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Poz. 1642, 1643 i 1644

Po zapoznaniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 30 kwietnia 2002 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1643
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy
w odprawie granicznej, sporzàdzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
30 kwietnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w odprawie granicznej, sporzàdzonà w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

Zgodnie z artyku∏em 27 ust´p 2 tej umowy wchodzi
ona w ˝ycie z dniem 1 listopada 2002 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. A.D. Rotfeld

1644
UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicznych,
sporzàdzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 25 maja 1999 r. zosta∏a sporzàdzona w Pradze Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicznych w nast´pujàcym brzmieniu:

UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicznych
Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska (zwane
dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”)

— pragnàc przyczyniç si´ do pog∏´bienia dobrosàsiedzkich stosunków mi´dzy obydwoma paƒstwami,
— dà˝àc do wzajemnego Êwiadczenia sobie pomocy w ochronie granicy paƒstwowej w celu zapobiegania naruszaniu porzàdku na granicy paƒstwowej,
uzgodni∏y, co nast´puje:
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Rozdzia∏ I
Postanowienia ogólne
Artyku∏ 1
Niniejsza umowa reguluje:
1) wspó∏prac´ Umawiajàcych si´ Stron w dziedzinie
ochrony granicy paƒstwowej, kontroli ruchu granicznego, bezpieczeƒstwa i porzàdku na granicy
paƒstwowej, jak równie˝ udzielania wzajemnej pomocy,
2) zasady u˝ytkowania wód, dróg i mostów granicznych, ochrony Êrodowiska, prowadzenia na terenach przylegajàcych do granicy paƒstwowej gospodarki rolnej, leÊnej i wodnej oraz rybo∏ówstwa
i ∏owiectwa, a tak˝e przekazywania osób, zwierzàt
i przedmiotów, przekraczania granicy paƒstwowej
w sytuacjach szczególnych i wykonywania prac na
granicy paƒstwowej,
3) struktur´, dzia∏alnoÊç i zadania pe∏nomocników
granicznych Umawiajàcych si´ Stron.
Artyku∏ 2

Poz. 1644

j) „przejÊcia graniczne” — miejsca przeznaczone do
przekraczania granicy paƒstwowej przez osoby
i towary.
2. Za naruszenie porzàdku na granicy paƒstwowej
uwa˝a si´ dzia∏ania lub zaniechanie dzia∏aƒ na granicy
paƒstwowej lub w jej pobli˝u, powodujàce zagro˝enie
interesów lub terytorium i Êrodowiska naturalnego
drugiej Umawiajàcej si´ Strony albo ˝ycia, zdrowia lub
uzasadnionych interesów osób przebywajàcych na jej
terytorium.
Rozdzia∏ II
U˝ytkowanie wód, dróg i mostów granicznych oraz
dróg turystycznych
Artyku∏ 3
1. Umawiajàce si´ Strony zapewnià u˝ytkowanie
wód granicznych w taki sposób, aby nie by∏y naruszane ich prawa i interesy.
2. Szczegó∏owe zasady wspó∏pracy Umawiajàcych
si´ Stron w sprawach dotyczàcych gospodarki wodnej
na wodach granicznych reguluje odr´bna umowa.

1. Dla celów niniejszej umowy u˝yte w niej terminy
majà nast´pujàce znaczenie:

Artyku∏ 4

a) „granica paƒstwowa” — p∏aszczyzna przechodzàca
pionowo przez lini´ granicy na powierzchni ziemi,
oddzielajàca terytorium obu Umawiajàcych si´
Stron, ich przestrzeƒ powietrznà oraz wn´trze ziemi,

1. Jednostki p∏ywajàce organów granicznych, policyjnych, celnych oraz gospodarki wodnej i ochrony
Êrodowiska obu Umawiajàcych si´ Stron mogà p∏ywaç
na ca∏ej szerokoÊci wód granicznych bez ograniczeƒ
w czasie.

b) „odcinek granicy” — okreÊlony, przylegajàcy do
granicy paƒstwowej teren, na którym dzia∏a pe∏nomocnik graniczny,

