaMIIet'3~ o~: 



.. ---------------·-----···· 

- y P3Cny6Jliny 1IoJIDJJI1ła- MiHiCTp YJłYTPam.tX cnpay; 

- y Pscny6.nin;LI lie.Jiapycb - Miidcnpcma na H~BJJiłaH:m,tx 

chyai(bUIX. 

2. KaMneT3B.'I'HWI opraHLI YJiayuaBmiCaBH 3IDipT31Ula i np~ 

a6 8K838HHi 
. 

.nauaMon, 

Henacps,TOThTH KaBTa.KTLI. 

3. Jiaxci 6y~ iB:cpapMaBST(D ~iB a.zlii8I'O npa imDólSI . 

KaMIIeTsBTHWI opramt, ue~ y ~e l .n;~Hara ~na, 
.5IIÓ.SI :Yna~ 3B~a 38. ,l(8llaMOra.ił i HpfJM8T(D .38IIhiTL1 a6 

8lC83aHHi )J;anaMOri. 

ApTLJ~eyJJ4 

B~LJ •naMori 

l. ,l(anaMora MO)D 6~ a:Kll38lla y f},>opMe Ha.Icipa:oaHWI 

BLipa.TaBaJILHLlX rpyn a6o 3ICCIIepTa~, a.6cTa.mmaJma:, cpo~:Y 

.u;ana.Mori a6o imriLIM. cnoca6aM, ysr<>)J;HeHLIM na.MDK KaMIIe'I3H'l'BLIMi 

opraHa.Mi~ .sncUI BH3Ha."'aHLt :Y nyHIOJ;e l 8pTLIICyJJa 3 · ~Hara 

I'Iara,włeHIDI. 

2 . .Axa3a.Hae ,u;anaMori axoiJJiiBae nepm 3a yce mucip8.B8HHe 

BLipaTa.Ba.JIDHLIX rpyn a6o 3ICCIIepTay 3 M3T8ii BbiK8.HaHIDI Hea6XO,l(HLIX 

~emlllliY y qac .nix:si,n;aD;Lii smrlxcay m~, crL'IXiliHLix 6e.u;CTBay 

i imnLix H~Ll1łaiiHLix chyar(Liii. 

3. A6cTammauHe BLipaTa.BaJIDHHX rpyn naBiJma 6J.JI.n. 

.nacTaTICOBLIM .zum aYrauoMHal'a npmui.n;3eHBJI ,l(3ejJJIJUJy Ha nparvny 72 

~iB. 



4. llep8MlliiJ'Ił9BHe -Bwpa.TaBa.JibJłłiTX rpyu, 3KcnepTay, a Ta.Kca.M~ 

nepaB03 ix a.6erammaB::asi i cpo,zncay ~a:Mori ~runonna 

Ha3e~ naoerpaHLIM a6o Bo~ Tpa.HcnapTa.M. 

Ap1'hl~eyn 5 

llap~BK 8K83&BBII AaDBMOri 

l. ~ora 6y~ ~ ua n~cnme nic:&MOBara a6o 

DycHara 3aiiLITy, mudpasas:ara IalMIIeT9HTHLIM oprau:a.M Jioxy, .mci. 

3~ 3a ~aMorai. BycHbl 3mlbiT naTpa6ye H~ara 

nic.LMOBara ~~BWI. 

2. 3anhrr nasiReB 3MSIIII'ł8I(:& xaparcrapLICTLIKY IalTacrpOiJ.>LI, 

CTLtxiiiHara 6e,ncma, i:mnaii Ba.n3B:wmiiB:aii cizy~, a TaKcaMa BU., 

«}>op:My, a6'eM i npMiH a.Ka3aJIIDI ,n;anaMori. 

3. Ka.Mnet'3B'l'HL1 op:rau 1ioxy, md aKalBae ,nanaMory, 

y :admpaiJ;eiłm:I.I qac npLIMae pau.I3BHe a6 aK83aHHi ,n;anaMoń 

i iHfllapM:ye OOK, m 3Bxpraen;n:a 3 3a11LtTaM a6 ,l{aDaM03e, upa 

:Ma.I"łLLM8CIÓ, }'MODLI i 118MepLI 8K838BIDI ~anaMOri. 

l. Cynp~oYH~ 3 M3T8ii sclle~ara BmcaHaHWI ~q, .mdsi 

BLmixmon& 3 ~Hara Ilara,zuieHWI, psani3ye~a npa3: 

- 1.1. y,n;aciałlł8JILBa.HHe ciCT3MH paCII83Ha.BaBIDI i aii8.B.siJ111łSHIDI 

a6 ICaTa.C'rpOcpax, CThiXiHimx 6e,nCTBaX i iHniwc Ha,ll3B~ 

chyailLUIX; 

1.2. 118.lWWX:'l.'OYtcy ,n;a aK.a3aHIIB ,nanaMori i .Sie a.Ka3aHHe 

y a.zuiaBe)Ułacni 3 ,na,nsem.IM ITa:ra.zuleHHeM; 



1.3. c}'MeCHae IDiatmBaHHe, pac~oYiey i ~eHHe 

HSBYJCOBa-.n;acJie.zttmX npaerray, 

JiiTapa'fYPai i BLIHiJcaMi .n;ac.newun pa6oT, npaB.si,D;3eHHe B8B)'KOBhlX 

IGUI.pep3unLIH i Cel\tliHapay; 

1.4. cyu:ecayro na.zqmxroyzy 
. .... 

cnel{bUIJllCTay, 

i cneQLmJil)HLlX xypcay, a6MeH HaB}"ł31JI(aMi i cnenLUDrlcra:Mi; 

1.5. IIS,I(Jl&IX.TO)'Ky i ~HBe cyMecHLIX B)"łSHBJIY, Y XO,l(3e 

ncix BwcapLicroYBmo~a nan:axGHHi ,n8J(3euara Ilara,nHemm - me npLI 

a.K838liHi ~anaMori; 

1.6. a6MeH BOm.rraM, HapMa~ ,na.KyMeHTSMi, 

iHtPapM~ .npYJCSB8BHMi B~ M~ał i iuundł 

JiiTaparypaii, si)(3a- i cJ.><yraManpWJJiaMi; 

l. 7. swzyneHBe npL"flłml DT8.C'l}l0fl>, C'l'L1Xiiim.Ix 6e,nCTBay 

i imm.Ix u~LJ118.iiHLix chyarnD. 

