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UMOWA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie 
zapobiegania katastrofom, kl´skom ˝ywio∏owym i innym powa˝nym wypadkom 

oraz usuwania ich nast´pstw,

sporzàdzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 6 kwietnia 2000 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Re-
publikà W´gierskà o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, kl´skom ˝ywio-
∏owym i innym powa˝nym wypadkom oraz usuwania ich nast´pstw, w nast´pujàcym brzmieniu:

UMOWA
mi´dzy  Rzeczàpospolità Polskà a Republikà 

W´gierskà o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy
w dziedzinie zapobiegania katastrofom, 

kl´skom ˝ywio∏owym i innym powa˝nym 
wypadkom oraz usuwania ich nast´pstw

Rzeczpospolita Polska oraz Republika W´gierska,
zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”,

— przyczyniajàc si´ do rozwijania wzajemnych sto-
sunków w duchu Uk∏adu o przyjacielskiej i dobro-
sàsiedzkiej wspó∏pracy mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà a Republikà W´gierskà, podpisanego
w Krakowie dnia 6 paêdziernika 1991 r.; 

— majàc na uwadze dokument koƒcowy III Sta∏ego
Posiedzenia Komitetu Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pra-
cy w Europie, przyj´ty w Wiedniu dnia 15 stycznia



1989 r., oraz Dokument Helsiƒski z dnia 10 lipca
1992 r.;

— uwzgl´dniajàc postanowienia podpisanej w dniu
17 marca 1992 r., przygotowanej w ramach EKG
ONZ Konwencji o transgranicznych skutkach awa-
rii przemys∏owych;

— pami´tajàc o mo˝liwoÊci wystàpienia kl´sk ˝ywio-
∏owych, jak równie˝ wzrostu liczby katastrof i in-
nych powa˝nych wypadków spowodowanych roz-
wojem technologii;

— rozumiejàc koniecznoÊç wspó∏pracy obu paƒstw
w udzielaniu wzajemnej pomocy w przypadku ka-
tastrof, kl´sk ˝ywio∏owych i innych powa˝nych
wypadków oraz w celu umo˝liwienia skierowania
grup ratowniczych i dostarczenia wyposa˝enia
oraz Êrodków pomocy;

— tak˝e bioràc pod uwag´ korzyÊci, jakie mo˝e przy-
nieÊç Umawiajàcym si´ Stronom wymiana infor-
macji naukowej i technicznej s∏u˝àcej zapobiega-
niu awariom i katastrofom przemys∏owym oraz
usuwaniu ich skutków,

uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

OkreÊlenie poj´ç

OkreÊlenia u˝ywane w niniejszej umowie majà na-
st´pujàce znaczenie:

„katastrofa, kl´ska ˝ywio∏owa lub inny powa˝ny
wypadek” oznaczajà zdarzenia spowodowane przez
ludzkie dzia∏anie lub zaniechanie, si∏y przyrody lub
inne z∏o˝one przyczyny, które szkodzà lub zagra˝ajà
˝yciu i zdrowiu ludzi, mieniu lub Êrodowisku natural-
nemu;

„Strona zwracajàca si´ o pomoc” oznacza Uma-
wiajàcà si´ Stron´, której w∏aÊciwe organy w ramach
niniejszej umowy zwracajà si´ o pomoc, a w szczegól-
noÊci o przys∏anie grup ratowniczych, wyposa˝enia
lub Êrodków pomocy przez drugà Umawiajàcà si´
Stron´;

„Strona udzielajàca pomocy” oznacza Umawiajà-
cà si´ Stron´, której w∏aÊciwe organy spe∏niajà proÊ-
b´ o pomoc drugiej Umawiajàcej si´ Strony, w szcze-
gólnoÊci poprzez przys∏anie grup ratowniczych, wypo-
sa˝enia lub Êrodków pomocy;

„paƒstwo tranzytu” oznacza któràkolwiek z Uma-
wiajàcych si´ Stron, przez której terytorium prze-
mieszcza si´ grupa ratownicza lub te˝ jest transporto-
wane wyposa˝enie lub Êrodki pomocy, w celu dostar-
czenia ich do paƒstwa trzeciego;