2. Pozosta∏e jednostki p∏ywajàce Umawiajàcych si´
Stron mogà p∏ywaç na wodach granicznych od wschodu do zachodu s∏oƒca.

c) „wody graniczne” — odcinki cieków wodnych, którymi przebiega linia granicy paƒstwowej, wody
stojàce przeci´te tà linià oraz wody powierzchniowe i podziemne sp∏ywajàce z terytorium jednej
Umawiajàcej si´ Strony na terytorium drugiej
Umawiajàcej si´ Strony,
d) „droga graniczna” — droga lub odcinek drogi, którym przebiega linia granicy,
e) „most graniczny” — most, przez który przebiega linia granicy,
f) „droga turystyczna” — droga Przyjaêni Polsko-Czeskiej lub inna droga turystyczna prowadzàca
w pobli˝u granicy paƒstwowej obu Umawiajàcych
si´ Stron i u˝ywana do celów turystycznych,

Artyku∏ 5
1. Jednostki p∏ywajàce, o których mowa w artykule 4 ust´p 1, mogà z przyczyn s∏u˝bowych przybijaç do
brzegu le˝àcego na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony.
2. Pozosta∏e jednostki p∏ywajàce Umawiajàcych si´
Stron mogà przybijaç bez zezwolenia do brzegu le˝àcego na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony tylko
w razie niebezpieczeƒstwa. Osoba odpowiedzialna za
jednostk´ p∏ywajàcà obowiàzana jest ten fakt niezw∏ocznie zg∏osiç organom granicznym lub celnym
drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Artyku∏ 6

g) „organy graniczne” — organy, które na podstawie
przepisów prawa wewn´trznego Umawiajàcych
si´ Stron powo∏ane sà do ochrony granicy paƒstwowej,

1. U˝ytkowanie i utrzymanie dróg i mostów granicznych oraz dróg turystycznych regulujà odr´bne
umowy.

h) „w∏aÊciwe organy” — organy, które zgodnie z przepisami prawa wewn´trznego Umawiajàcych si´
Stron sà uprawnione do wykonywania niniejszej
umowy,

2. Drogi graniczne i turystyczne, które w odr´bnych
umowach zosta∏y uznane za wspólne, mogà byç u˝ytkowane na ca∏ej szerokoÊci.

i) „kontrola ruchu granicznego” — czynnoÊci wykonywane przez organy graniczne podczas przekraczania granicy paƒstwowej,

3. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron mogà
stosownie do przepisów prawa wewn´trznego i po
uprzednim uzgodnieniu zarzàdziç na drogach granicz-
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nych i drogach turystycznych stosowne ograniczenia
ruchu.
Artyku∏ 7
1. Organy graniczne i organy celne Umawiajàcych
si´ Stron mogà przy wykonywaniu s∏u˝by na drogach
granicznych i drogach turystycznych ˝àdaç okazania
dowodów to˝samoÊci od wszystkich osób, które z tych
dróg korzystajà.
2. Je˝eli osoba przebywajàca na drodze granicznej
lub drodze turystycznej dopuÊci si´ czynu zabronionego przez przepisy prawa wewn´trznego jednej z Umawiajàcych si´ Stron, w∏aÊciwe organy mogà jà zatrzymaç i zabezpieczyç rzeczy, które by∏y przedmiotem czynu zabronionego.
Rozdzia∏ III
Ochrona Êrodowiska, gospodarka rolna, leÊna, wodna, rybo∏ówstwo i ∏owiectwo
Artyku∏ 8
1. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona zapewni, aby dzia∏alnoÊç gospodarcza i budowlana prowadzona na terenach przylegajàcych do granicy paƒstwowej nie powodowa∏a szkód na terytorium i w Êrodowisku naturalnym drugiej Umawiajàcej si´ Strony, co mi´dzy innymi powinno byç poprzedzone rozmowami ju˝ w okresie przygotowaƒ do podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej i budowlanej na granicy paƒstwowej, o ile odr´bne umowy nie stanowià inaczej.
2. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron stosujà Êrodki dla zapobie˝enia:
a) niebezpieczeƒstwu powodzi na wodach granicznych;
b) istotnemu naruszeniu i zagro˝eniu Êrodowiska naturalnego, w tym nadzwyczajnemu zanieczyszczeniu wód granicznych;
c) po˝arowi lub innemu zagro˝eniu, które mog∏oby
si´ przenieÊç poza granic´ paƒstwowà;
d) masowym zachorowaniom ludzi, zwierzàt i roÊlin
lub pojawieniu si´ innych istotnych zagro˝eƒ dla
upraw rolnych lub leÊnych.
3. Umawiajàce si´ Strony zobowiàzujà si´ nie prowadziç wydobycia kopalin w odleg∏oÊci mniejszej ni˝
50 m od granicy paƒstwowej, o ile odr´bne umowy nie
stanowià inaczej.
Artyku∏ 9
Osoby prowadzàce gospodarstwa rolne, leÊne lub
inne w pasie ma∏ego ruchu granicznego drugiej Umawiajàcej si´ Strony przekraczajà granic´ paƒstwowà
stosownie do postanowieƒ odr´bnej umowy.