2. :Sald 6y.zzynL . a6MeHbB81Wl iH(>apMaiJ;Eild a6 narpooax 

i BLIHiJcax Ka~, CTh1Xi:iiHL1x 6e,D;CTBay i iHJJJFJX B~LI'ł8iłBLtx 

chy8l{Liił, mW.I Moryw, pacnayCIO.zpir(Qa ua T3pHTopLDO A3Jli».KaBLI 

.zq>yrora Bo:rcy. A6MeH iH<ł>ap:uartLnJ:ił TaiCCBMa npwrJieAX<Bae 

nepatD;alJY BLIHiKay BDIMSip3HIDIY i npamooay. 

Apn.~xyJJ7 

llep8eJIII3BBe ~.BpZayBaii MmKL1 i p32UAI 3B8XO,QZ8BIUI Ba 

T3p:&Iropldi. A3KpmlBW Apyrora Iioxy 

l. 3 M3T8i 3a6ecmA311H1[ 3cpeJ.tTSYHaił ,nanaMori :Sard 

a6a.B$13BalOJ.U];a a6MeJKa.BanJ, .n:a MiHiMyMy BmKaHaBHe tJ?apMBJJDHaCI(eił 

npLl nepaCJI'ł3mń ~Ea.Ysaii :MJDI(,'LI f amxaae,l:Ułac:o;i 3 YHYl'P8lih1M 

3aiCa.Ha.ztaYcmaM .l(3.Sipxca:Y KO.>KHara 3 EaKoy. 



2. lJ.neHLI B6lpa:raB&JlbHał IpynLI i 3KCnepTLT y paMKaX axa3a 

~oń MO~ nepac.Ualij) ~3SlpEa}fuyio MmKy i 3Ba.XO.ą3~a sa 

npm'OpLii )l3jl}):aca.BLI :So:rcy, md 3BB,PTaerma sa .u;anaMoraii, ua 

IIa,D;CTaBe ,D;aKyMeHTa, mro IIa.I(WIJ>~ aco6y, 6e3 B:i3 i ,z:t83BOJiay Ba 

npruKbiBSHHe. Ilepa.rril: .z:taxyMem:ay, mro n~~Ilb aco6y 

i )laiOI{& -npaB8- nepac~ ~ MOCy, npLIBO,l(3~8 

Y Jnl.lUlTKY l .na .rt8J{3elłal'a IlanwłeHWL 

3. Kipaymx BLipa:ra:Ba.JILBałi rpYJihl i 3KCUepn:.I na U8Tpa6a.B8HHIO 

8lQIBBe~ CJIY'I(6ay ~CTa'Y.WOOnL nacse~amte, BLT}(a.nseuae 

DMIIeT31ł'rim:M opraHaM lioicy, mro aiC33Bae ,l(8II8Mory, i cnic aco6, 

1:IIÓJI- YBaxo~smD y clC,JlaJJ; BLipaTaBaJILHaii rpynLI. Y 3op nac:ae,l{'łaliWI 

npLIBoĄSilm_a 'Y .l(aiJ:ariCy 2 .n;a ~ara IlanwłeHWI. 

4 .. Y u~a.mmx B~ uaici.pa:B8HHe BL1paTaBa.TILH8ii 

rpYJlH i 3Kcnepray Mri:ama ~ep,It3ir(D na clmccy np83 ~a}'Ky 

.naxyMeHTay, Bb13H8lUIHYX y II}'HIClle 3 ,ztaĘJeuara ap1.'LIKyJia, 

KaMIIeT3BTHaMY opnmy i ~ CJIY)K6a:M DOicy', m 3BgpTaei(Qa 

sa .u;anaMoraA. 

5. BI:.IpaTaBam.HWI Ip)'IILl i 3JCCIIeprLI nepacmauo~ 

,lt3SlpEaYsylo Mmy ua uarpaBi'łlłLlX nepax.o,ItaX, a y Hea,l{I(Jla.zou;rx 

n:r:m~ - na-38. narpaHi:lłHLIMi nepaxo.ztaMi nac.r.ui aTphlMaHHa 3I'O;cu,I 

a)XIlaBe.l(HYX oprmm:Y a:xoBLY WDlClJl ,n3SlpEaY JiaKoy. 

6. 'tJ.neBLI Bbilp8T8B8JILBL1X rpyn i 3KCIIepTY MaiOnD npaBa uacil'(L 

4lopMemme ~HHe Ha T3p:b1Topm )l3S!p>K8BLI lioKY, m 3WipTa.enD;a sa 

.n;anaMoraii, K8J1i mo 3 'JI)TJISie~a CJIY)KOOBLIM a6o cnenL1SJ.llbłlhiM. 