„ekspert indywidualny lub grupa ratownicza”
oznacza specjalist´ lub ich zespó∏ Strony udzielajàcej
pomocy, których Strona ta wyznaczy∏a do udzielenia
pomocy oraz którzy dysponujà odpowiednim przygo-
towaniem oraz wyposa˝eniem;

„wyposa˝enie” oznacza materia∏y, Êrodki technicz-
ne i transportowe potrzebne do udzielania pomocy,
jak równie˝ niezb´dne materia∏y eksploatacyjne, psy
ratownicze oraz dobra materialne s∏u˝àce do zaspoko-
jenia osobistych potrzeb cz∏onków grup ratowniczych
lub ekspertów indywidualnych;

„Êrodki pomocy” oznaczajà dobra materialne, ta-
kie jak pojazdy lub inne Êrodki transportu, ˝ywnoÊç, le-
karstwa, odzie˝, koce, namioty, prefabrykowane bu-
dynki lub inne dobra materialne pierwszej potrzeby
s∏u˝àce do zmniejszenia skutków katastrof, kl´sk ˝y-
wio∏owych lub innych powa˝nych wypadków, które sà
przeznaczone do bezp∏atnego rozdzielenia wÊród po-
szkodowanej ludnoÊci;

„dane osobowe” oznaczajà ka˝dà informacj´ doty-
czàcà osoby fizycznej o okreÊlonej to˝samoÊci lub da-
jàcej si´ zidentyfikowaç. Dla potrzeb niniejszej umowy
sà to nast´pujàce dane: nazwisko, imiona, data uro-
dzenia, miejsce zamieszkania, zawód, wykszta∏cenie,
miejsce pracy, w razie potrzeby dane dotyczàce stanu
zdrowia.

Artyku∏ 2

Przedmiot umowy

1. Umawiajàce si´ Strony udzielajà sobie wzajem-
nie pomocy w przypadku katastrof, kl´sk ˝ywio∏owych
lub innych powa˝nych wypadków, których skutków
Strona zwracajàca si´ o pomoc nie jest w stanie ca∏ko-
wicie usunàç przy u˝yciu w∏asnych Êrodków. Niniejsza
umowa reguluje warunki dobrowolnej pomocy udzie-
lanej na proÊb´ Strony zwracajàcej si´ o pomoc oraz
inne formy wspó∏dzia∏ania.

2. Umawiajàce si´ Strony wspó∏pracujà przy roz-
wijaniu metod i organizowaniu dzia∏aƒ, które przyczy-
niajà si´ do zapobiegania katastrofom, kl´skom ˝y-
wio∏owym i innym powa˝nym wypadkom, do ograni-
czania wyrzàdzanych przez nie szkód oraz usuwania
ich skutków.

Artyku∏ 3

Formy wspó∏pracy i pomocy

1. Wspó∏praca w rozumieniu niniejszej umowy
obejmuje:

1) wymian´ informacji i doÊwiadczeƒ,

2) udzia∏ przedstawicieli Umawiajàcych si´ Stron
w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz
naradach roboczych,

3) wspólne organizowanie szkoleƒ,

4) wspólne programy badawcze, szczególnie zwiàza-
ne z ocenà zagro˝enia Êrodowiska naturalnego
przez katastrofy, kl´ski ˝ywio∏owe oraz inne po-
wa˝ne wypadki,

5) wymian´ informacji naukowych i technicznych
oraz wspólne prace studialne,
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6) badanie przyczyn katastrof i powa˝nych wypad-
ków,

7) wzajemne przekazywanie tekstów wa˝niejszych
przepisów prawa wewn´trznego zwiàzanych z ni-
niejszà umowà.