Poz. 1644
Artyku∏ 11

1. Na terenach przyleg∏ych do granicy paƒstwowej
mo˝liwe jest organizowanie polowaƒ przy u˝yciu broni palnej zgodnie z przepisami prawa wewn´trznego
Umawiajàcych si´ Stron i po uprzednim powiadomieniu w∏aÊciwych miejscowo organów granicznych.
2. W czasie polowaƒ zabronione jest strzelanie
przez lini´ granicy paƒstwowej oraz poszukiwanie ranionych zwierzàt na terytorium drugiej Umawiajàcej
si´ Strony, o ile odr´bne umowy nie stanowà inaczej.
3. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron uzgodnià w razie potrzeby sposób rozwiàzywania zagadnieƒ
dotyczàcych dzikich zwierzàt ∏ownych, a zw∏aszcza ich
ochrony, oraz powodowanych przez nie szkód.
Rozdzia∏ IV
Przekazywanie i przyjmowanie osób, zwierzàt domowych i przedmiotów
Artyku∏ 12
Przekazywanie obywateli drugiej Umawiajàcej si´
Strony, przyjmowanie w∏asnych obywateli oraz przekazywanie i przyjmowanie obywateli paƒstw trzecich
i osób bez przynale˝noÊci paƒstwowej reguluje odr´bna umowa.
Artyku∏ 13
1. O przedostaniu si´ zab∏àkanych zwierzàt domowych na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony
nale˝y powiadomiç jej organy graniczne. Znalezione
zwierz´ta domowe przekazuje si´ tej Umawiajàcej si´
Stronie, z której terytorium si´ przedosta∏y — z regu∏y
najbli˝ej miejsca, w którym je znaleziono.
2. W sprawie przekazania zab∏àkanych zwierzàt domowych sporzàdza si´ protokó∏, w którym nale˝y podaç tak˝e koszty zwiàzane z ich przechowywaniem i badaniem weterynaryjnym, jak równie˝ wysokoÊç ewentualnej szkody.
3. Nie mo˝na ˝àdaç odszkodowania za zab∏àkane
zwierz´ta domowe, je˝eli ich poszukiwanie nie zakoƒczy∏o si´ powodzeniem.
Artyku∏ 14
Przedmioty, które na skutek dzia∏ania si∏ przyrody
zosta∏y przemieszczone z terytorium jednej Umawiajàcej si´ Strony na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony, podlegajà zwrotowi. W sprawie ich przekazania
sporzàdza si´ protokó∏, który powinien zawieraç równie˝ koszty poniesione w zwiàzku z przechowywaniem
tych przedmiotów.
Rozdzia∏ V
Przekraczanie granicy paƒstwowej

Artyku∏ 10
Na wodach granicznych dozwolone jest wykonywanie rybo∏ówstwa na zasadach okreÊlonych w odr´bnej umowie.