7. tJn:eHLI BHJ>aTS.Ba.JI~,HDlX rpyn i 3KcneprLI y qac ix 

3Hax.O,ll)I(8HIDI lD1 T3pLITOp:Dti .zt!łHPXaBLI BoKy~ md 31UlpT8ei(U8 38 



nasiiiHLI npm.pLIMJiisai(I(a yoyrpamtra 3aXalla.ztayCTBa 

r..mm JJ;3Rp)JQ1BL1. 

ApTwteyJJ8 
fiepaMłiiii'I3BBe afieT8JBIB8BBH i epo,nxaf ,118DaMOri 

Dp83 AlJIP2'8YHYIO MOtY 

1. :SaKi y ~ase.zumc:Qi 3 H~aJibH&IMi 38Kali&AAYCTBaMi 

cnpaJillł810~ YB03 i BLIB8:3 a.6cTarumaBmJ: i cpo,zucay ~anaMori. 

KipafHiK BLipaT8B8JILaaB IpynLI i 3ICCUepn.l npY nepac.JIIł3HHi 

,n3gp:>Ka)iHaii M1DICY a6aB.s.I38Hhl ~CTa.B~ 3lUJa.Be,nm~M ML1'l'HbiM 

opraHaM liOicy", .mci 3B11pT8et(IUl 3a .l(aBaMOrd, nepa.niK a6cTaru.ma.mm 

i cpo.zu<ay ,l:(ana.M.:>ri, mcia nepaBo3m;ma (Ha.n:anełł- nepanix). 

2. Y Hea,z:J;IC.Jia.l BLIIIa.ln<8X nepaniK MO>Ka He npa.ncmy~a, 

~aK eH na:siHeH 6r,nu, HaxipaBam.I 8,ZUlaBC,IUI8My MHI'llaM)' opraJIY Ha 

npa:Qmy 30 ,n;3i5H 3 ,IJ;ar&r nepacFł3HIDI ~>ica'Ymdi .MJ.DIC];l. ~eHae 

CIIp3Ul'ł3HHe ue pacnaycro~~a ua :aapKaTL11łHLUI cpo,D;Ki 

i ncixa-rpoiiHLtH p31'łLIBLI. 

3. A6cTammaHHe i cpo~ ,n;ana.Mori ~ 3 nojim.IM 

BLI3BaJieBHeM a.zJ; a6IOI~aBBll MbiTHLIMi no:m.niJła.Mi, na,o;aTKa.Mi 

i 36opa.Mi. HsmnrmpYcTa.Hi:.m a6cranmuume i cpo,zud ,ZJ;anaMori nasiiiiW 

6~ BLIBe3eHDI Ha npaiVIry 30 .l(3CH 3 ,l(8TH 3aK81fTł3Hml aiai38HifJI 

,n;anSMori. Y ,n:aTIL~Hemrl )(a mmLIICapDicTa.H.LIX a6CTaiDIBaHIDI i cpo,l:(Kay 

~a:Mori, mda ue B:LIBe3eH&I y '1'3pMiB, BLIICa.pHCTO)i:Balo~a nana:aoHHi 

3a:KaHa,ZJ;aycTBa .l(3Jipxca.BLI liogy, .snci. 3B.BpTaeJ:ma ga ,nana.Moraii .. 

Y .n;a1IL1HeHHi ,n;a a6CTaJ:UIBaHB)I i cpo,zncay ;n~naMori ue naTp36Ha 

Dpa,ZJ;CTayJieHHe 3a6ecn.fll:I3BWJ BLUIJiaTbi ML1THLIX BOIIIJiiH, BaJlarK.a.Y 

i 36opay. 



.... 

4. 3a6apoHJJ i a6MelURmmi, mrisr_ l{a!LRatma }iao3y i 

TaBapay y paMKaX .l(a,n3e:&ara Ilata;nHeHWI, He a,mroc~a )(a 

a6cTammaHIDI i cpo~ar ,l(8lla.Mori. 

5. IlpLI B~ KaJii a6cra.rummme 3acraenn;a y m<acni. 

cpo.znmf }la:naMori Ha T9pparopm ,n3gp)J(aBb1 lioKY, .md sB.sqrraertn;a 3a 

,z:t;anaMord, Hea,nitJI8,D,Ha naBe)t8MIDIIOJlb K8.MIIeTSHTHaMY opraay 

}1K838Barą boicy, md iB4>aJ>yYe a6 I'3TLI1\ł MLITHH opraH. 

6. ~'l'ł.if'łlłWJ cpo,zuci i ncixa:rpoiiH&lll p31łhiBY MO~ 6:t:.~Qb 

YBe3eHLI roJIF,Id 3 M!JI'8ii a.K838lłiDl Hea6xo,rum:H Me,I:(LlnLIHcKait 

,D;aiUU40ri, a ix. B:&neap&ICT8BHe Ma.J:'1łLIMa TOJIMCi ICBaJiicpi.IcaBa.HHM 

:.teJUJT(łmcxiM UepcaH8JI8M sro,nua 3 YHYIPaHLIM 33DHa.u;aycTBaM 

~lłp~H Boxy, md axa3Bae ~ory. :SoK, .mci 3Mp1'8e~a 3a 

.D;ana.MOraii, Mae npSBa KBHTpamiBSI.lL BLIKapLicn:aune I"'9ThlX cpo)Jl(.ay 

i p3tnDaf ua npLITopw csaei ~DBLI. Ila.ruoK3HHi nymcray 4 i 5 

,n;~ apnmyna BLIB:apLICTOfuarotma TaKcaMa y BLIII8.D:KY YB03Y 
uapKaT.Ll11HblX cpo,zv<ay ·i ncixaTpODHLJX p31:JLIBay ua npbiTOpYIO 