2. Umawiajàce si´ Strony wypracujà system infor-
macyjny odnoszàcy si´ do:

1) wczesnego ostrzegania o katastrofach, kl´skach
˝ywio∏owych lub innych powa˝nych wypadkach,
które wyst´pujà na ich terytorium lub mogà mieç
wp∏yw na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony,

2) wniosków o pomoc oraz propozycji udzielania po-
mocy przekazanych przez inne paƒstwa lub orga-
nizacje mi´dzynarodowe.

3. Pomoc mo˝e byç udzielana przez:

1) wys∏anie grup ratowniczych lub ekspertów indywi-
dualnych, posiadajàcych niezb´dne wyposa˝enie
i wyspecjalizowanych w dzia∏aniach ratowniczych,
okreÊlonych we wniosku Strony zwracajàcej si´
o pomoc,

2) nieodp∏atne przekazanie Êrodków pomocy dla lud-
noÊci poszkodowanej lub Êrodków pomocy nie-
zb´dnych w dzia∏aniach ratowniczych,

3) inne formy pomocy zgodne z wnioskiem Strony
zwracajàcej si´ o pomoc, w szczególnoÊci udo-
st´pnienie informacji i doÊwiadczeƒ.

4. Grupy ratownicze i eksperci indywidualni oraz
wyposa˝enie i Êrodki pomocy mo˝na przemieszczaç
drogà powietrznà, làdowà lub ewentualnie wodnà.

Artyku∏ 4

W∏aÊciwe organy

1. Organami w∏aÊciwymi do zwracania si´ o po-
moc oraz udzielania pomocy, jak równie˝ do wykony-
wania postanowieƒ niniejszej umowy sà nast´pujàce
organy (zwane dalej w∏aÊciwymi organami):

— ze strony Rzeczypospolitej Polskiej — Minister
Spraw Wewn´trznych i Administracji,

— ze strony Republiki W´gierskiej — Ministerstwo
Spraw Wewn´trznych.

2. W∏aÊciwe organy, o których mowa w ust´pie 1,
w ciàgu 30 dni od daty wejÊcia w ˝ycie niniejszej umo-
wy przeka˝à sobie wzajemnie informacje odnoÊnie do
innych organów wyznaczonych do nawiàzywania kon-
taktów, jak równie˝ innych w∏aÊciwych organów bio-
ràcych udzia∏ w wykonywaniu niniejszej umowy.

3. W celu realizacji niniejszej umowy organy, o któ-
rych mowa w ust´pach 1 i 2, mogà mi´dzy sobà na-
wiàzywaç bezpoÊrednie kontakty, jak równie˝ zawie-
raç porozumienia niezb´dne do wykonania zadaƒ,
o których mowa w artykule 3 ust´pach 1 i 2. W tym ce-
lu wzajemnie b´dà sobie przekazywaç informacje po-

trzebne do utrzymania kontaktów, w szczególnoÊci od-
noÊnie do ich adresu i danych telekomunikacyjnych.

4. Umawiajàce si´ Strony zapewniajà ciàg∏oÊç
dzia∏ania w∏aÊciwych organów i organizacji wyznacza-
nych do nawiàzania kontaktów. Informacje o zmia-
nach zachodzàcych we w∏aÊciwych organach oraz
w organizacjach wyznaczanych do nawiàzania kontak-
tów Umawiajàce si´ Strony przekazujà sobie wzajem-
nie w formie pisemnej w ciàgu 30 dni od daty nastà-
pienia zmiany.

Artyku∏ 5

Warunki wspó∏pracy

1. Wspó∏praca, o której mowa w artykule 3 ust´-
pie 1, nie mo˝e naruszaç obowiàzujàcych przepisów
prawa wewn´trznego Umawiajàcych si´ Stron i mo˝e
byç wykonywana tylko w zakresie przez nie dozwolo-
nym.

2. Umawiajàca si´ Strona przyjmujàca przedstawi-
cieli drugiej Umawiajàcej si´ Strony, bioràcych udzia∏
w wymianie doÊwiadczeƒ, we wspólnych spotkaniach
w celu realizacji wspó∏pracy, o której mowa w artyku-
∏ach 2 i 3, ponosi wszelkie koszty zwiàzane z pobytem
na jej terytorium tych przedstawicieli. Koszty podró˝y
do okreÊlonego miejsca na terytorium Umawiajàcej
si´ Strony przyjmujàcej i z powrotem pokrywa Uma-
wiajàca si´ Strona, delegujàca swoich przedstawicieli.