Artyku∏ 15
1. W razie katastrof i kl´sk ˝ywio∏owych lub innych
nadzwyczajnych wydarzeƒ powsta∏ych w pobli˝u gra-
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nicy paƒstwowej, zagra˝ajàcych ˝yciu lub zdrowiu,
osoby zagro˝one mogà przekraczaç granic´ paƒstwowà w ka˝dym miejscu i czasie. W takim przypadku osoby te obowiàzane sà zg∏osiç si´ niezw∏ocznie do organów granicznych. Pe∏nomocnicy graniczni przekazujà
sobie niezw∏ocznie listy osób, które przekroczy∏y granic´ paƒstwowà i organizujà ich powrót.
2. Grupy ratownicze mogà przekraczaç granic´
paƒstwowà wraz z wyposa˝eniem, Êrodkami transportu, sprz´tem i materia∏ami lub Êrodkami pomocy przeznaczonymi do rozdania poszkodowanym, je˝eli zosta∏y uzyskane w celu udzielenia pomocy na ˝yczenie jednej z Umawiajàcych si´ Stron.
3. Zasady przekraczania granicy paƒstwowej
w przypadkach, o których mowa w ust´pie 2, regulujà
odr´bne umowy.

Poz. 1644

Polskà a Republikà Czeskà o wspólnej granicy paƒstwowej.
Rozdzia∏ VI
Pe∏nomocnicy graniczni
Artyku∏ 17
Umawiajàce si´ Strony w celu wykonywania zadaƒ
wynikajàcych z niniejszej umowy powo∏ujà:
a) g∏ównych pe∏nomocników granicznych;
b) zast´pców g∏ównych pe∏nomocników granicznych;
c) pe∏nomocników granicznych;
d) zast´pców pe∏nomocników granicznych,
e) pomocników pe∏nomocników granicznych.

Artyku∏ 16

Artyku∏ 18

1. Postanowienia niniejszego artyku∏u regulujà
przekraczanie granicy paƒstwowej przez obywateli
obu Umawiajàcych si´ Stron, którzy na podstawie postanowieƒ umów obowiàzujàcych obie Umawiajàce
si´ Strony wykonujà prace lub obowiàzki s∏u˝bowe na
granicy paƒstwowej lub w jej bezpoÊrednim sàsiedztwie.

1. Rzàdy Umawiajàcych si´ Stron mianujà g∏ównych pe∏nomocników granicznych.

2. Osoby wymienione w ust´pie 1 mogà przekraczaç granic´ paƒstwowà na podstawie przepustki granicznej. Przepustk´ granicznà wystawiajà, zgodnie
z przepisami prawa wewn´trznego, w∏aÊciwe organy
Umawiajàcych si´ Stron na okres niezb´dny dla wykonania prac lub zadaƒ s∏u˝bowych, nie d∏u˝szy jednak
ni˝ 5 lat. Przepustka graniczna zawiera zdj´cie, imi´,
nazwisko, dzieƒ, miesiàc i rok urodzenia oraz inne dane dotyczàce posiadacza przepustki granicznej.
3. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron przeka˝à sobie wzajemnie wzory przepustek granicznych.

2. W∏aÊciwi ministrowie Umawiajàcych si´ Stron
mianujà zast´pców g∏ównych pe∏nomocników granicznych, pe∏nomocników granicznych i ich zast´pców.
3. Umawiajàce si´ Strony przeka˝à sobie drogà dyplomatycznà nazwiska g∏ównych pe∏nomocników granicznych i ich zast´pców.
4. Pe∏nomocnicy graniczni mianujà swych pomocników.
5. Pe∏nomocnicy wymienieni w ust´pach 1 i 2 mogà wyznaczaç ekspertów w liczbie potrzebnej do wykonania zadaƒ wynikajàcych z niniejszej umowy oraz
ustalajà ich prawa i obowiàzki.
Artyku∏ 19

4. Przepustki graniczne wystawione na podstawie
dotychczas obowiàzujàcych umów pozostajà wa˝ne
w okresie, na który zosta∏y wystawione.

1. G∏ówni pe∏nomocnicy graniczni i ich zast´pcy
oraz pe∏nomocnicy graniczni i ich zast´pcy wyposa˝eni sà w legitymacje sporzàdzone w j´zykach polskim
i czeskim, wystawione przez organy wymienione w artykule 18 ust´py 1 i 2.

5. W przypadkach uzasadnionych posiadacz przepustki granicznej mo˝e przekraczaç granic´ paƒstwowà równie˝ poza przejÊciami granicznymi, o ile o tym
sposobie przekraczania granicy paƒstwowej w∏aÊciwe
organy graniczne Umawiajàcych si´ Stron zosta∏y
uprzednio powiadomione.