,D;3Sip:EaBłal boK)', mci. 3~~ 3a ,IJ;ana:MOrai, i BLIBa3Y 

mmłdK8pbl~ cpo~y i p31ł&IBay. Y ,l(a'IJL1Hemrl M 

WIBYICapHCTaHLIX uapKaTLillHLlX cpo.n;Kay i ncixa:rpoiiHhlX p3"łbbBa'Y", 

WTO He Moryw, 6~ BHBe3em.I 3 T3płalTOpW ,lJ.3jlp)K8BLI boicy, ni 

3B1IpTS.e:ro:ta 3R ,l(aiiaMOraii, npLIMsrfiUO:Qr(a npaBaBLUI HOpMld 

y 8,l(IIa.Be.n;aacni s 38JC8Ha,n;ayCTBaM ,D;3llp)J(aBLI fKa.3aHara Bo xy. Y B03 

i Bh1BB3 nudx cpo.l(Kay i p31ILIBay y paMKBX .n;~uara ~emm ue 

Jiiq~ }fBo38M i ~ y a.zunme~:o;i 3 Mhmapo.IliiDIM npaBaM, 

.mcoe .naTbJTłLli(D;a Hapx.aTL11IIUJiiX cpo)(Kay i ncixalpOn:ę:LIX p31J&IBay. 

l 

l 



. -...... 

7. Y BLIIIa.lUcy smcapsCTalłlłJI 'IpaHCII8p'I'HLIX cpo,zucay np~a~ 

a.IC.a3amri. ,l{a.IIa.Mori łj a,n;naae.znmciti 3 .n;~HLIM liara..zułeuueM ue 

naTpa6yerma ,n83BOJI ua .Mbmapo~ nepaso3Ki. i C".fpaxa.BaBBe, 

a Ta.Kca.Ma DJia:ra 3a :smcapLICTaHHe a}i'rac'l'pa.n;, xyncacmu :mac3 

i iHTTTT,IX a}i'r8Ma6i.Jn,HLIX .n;apor. r3TWI TpaBCITap1'HL'Hl cpoJ(Ici nSBimn:J 

·6Lmb 1183Ha1JBHL1 aroume,IJ;~UA~i 3M6JieMa.Mi a6o Ha,ZUI.ica.Mi TaKiM: 

qysaM, :rca6 6DIJio 6a11Ha, mro .mY rrpL13Ha1ł8HLI .D:JDI 81C838.HB.$1 

8. BLlpaTSBaJibHLDI Ipymi Ha npmopbń ,ll3.stpJKaBLI lioicy, m 
3rułpTaeJma 3a .n;ana.M:orait, MaiOI\b npaBa KapNcnun:(a y.nacHLIMi · 

ana3Ha.BaJILHblM i fia.IDlp3,D)KBaiO'łLIM a6a3Ha1ł3HHeM i a6cnuvmaHHeM 

Ha CBaix TpaHCfiapTHblX cpo,nxax. 

Apn.~KYJJ9 

Bwapwc.raaae naBeTpaRLU. ey.z.&af 

l . .l(.roi TpaHCDapraB8.HIUI BLipaTaBaJILHLIX rpyn, 3KCneprałj, 

a6CTa.IDIBa.HIDI i cpo.zn<a.Y .l{8.1IaMori, a Ta.KcaMa uenacps.znm npH 

atc838.HRi ,ll8.IlaMOri MO~ IUnmpYCTO~a DaBeTpa.HLDI CY.D:JILI· 

2. Ko:>KBLI 3 Baxoy 3 M3Td p3a.rri38IUJi .n;~euara TI.ara.zlHeHIDI 

MO)I(a .f(ai:(I. ,IJ;83BOJI Ha DepaJieT H&,n; T3p&1TOpWJit m'O ,l{3S!pxcaB:&I, 

a TaiCcaMa ua naca.n;ICy i BLIJieT naseTpamJX cy.l(Hay .lq)yrora Bozcy 

Y a3panaprax i na-ga ix Mem~Mi. 

3. flpa. HBMep BbiK8J>:Eai~ Da.BelpaBWI cy.n;Hhl na:rp36Ha 

3araJl3jJ mme)l8Mim:., KaMIIeT3HTBa.My opnmy Jioxy, .sad 3Bgprae~a 3a 

,llana.Morałi, 3 8)VłaTJacoBI:.lM npa.n;CTayJieHHeM iutj:JapMmnill. npa: 

3.1. B~ i T&In naDerpaDara cy,o;ua; 

• 



3 .2 . .ll3»piKa.By p3IiCTpai(Lli; 

3.3. gro p3riCip~ 3HaK; 

3.4. siCimoic, II8CaJI(LIJ)aYi BHpa.TaBa.JlbHYIO rpyny; 

3 .5. aOOraJNBaHHe i cpo,z:nd ,nanaM:ori, JJidg 3Haxo~a Ba 

IIaBetpaunD4: cy,zme; 

3.6. rmc Y3JISTy, 3aUJWłaB8BLI :uapmpyr naJI&ry, Mecn;a 

i 3aiiJI8.118B8.HLI 1łaC IIaCaJnd. 

4. Y IIh1T8HWIX, ae yp3rymmam.IX ~eHLIM apT.LIKyJiaM, 

BLII<aphlCTofsae~ma 38KaBa.ItayCT.Ba ,zpgp.xcay Jiaxoy, ·n:oe ~aT~a 

jayrpaBLtX. i MDmapo,nm.IX IIaBeTpa.BblX 3HOCiu. 

ApTYKyJJ10 
Kaap.zu,manwa i &ryJJbuae KipaBaBBe 

l. Kaapro-man»tSI i aryJIDHae KipasaHHe .zpeJ1JIWIMi 

BblpaTa.BaJJDHLIX rpyn i 3Kcnepmy ~enn;a K8MIIeT3.H'riw:M 

opraHa.M bo:Ky, .snci 3IDip'I8e~a 38. ,D;8IISMOfait. 