3. Umawiajàce si´ Strony mogà uregulowaç ina-
czej sposób ponoszenia kosztów, o którym mowa
w ust´pie 2.

Artyku∏ 6

Wyst´powanie z proÊbà o pomoc

1. W przypadku katastrof, kl´sk ˝ywio∏owych i in-
nych powa˝nych wypadków, w∏aÊciwy organ Strony
zwracajàcej si´ o pomoc przesy∏a swój pisemny wnio-
sek o udzielenie pomocy do w∏aÊciwego organu Stro-
ny udzielajàcej pomocy. We wniosku nale˝y przede
wszystkim okreÊliç rodzaj zdarzenia oraz podaç jego
miejsce, dat´, zaistnia∏e szkody, zastosowane dzia∏a-
nia zapobiegawcze oraz nale˝y jednoznacznie okreÊliç
sposób i rozmiary oczekiwanej pomocy.

2. W∏aÊciwy organ Strony udzielajàcej pomocy
w mo˝liwie najkrótszym czasie podejmuje decyzj´
o udzieleniu pomocy i informuje Stron´ zwracajàcà
si´ o pomoc o mo˝liwoÊciach natychmiastowej pomo-
cy oraz o warunkach i rozmiarach udzielenia tej˝e po-
mocy. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron
uzgadniajà nast´pnie szczegó∏owe warunki udzielania
pomocy.

Artyku∏ 7

Przekraczanie granicy paƒstwowej i zasady pobytu

1. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej pomo-
cy Umawiajàce si´ Strony ograniczà do niezb´dnego
minimum zakres formalnoÊci zwiàzanych z przekro-
czeniem granicy paƒstwowej.
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2. Cz∏onkowie grupy ratowniczej i eksperci indywi-
dualni w przypadku nag∏ym mogà przekroczyç grani-
c´ paƒstwowà Strony zwracajàcej si´ o pomoc,
w przejÊciu granicznym otwartym dla ruchu granicz-
nego, bez dokumentów podró˝y i zezwolenia na po-
byt, na podstawie zaopatrzonej w fotografi´ legityma-
cji s∏u˝bowej lub innego dokumentu, potwierdzajàce-
go to˝samoÊç, oraz mogà przebywaç na terytorium
Strony zwracajàcej si´ o pomoc.

3. Kierownik grupy ratowniczej i ekspert indywidu-
alny musi posiadaç zaÊwiadczenie, wystawione przez
w∏aÊciwy organ lub do tego upowa˝nionà organizacj´
Strony udzielajàcej pomocy, w którym sà wymienieni
równie˝ cz∏onkowie grupy ratowniczej. Wzór zaÊwiad-
czenia zawiera za∏àcznik do niniejszej umowy. W przy-
padku niecierpiàcym zw∏oki zaÊwiadczenie mo˝e byç
przes∏ane równie˝ telefaxem.

4. Cz∏onkowie grup ratowniczych i eksperci indy-
widualni podczas udzielania pomocy sà zobowiàzani
do poszanowania przepisów prawa Strony zwracajà-
cej si´ o pomoc.

5. Cz∏onkowie grup ratowniczych i eksperci indy-
widualni na terytorium Strony zwracajàcej si´ o po-
moc sà uprawnieni do noszenia mundurów, o ile te na
terytorium Strony udzielajàcej pomocy nale˝à do ich
zwyczajowego wyposa˝enia. Umawiajàce si´ Strony
nie ograniczajà stosowania oznakowaƒ specjalnych
na pojazdach grup ratowniczych drugiej Umawiajàcej
si´ Strony.