2. Pomocnicy pe∏nomocników granicznych wyposa˝eni sà w upowa˝nienia sporzàdzone w j´zykach polskim i czeskim, wystawione przez pe∏nomocników granicznych.

6. Przebywanie na terytorium drugiej Umawiajàcej
si´ Strony dozwolone jest od wschodu do zachodu
s∏oƒca. Je˝eli prace muszà byç wykonywane w porze
nocnej, nale˝y o tym odpowiednio wczeÊniej powiadomiç organy graniczne. Obowiàzek zawiadamiania nie
dotyczy osób wykonujàcych prace lub zadania s∏u˝bowe przez ca∏à dob´.
7. Postanowienia ust´pów 1 do 6 nie odnoszà si´
do przekraczania granicy paƒstwowej przez cz∏onków
i ekspertów Sta∏ej Polsko-Czeskiej Komisji Granicznej,
utworzonej na mocy Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità

3. G∏ówni pe∏nomocnicy graniczni przeka˝à sobie
wzory legitymacji i upowa˝nieƒ, o których mowa
w ust´pach 1 i 2.
Artyku∏ 20
1. G∏ówni pe∏nomocnicy graniczni i ich zast´pcy
mogà w celu wykonywania swoich zadaƒ przekraczaç
granic´ paƒstwowà w ka˝dym miejscu na podstawie
posiadanych legitymacji. O zamiarze przekroczenia
granicy b´dà si´ nawzajem informowaç.
2. Pe∏nomocnicy graniczni, ich zast´pcy i pomocnicy pe∏nomocników granicznych, w celu wykonywa-
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nia zadaƒ na odcinku swojego dzia∏ania mogà przekraczaç granic´ paƒstwowà w dowolnym miejscu, na
podstawie posiadanych legitymacji i upowa˝nieƒ.
O zamiarze przekroczenia granicy b´dà si´ nawzajem
informowaç.
3. Osoby wymienione w artykule 17, które wykonujà na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony zadania wynikajàce z niniejszej umowy, majà zagwarantowanà nietykalnoÊç osobistà, Êrodków transportu oraz
dokumentów i pieczàtek, które majà ze sobà, prawo
noszenia s∏u˝bowego munduru i broni s∏u˝bowej,
z której mogà jednak korzystaç tylko w razie koniecznej
obrony, oraz prawo u˝ywania w∏asnych Êrodków
transportowych.
4. Osobom wymienionym w artykule 17 druga
Umawiajàca si´ Strona udziela niezb´dnej pomocy, zapewniajàc na ich proÊb´ zakwaterowanie, Êrodki transportu i ∏àcznoÊç z ich organami.
Rozdzia∏ VII
Zadania g∏ównych pe∏nomocników granicznych i pe∏nomocników granicznych
Artyku∏ 21
1. Do zadaƒ g∏ównych pe∏nomocników granicznych nale˝y w szczególnoÊci:
a) wspó∏praca w dziedzinie zapewnienia ochrony granicy paƒstwowej, kontroli ruchu granicznego, bezpieczeƒstwa i porzàdku na granicy paƒstwowej
oraz udzielanie wzajemnej pomocy;
b) kierowanie i koordynowanie dzia∏alnoÊci pe∏nomocników granicznych i ich wspó∏pracy;
c) nadzór nad dzia∏alnoÊcià organów granicznych;
d) podejmowanie decyzji w sprawach, w których pe∏nomocnicy graniczni nie doszli do porozumienia;
e) przekazywanie spraw, których nie mogli rozstrzygnàç, do rozpatrzenia przez w∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron.