2. Henacp3){HS.e IcipaMHHe BYpaTaBaJILBLIMi rpymwi 

i 3KCIIepra:Mi ~IDIIOilL ix Kipayuild. 

3. K8MIIeT3IłTHH opnm boK)', md 3B.sipTaeiUJ;a 3a ,l(a:naMoraił, 

3a6.s:cnetmae na.zn'PLIMKY BLipłl'I'aBaJII,HLIX rpyn i sxcnepray npLI 

BLIKa.HaHHi iMi ~a"ł. JioK, .mci 3B.SipTaenQa 3a ,nana.Mo:raił, iHtitapMYe 

ICipayaiKoy BLlp~HLIX rpyii i 3KCIIepTay Jioxy, m a.Ka3Bae 

J(Smwory, a6 a6CTaHo~ nrro ciOiaJiac.s: y 3oue ICa.TaCTp<>t)_}LI, 

CTFJ:Xibara 6eACTBa, imna.H Ha,lf3B~aiB:d cizy~i i Ba aco6HLIX 

yqacTKax pa6oT, i npLI uea6xo.na~n:i 3a6j,(cne"ł8ae I'3TL1JI rpytiLI 

nep~i. 

l ~ 

! ' 



4. BblpaTa.BaJJLH1aUI :rpynLI i 3ICcnepTLI na.rci.ll;a.IOIJP np:EaTOpiJIO 

,l:(3BJlEa.BLI Bozy, m 3BgpTaeiJ;I(a 38. ,mma.Morałi, nacJDI BLU<mwnni 

CBaix 38)J;alł a6o paHeH, KaJii TaK BLip8IDWlf, ICaMIIeT3HTBhl Oprali 

a.ąaaro s Eaxoy. 

5. P83MepK3.B8BHe cpo,z:um}J ,n;anaMori ~.IDie Box, .mci 

s:wipTae~a sa ,n;ana.Moraił. 

6. 11ac.JISI 3axalł'ł3Hml pa6oT na a:Ka3aHHIO .n;amw:ori 
. 

a,n31H 

cnpa.B83,D;al1Ll npa aTPLIMSHYIO i aiC83aHyiO ,n;anaMory, 

npa.Be~BLlX pa6oT. 

ApnmyJJll 
CyBJDL 

. . 
BLTHIJQ 

KalmenlłTHLD! oprau&I JiaiCof ~JIBIOIĘL cy-MecH&DI 

~mmi .zvm yCTamma:ami cysmi II8MbK ca6oii, mwi3: KaMiler3Ił'l'HiilNi 

opra.uaMi i mudpaBaHLIM:i iMi BLipaTaB8JILHWÓ rpyna.Mi, a T8Kca.Ma 

UaMixc HaiÓpaBa.HLIMi BMp8TaBa.TILHhlMi rpyn&Mi i 8,lUia:&e,nmJMi 

IcipaYHiKaMi BLipaTaB8JlblłL1X ~emmgy. 

ApTLJKfJJ 12 
Paex~ 

l. JioiC, mci 3BJJ:pTae~ sa ,n;anwo~ ae naxp:r:.mae pacxo,Z:(LI na 

8K838HHIO ~aMori, a TaKca.Ma 3B}J38.HL1SI 3 BJ,II(apLICTaHHeM, 

n81IIKo~eM, 3HUniJ3HBeM a6o ctpaTaił a.6cTa.rumamm, naaeceHWI 

1iOKa.M, .md 8IC83Bae JUma:M:Ory, KaJii liaxi :ąe .D;a.MOBWCjJ npa imnae 

f nic:LMOBali 4lopMe. 



2. bOK, mO 3~a 3a ,llamtMOrai, 3a CBoH KOUJT 8)l(J.m~~[~ 

p83:Msnll':t3HHe BLipaTa.BaJILHbiX rpyn i 3Kcnepray i 386.s~cnetmae ix 

Hea6xo.znmji Me,T(hlqblac:Kaii ~anworałł, a na 38.K3H113mrl Y ix 3anacay 

a6C'l'8.lDIB8lłlm - xap'IaBaHHeM, rapyqłl-3Ma3a'tJJfLIMi MRT3pWIJia.Mi 

i iHnn,mrl MaT3pWIJiaMi, aea6xo,l(HL1Mi .ztWI 3Kcnnya~ T3XHi"'lllbiX. 

i 'IpaHCnaprm.IX cpo,ll;IQly, a Ta.Kca.Ma acuoym.tMi cpo~i nepmaii 

uea6xo;nmci(i. 

,, · · 3. BoK, .mri 8Ka3Bae ~anaMory, BL13Bamie~a ~ n.nam, 3B.s38Hd 

s nepa.nih'aM, naca.znca;ii, CTWIIłK8ii Ba 83J>8JlpoMe i . BhiJieTaM 3 m"o 

II8BeTp8HL1X cy,l(lł8.y, a Tal(caMa a.u; IDiam, 3BJI3aHaH 

3 83paHaBira.T(L1itm;rM a6cJIYro}1BaBHeM i narpaHi11HLI.M nepax.o,na.M. 

ApTYKyJJ 13 
KaMDeaeaQLU~ erpaT 

l.Ko).ICHDI 3 Iiax:oY ~JISI~a a.n; IC.aMIIeHcamJiim;rx 

na:rpa.6a.Ba.mm: aAHOCHa .zwyrora Iioxy y BLlll8.,lJ;Icy: 

1.1 npLI"'IliiBeHIDI IIIKO,nLI MaeMaCI(i a6o H8Ba.KO.liJJ,B8MJ 

aciipo,Itl(310 lJJieHaM .BLipaTaBam.uaA :rpyn:Lt a6o 3KC1Iepra:M y cyBni 

3 B:&neaHamieM s~a'I na p33lli3al(Hi ~aĘJeHara Ilara.nHeHWI; 

1.2 namKO,lUI(8.HIDI 3,l.(apoya, KaJiexrma a6o ń6eni lłJieHa 

BblpaTa.BaJILHaii rpynLI a6o 3Kcnepm y cyu3i 3 BLIK8HaHBeM 38,l(B'I na 

p3ani3anLń .n:~ flara,zn~emm. 

2. KaJii qneu BLipa1'8B8JlLBaił rpym.1 a6o 3Kcnepr Eoxy, md 

a:Ka3Bae .n;ana.Mory, y C}'B113i 3 BLIKaHaBileM 3a,ZJ;alł na p3a.JiigartHi 

IIa.Jia)IOHIHIY ,l.(~Bar8. Ilara.nHeHWI cnpaBBXye f.mimeHHe IliKO,lU.I 

'I'p3USIH aoo6e aa T3pMTOpLii ~)KSBDI Jioq, a;Icl. 3WipT&e~ 38 

,r(anaMondi, sa I'3TY IDKO)zy' ~Bae Eo:K, .md 3ruq>Tae:t(Qa 38 

! 
,:. 



).(ailaMOraH, y a):(lla.Be~acrd 3 3ąxaHa.Itaj'CTBSM, noe 

Bm<apLICToysa.nac.si 6 y BWia,zncy JDKo,nLI, umeceaaii lJJieHaM c:sa!ił 

BLipaTaBa.JIJ,HaH Ipym..I. 

3. Ila.na:>IOmri nymcray l i 2 ):(~Hara apTLIKyJia He 

BWcapLICTOYs8lO~ K8Jii JIIKO){a 6LIJia HaHeceHa HaYMLtCHa. 

4. l<aMneT3BTIILll[ opraHLI Iiaxoy cynpanoyui.lJ310nL y ra.rriue 

Ka.MJieH~ narpa6a:saHHJI}i. 

Aprw:KyJJ14 
BLIKapw:CTalllle illll•apM&.nLii 

Kani K8MIIeT3H'J.'HLUI oprama nicbMOBa He rrara,n3i.JrlCJI npa imnae, 

iH<l>apMa.nEJ,SI, aTpLIMaJWI y pa.MKaX ,l(a,ZJ,3e118I'a Ilara,z:(HeHmi, 3a 

BLIKJIIOYDHBeM iH<}>apMa;m.ri, BaSI ue na,n.IDirae pacnaycro,nxcamuo 

3ro,lUła 3 YHYTPauYM 3aialllaJJ;ayCTBaM Jt3.SIPERY liaxoY, MOJKa 6LIIID 

any6JiiKa.Baua i BLIKapLicnma Y ~~ 3 np8lCTL1IC8li 

i yayrpaHLIM 38KaHa,ll;ayCTBaM ,l(3_gp:acaf Ko>KHara 3 :Saxoy 3 yniKBM 

UaJUIJK3HWJY apTLIKYJia 15 ,l(a,l(3eHara Ilara,z:(Hel®I. 

ApThiKyJJ 15 
A6MeB aeaóiCTLIMi 3BeeTKaMi 

A6MeH aca6icTLnw 3BecTKa.Mi, .md.a: )!(a'I'łJII8:QI1;a aco6, DITO 

psani3yroi(L ~a,zr.3eHae Ilara,z:(HeHHe, a,n;6LI.Bae~a 3 BLOOUła.HHeM 

KaMIIeT3HTBLIMi opraHaMi liaxoy HaCTYJIIIbiX YMOY: 

l) a6.MeH aca6iCTLIMi 3BeCTKa:Mi Moxca a,n:6F.JB~a B.biKJIIOT:JHa 

na.MhK KBMITeT3HTHLIMi opnmaMi, B:&I3Halła.HHMi y nymcrax l i 3 

aprmcy.Tia 3 ,l(a,l(3eaara llarEWJeBWI, y a6' eMe, Hea6xo,lUłLIM .n.r.m liro 

p3ani3ai(Lii; 



2) np~cmyJieBHe aca6iCTLJX SBeCTa:K iRJJlf.IM opraaa.M Mari6IMa 

TOm,Ri nacJDI n~,l(lld 3ro,IJ;LI KaMIIeT3HTHara Op:raHa, JJid ix 

npSACTaBiy; 

3) op:raH, JIKi aTpLIMay aca6iCTLUI . 
3BecTK1, MO>Ka 

BbiKapLlCTO~ ix BHIOIIOTJBa ,niDI BJ:iiiC8HaHHSI UaJWI(3HIDIY 

.mut3eBara ~eHIDI i TOJD)Ki ua 'fMoBaX, Bhl3Ha"laHLIX 

ICaMIIeT3H'l'HLIM opnma.M, mci ix ~CTaBi:Y; 

4) naciDI BLipaimHIDI 33.naq, ,nru~ mclx npa.n;cray.lUIJiicx aca6icTLlli 

3Becnd, ix uea6xo,ZJ;Ił8. H~ 3BiiiPłL1IlL i mme~I(b a6 I'3ThiM 

opnmy, mci npa.l(CTaBif. 3Becnd; 