Poz. 1644
Artyku∏ 23

1. Do zadaƒ pe∏nomocników granicznych na powierzonym im odcinku granicy paƒstwowej nale˝y
w szczególnoÊci:
a) wspólna ocena stanu ochrony granicy paƒstwowej;
b) ocena kontroli ruchu granicznego i nadzór nad dzia∏alnoÊcià organów granicznych;
c) zapewnienie bezpieczeƒstwa i porzàdku na granicy
paƒstwowej;
d) koordynowanie dzia∏alnoÊci organów granicznych;
e) wyjaÊnianie wszystkich nadzwyczajnych wydarzeƒ
i przypadków naruszenia porzàdku na granicy paƒstwowej.
2. Pe∏nomocnicy graniczni informujà si´ niezw∏ocznie o:
a) kl´skach ˝ywio∏owych i innych nadzwyczajnych
wydarzeniach, które mog∏yby si´ rozszerzyç lub
spowodowaç szkody na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony, oraz o podj´tych dzia∏aniach;
b) przygotowywanych lub dokonanych nielegalnych
przekroczeniach granicy paƒstwowej lub o osobach, które podczas poÊcigu przedosta∏y si´ na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony;
c) nielegalnym przybyciu do brzegu drugiej Umawiajàcej si´ Strony jednostek p∏ywajàcych i przelocie
nad granicà paƒstwowà obiektów latajàcych lub
o ich làdowaniu bez zezwolenia;
d) ograniczeniach u˝ytkowania dróg i mostów granicznych oraz dróg turystycznych;
e) udzieleniu zgody na przekraczanie granicy paƒstwowej poza przejÊciami granicznymi.
3. Pe∏nomocnicy graniczni organizujà przekazywanie zwierzàt domowych, przedmiotów i dokumentów,
o których mowa w artyku∏ach 13, 14 i 25.

1. G∏ówni pe∏nomocnicy graniczni spotykajà si´ raz
w roku, na przemian na terytoriach obu Umawiajàcych
si´ Stron, dla omówienia zagadnieƒ zwiàzanych z realizacjà zadaƒ wynikajàcych z niniejszej umowy.

4. Pe∏nomocnicy graniczni wspólnie rozpatrujà
sprawy roszczeniowe o wynagrodzenie szkód powsta∏ych wskutek naruszenia porzàdku na granicy paƒstwowej, w miar´ mo˝liwoÊci w obecnoÊci zainteresowanych osób. Sprawy te rozpatrywane sà na wniosek
poszkodowanych, na podstawie przepisów prawa wewn´trznego tej Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium
której powsta∏a szkoda lub koszty, o których mowa
w artyku∏ach 13 i 14. Sprawy nierozstrzygni´te przekazywane sà g∏ównym pe∏nomocnikom granicznym
w terminie 14 dni od dnia powzi´cia postanowienia
o ich przekazaniu. Sprawy nieza∏atwione przez g∏ównych pe∏nomocników granicznych zostajà przez nich
przekazane do rozstrzygni´cia w∏aÊciwym organom
Umawiajàcych si´ Stron.

2. Na wniosek g∏ównego pe∏nomocnika granicznego jednej z Umawiajàcych si´ Stron odbywa si´ nadzwyczajne spotkanie g∏ównych pe∏nomocników granicznych.

5. Postanowienia pe∏nomocników granicznych powzi´te w sprawach, o których mowa w ust´pie 4, nie
wy∏àczajà mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze
sàdowej.

3. Z ka˝dego spotkania g∏ównych pe∏nomocników
granicznych sporzàdza si´ protokó∏ w j´zykach polskim
i czeskim.

6. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron uzgadniajà sposób realizacji odszkodowaƒ stosownie do
umów obowiàzujàcych obie Umawiajàce si´ Strony.

2. Postanowienie ust´pu 1 litera e) nie wyklucza
mo˝liwoÊci ponownego przekazywania g∏ównym pe∏nomocnikom granicznym spraw, które by∏y rozpatrywane przez nich lub przez w∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron.
Artyku∏ 22
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Artyku∏ 24

Artyku∏ 28

1. Spotkania pe∏nomocników granicznych odbywajà si´ przynajmniej dwa razy w roku, na przemian na terytoriach obu Umawiajàcych si´ Stron.

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy w stosunkach mi´dzy Umawiajàcymi si´ Stronami tracà
moc:

2. Spotkania pe∏nomocników granicznych przeprowadza si´ tak˝e na wniosek pe∏nomocnika granicznego jednej z Umawiajàcych si´ Stron w celu wspólnego
zbadania — z regu∏y bezpoÊrednio na miejscu — przypadków naruszenia porzàdku na granicy paƒstwowej
oraz z innych wa˝nych powodów. W zwiàzku z tym pe∏nomocnicy graniczni mogà za˝àdaç opinii od osób
i ekspertów obu Umawiajàcych si´ Stron. Wspólne badania nie zast´pujà dzia∏alnoÊci w∏aÊciwych organów
Umawiajàcych si´ Stron.