5) IW4IIeT3HTBLUI opi'8HL1 8,l(IC83B810.IU» 3a ,u;a.KJia,I{Bacl.lb 

npa.n;CTa'YJieHYX aca6iCThiX 3BeCT8IC. Y BLUISJ:U<Y, xc.ani npa.u;CTayneHLUI 

3Becnd HC.llait1J8AHiaUI aJib6o He HWlex<anlt UepaJ:{a'lhl, -rp36a 

H~ mme,n~ upa r.ml opnmy, .md aTpLIMay ix i mci naBiHeu 

ll8UPaBiJ.n, IU ~ I'3'lHSI 3BecTJrl; 

6) I.C8MIIeT3Il'I'BiiUI opraBhl i opraa, md aTpLIMaY aca6iCTHJI 

3BeCTIÓ, mmimm a6a.pauaw, ix a.ą B~pa.BaHara 11.ooryny, 

uenpasa.MepBLIX 3MmeHWI i BLT,ZJ;a-rm • 

.AprwiqJJ16 

,n&ąwBeBBe .u;a iJnuLix Mbmapo~:s. nara.l(lleBBsy 

,I(a,n3eBae Ilarap;BeBBe ue napymae UpaBOY i a6a.WI3DY KO:m:Haii 

3 ~Y Baxoy, .mWI sL11łiicaionL 3 brrm.tx 3aK1110"18BLIX iMi 

Mhmapo~ ~eHIDIY. 



AprLIKYJI17 
Bwpam3B&e CDp3"11aK 

Cnp31UÓ, milli ~aTLJll3.lV(a. TJIYMalł3HIDI a6o BbiK8pLICT8HIDI 

,n;a.nseaara ~HeHIDI, ICaMIIeT3lłTIIWI opram.I BaKoy 6y.zzyt(L 

BLipamann I.II.IDIXaM nepanmopay, a y BLIII~ ue,n;ac.srmeHIDI 3ro,w,~ -

na W:iiiJiaMa1'LNHLIX KaHa.nax. 

ApTLIIcy'JI 18 
3MHBe&Be i .z.anayoeBBe .z.a.z.3eoara llara.zt&e&BB 

IIa )73aeMHa:ii sro,n3e liuoy y .naJJ;3eHae Ilara.D;HeHHe MOryilD 

6LII(L yaeceHDI 3Mmemrl i ,n;anayuemrl, aq>opMneHLUI nicLMoBa. 

ApTLIKYJI 19 
3aKJIIO'IJBialll DaJIBZ3BBi 

1. ~~euae Ilara.D;HeHHe uane)J(LII{1) np~ 3ro,wm 

3 YHYTJ>aHLIM 3~ayCTBaM ,D;3.siJDIC8.Y 1iaKoy, mro 6y,n3e 

n~ep,ZJ;)KaHa IIp83 a6MeB ,lJ;LIII.l18Ma:rwmLIMi BOTaMi, i yc-rynir(b 

y ciny 3 ,n;aTLI a-rpLIMaHIDI anommdt HOTLI. 

2. ~euae Tiara,zn~eHHe 38IOII011ae~ aa IDIBWHa'łaH:EJ 

T3pMio. Komna 3 Jiaxoy Moxca y nicLMOBatł cpopMe ,D;3HaHCSBSIUt 

,n;a.n;3eHae ~HeHHe. Y 1'3TLIM BLIII~y. ,n;3e.mme ,D;M3eHara 

Ilara.I(HeHIDI ciiL1IDieJma np83 III9CI(L MecJmay 3 ,n;aTLI a'I'pLIMaHlDI 

3Jt:HF.IM 3 JiaKoy ,lJ;LIIIJiaMaTLJlłHaH HOTIJ a6 CIILIHemri .srro ,IJ;3e1JHIDI. 



3. Cmmeime · ,ll3eJIIIIDI ,n&,Z(3euara Ilara,zvie.IIIDI ue 

33Xpaaa.n;:b a6ao.B'3Ici ba.KOy, DpDIIDITWI ~a CDLIHeHIDI jfi'O ):(3e.s.DIIDI, 

K8Jii Jiaxi He )l;aMOBi.JiiC}J npa imrrae. 

)J;~uae :rla.nwłeBHe s~iłcHeHa y ropaĄ3e 

.Ji>ena.t:roKt ~5.01t.2l>Q'O,n:a y ,ltByx. 3IGeMIIIDipaX, Komm: Ha IIO.Jlbcxaii 

i 6eJiapyCKa.ił MOBax, npLl"lLLM aOO,IJ;Ba T3KCTLI MalO~ ~OJIDK8ByiO 
. 

cmy. 

3a Ypa.zt 
P3eny6Jibd lloJibJ11118 

3a Ypa.zt 
P:KuyGJJild JieJia . 



Załąeznik nr l do Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polsldej a Rządem Republiki 
Białorui o współpraey w dziedzinie zapobiegania katastrofom, 

klęskom żywiołowym, innym powmym wypadkom oraz usuwania 
ieh następstw 

podpisanej w .............................. , dnia ••••••••••••••••••••••••••••••• 

~aTaK 1 ~8 llan~ABeBBB 

oaMiz Yp~aM P3enyfiJiiid llOJJLIIPia i Yp8)J;aM heoyóJJiid 
lienapyet. a6 eynpanojBinT&e y I'8Jiiue ua~aBBil 
KBTBCTJJOł, eTHxiiBLIX fie,nCTBay, iamwx ~BLTCJałBNX 

eiryanwii, a TaKeaMa JJiKBiAanwi ix a:waixaf, Da,l(uieasara Y r. 
ro.na 

Dokumentami uprawmaJącymi do przekraczania granicy 
państwowej dla grup ratowniczych i ekspertów zgodnie z Umową 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, 
klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich 
następstw są: 

,[(axyMeHTa.Mi, nciJI ~aro~ npasa nepac_snaun, .l(3Jlp:>KaJByto MIDJC.Y 
BhlpaTa.BaJILHLIM :rpyna:M i 3KCnepraM y a,zuume,D;Haciti 3 Ilara.znłeHHeM 
na.MhK Ypa,l(8M Pscny6.niid TioJILllllła i Y pa.l{8M P3Cny6JiiKi BeJiapycL 
a6 cynpano~ y raniue l18IDip3tVl\BaHWI KaTaCTpOcl>, CThiXiibmx 
6e~CTBay, iimuax HWB~ chyan:r;dł, a .TaKcaMa JiiKBi.zlaJlLli ix 
BbiHi.Kaf, 3' .afJimOJma: 

l. Dla obywateli Republiki Białorusi: 
-paszport obywatela Republiki Białorusi; 
-paszport dyplomatyczny; 
-paszport służbowy; 

służbowa legitymacja Ministerstwa ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych. 

l. ,[(rui rpaM~m Pxny6Jiiid JieJiapym,: 
- naumapT rp8Ma.l(3mi:Ha Pacny6.n:iid l>eJiapyc:&; 
.. .zn;niJiaMaT:&JiłliLl nanmapr; 



- cJIY)IC6oBM uaumapr; 
- CJI}')K6o:sae nacBe.rP~aBHe MiBiCT3pcma na Ha,n;3BbFłaBaLIX 

chySI(LUIX. 

2. Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej: 
-paszport; 
- paszport dyplomatyczny; 
- dowód osobisty; 
- słuźbowa legitymacja funkcjonariusza Państwowej Straży 

Pożarnej. 

2. ,llrui rp~m Poony6nhci IloJILmqa: 
-nanmapr; 
-~nanmapr; 

- nac:se~e aco6LI; 
- nac:se.u;qaBHe cynpanoyuiKa ):(3.gpza-yua:ił JialKapHSi cnyxroLI. 



Załącznik nr 2 do Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republild 
Białorusi o wsp61praey w dziedzinie zapobiegania katastrofom, 

klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania 
ich następstw, 

d · · dnl8· po puaneJ w .......................... , ............................. . 

........•.....•............•••....•• ••................... 
właściwy organ miejscowość, data 

~8T8K 2 AB llara,znreRJUJ 

uaH.bK YpaAaM P3enyón:hd lloJibmqa i Ypa,ll;aM P!łcnyfiJrlld 
Jienapyc:a. a6 eynpau;ojBiln'Be Y raJJiue namip!ł~BBBB 

anaerpot, CTLIXiłiuwx 6e~emay, imnm HB.l(3B~~Aaiim.a. 
eirya:QLii, a TBKeaMa Jliimi,Qanldi ix BLmiKay, n~nieanara y r. 

ro~a 

........••..•••....••••••.••.••..... ·•·•·•······•·•·••··• 
KaMIIeT3BTHL1 opnm Mecn;a, ~aTa 

ZAŚWIADCZENIE 

llACBEJ(IIAHHE 

Pan l Pani* /imię i nazwisko, mnę 

ojca/ ··························t~····························· jest kierownikiem p.>lskiej l 
białoruskiej* grupy ratowniczej l ekspertem •, która l który • udziela 
pomocy na terytoń urn................................... na podstawie Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, 
klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz USl.JWania ich 
następstw. 



iM.&, i'BJI na. 6~) ....................................... . 
.sljiDiexma KipayuiiroM no.JILCK8it l 6enapyCK8ii* B:&q>a'l'8B8Jiłdłaił 

rpynLI/3ICC11epra.M*, JIIWI!m* 81C83B8e ,l{aDBMOry Ha T3pLITOpLJi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y -8)lii.8Be.lllłaCID 
3 Ila.raznteHHeM II8MhK Yp~aM Pscny6JriiCi lloJILJD'ła i Ypa.D:aM 
P9Ctzy6Jiiid Ee.napyc1:. a6 ~oyuinrBe y raniHe nam1p3~ 

CTLIXiiiH&Ix 6e)lCTBay, im'ffbTX Ha.ztmlaf'ł8iiHhtx cizy8I(hlił:J 

a T8KcaMa niKBwzwi ix BLIHiicaf. 

Niniejsze zaświadczenie upoważnia grupę ratowniczą l eksperta* do 
prneknw.z~:ltlia granicy państwowej. 
~uae nac:se,nąaHBe )lae npaBa BlalpaT8BaJD)HaH rpyne/3xcnepry* 
nepacJł'ICBrCL ~yayro MJDlCY. 

W skład polskiej l białorosidef grupy . :ratowniczej wchodzi 
..................... osób. 

~ ., . - --· . ·- . - .. ·- . -- . 

Grupa ratownicza l ekspert ma ze sobą wyposażenie, w tym: 

..................... pojazd.ów z .......................... pJZY'czepam.i, 

..................... psów ratowniczych. 

.......... aco6. 
BLipaTaBaJILB8JI rpyna/sxcne.PT* Mae npLI ca6e a.6cTarumaHHe, y TbiM 

JiiKy: 
••.........•........•. ~~~3 •.....•...•.••• rqp~IEalłi . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BYpm'8B8JII)~ ca6&KaY'. 

Pieczęć 
Podpis 

l 
j. 
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Stwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem: 

Warszawa, dnia<1.f. kwietnia 2016 r. 



l 
Warszawa, ~- lipca 2016 r. 

e "4 IW 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPU E.920.1761.2014/mk 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy międ~y Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie 
zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom 

oraz usuwania ich następstw, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy o ratyfikacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

// 

z up. Minis/spraw 7 r:~t~;~ 
r l' r ! 
IJodsekre rz ~tanu 

Ale'R.sande Stępkow.ski 
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