— rozdzia∏y III do VIII Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Czechos∏owackà Republikà
Socjalistycznà o stosunkach prawnych na polsko-czechos∏owackiej granicy paƒstwowej oraz
o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach
granicznych, podpisanej w Pradze dnia 2 grudnia
1967 r.,

3. Pe∏nomocnicy graniczni przekazujà sobie wzajemnie informacje potrzebne do rozpatrywania wydarzeƒ na granicy paƒstwowej.
4. Z ka˝dego spotkania pe∏nomocników granicznych sporzàdza si´ protokó∏ w j´zykach polskim i czeskim.
Artyku∏ 25
G∏ówni pe∏nomocnicy graniczni i pe∏nomocnicy
graniczni zapewniajà nale˝ytà ochron´ przekazywanych sobie wzajemnie dokumentów.
Artyku∏ 26
1. Zast´pcy g∏ównych pe∏nomocników granicznych
i zast´pcy pe∏nomocników granicznych majà w zakresie spraw im powierzonych takie same prawa i obowiàzki jak pe∏nomocnicy, których zast´pujà.
2. Pomocnicy pe∏nomocników granicznych wykonujà zadania powierzone im przez pe∏nomocników
granicznych lub ich zast´pców.
Rozdzia∏ VIII
Postanowienia koƒcowe
Artyku∏ 27
Ka˝da Umawiajàca si´ Strona ponosi koszty w∏asne w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ wynikajàcych
z niniejszej umowy.

— Porozumienie mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Czechos∏owackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie wykonywania
Umowy o stosunkach prawnych na polsko-czechos∏owackiej granicy paƒstwowej oraz o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisane w Warszawie dnia 17 grudnia
1971 r.
Artyku∏ 29
Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia wymiany dokumentów
ratyfikacyjnych, która nastàpi w Warszawie.
Artyku∏ 30
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreÊlony. Mo˝e byç ona wypowiedziana w dowolnym czasie
przez ka˝dà z Umawiajàcych si´ Stron; w takim przypadku utraci moc po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia
dor´czenia noty dyplomatycznej, informujàcej o jej
wypowiedzeniu.
Umow´ niniejszà sporzàdzono w Pradze dnia
25 maja 1999 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty
majà jednakowà moc.
W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Republiki Czeskiej
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Po zapoznaniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 5 kwietnia 2002 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1645
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy
w sprawach granicznych, sporzàdzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
5 kwietnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicznych, sporzàdzonà w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

Zgodnie z artyku∏em 29 tej umowy wchodzi ona
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. A.D. Rotfeld

1646
POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE
dotyczàce warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia spo∏ecznego zawartej mi´dzy
Rzeczàpospolità Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,
sporzàdzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.
Na podstawie artyku∏u 38 Konwencji w sprawie zabezpieczenia spo∏ecznego mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, podpisanej dnia 1 lipca 1996 r., w∏aÊciwe w∏adze ustali∏y, za
obopólnà zgodà, nast´pujàce postanowienia:
Tytu∏ I
Postanowienia ogólne
Artyku∏ 1
Paragraf 1. Dla celów stosowania niniejszego Porozumienia Administracyjnego:
a) termin „Konwencja” oznacza Konwencj´ w sprawie zabezpieczenia spo∏ecznego mi´dzy Rzeczàpo-

spolità Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,
podpisanà w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.;
b) termin „Porozumienie” oznacza niniejsze Porozumienie Administracyjne.
Paragraf 2. Inne terminy u˝yte w niniejszym Porozumieniu majà takie znaczenie, jakie zosta∏o im nadane w artykule 1 Konwencji.
Artyku∏ 2
Paragraf 1. Dla celów stosowania Konwencji instytucje ∏àcznikowe wyznaczone w artykule 39 Konwencji
mogà kontaktowaç si´ bezpoÊrednio mi´dzy sobà, jak
równie˝ z osobami zainteresowanymi lub ich pe∏nomocnikami.