6. Warunki, o których mowa w ust´pach 1—5,
Umawiajàce si´ Strony zapewniajà równie˝ w tym
przypadku, je˝eli jedna z Umawiajàcych si´ Stron jest
paƒstwem tranzytu. W∏aÊciwe organy w odpowied-
nim czasie b´dà wzajemnie informowaç si´ o koniecz-
noÊci tranzytu i ustalà tryb i sposób jego przeprowa-
dzenia, jak równie˝ — o ile jest to potrzebne — zapew-
nià oficjalnà eskort´ dla przemieszczenia si´ grup ra-
towniczych.

Artyku∏ 8

Przemieszczanie wyposa˝enia i Êrodków pomocy
przez granic´ paƒstwowà

1. Umawiajàce si´ Strony b´dà u∏atwiaç prze-
mieszczanie przez granic´ paƒstwowà i jak najszybsze
dostarczanie na miejsce katastrofy, kl´ski ˝ywio∏owej
lub innego powa˝nego wypadku wyposa˝enia i Êrod-
ków pomocy niezb´dnych do udzielenia pomocy.

2. Kierownik grupy ratowniczej przy przekraczaniu
granicy paƒstwowej przedstawia w∏aÊciwym orga-
nom celnym Strony zwracajàcej si´ o pomoc wykaz
wyposa˝enia niezb´dnego do wykonywania zadaƒ
i wykaz dóbr przewo˝onych jako Êrodki pomocy. Wy-
kazy te stanowià cz´Êç zaÊwiadczenia; ich wzory za-
wiera za∏àcznik do niniejszej umowy.

3. W przypadku gdy Êrodki pomocy obejmujà
Êrodki odurzajàce lub substancje psychotropowe, na-
le˝y przygotowaç odr´bny, szczegó∏owy wykaz prze-

wo˝onych materia∏ów. Wykaz nale˝y przekazaç do kra-
jowego organu wyst´pujàcego w ewidencji Mi´dzyna-
rodowej Rady Narkotyków Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. W∏aÊciwe organy obu Umawiajàcych si´
Stron b´dà post´powaç zgodnie z odnoÊnym zalece-
niem Âwiatowej Organizacji Zdrowia Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych i wzajemnie b´dà informowaç
si´ bezpoÊrednio o wywo˝onych Êrodkach odurzajà-
cych i substancjach psychotropowych; w przypad-
ku niemo˝noÊci spowodowanej sytuacjà zwiàzanà
z katastrofà, powiadamiajà Mi´dzynarodowà Rad´
Kontroli Narkotyków Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych.

4. W trakcie udzielania pomocy grupy ratownicze
mogà wwoziç i wywoziç, poza rzeczami osobistymi,
wy∏àcznie wyposa˝enie oraz Êrodki pomocy.

5. Wyposa˝enie oraz Êrodki pomocy przewo˝one
przez granic´ paƒstwowà nie podlegajà zakazom
i ograniczeniom dotyczàcym wymiany towarowej. Na
Êrodki pomocy mogà byç przeznaczone jednak wy-
∏àcznie wyroby z wa˝nym terminem przydatnoÊci do
spo˝ycia. Ârodki pomocy oraz wyposa˝enie sà zwol-
nione od op∏at celnych, zabezpieczeƒ d∏ugów celnych,
podatków i wszelkich innych obcià˝eƒ finansowych
majàcych zastosowanie do wywozu i wwozu, w przy-
padku udokumentowania ich wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem.

6. W przypadku pojazdów u˝ywanych przez grupy
ratownicze oraz przewo˝àcych Êrodki pomocy Uma-
wiajàce si´ Strony nie wymagajà mi´dzynarodowych
zezwoleƒ na transport drogowy oraz sà one zwolnio-
ne od zobowiàzaƒ p∏atniczych obcià˝ajàcych pojazdy
mechaniczne, z wyjàtkiem obowiàzkowego ubezpie-
czenia pojazdów.

7. Niezu˝yte Êrodki pomocy, jak równie˝ wyposa-
˝enie, które nie zosta∏o zu˝yte lub nie uleg∏o zniszcze-
niu, najpóêniej w ciàgu 30 dni po udzieleniu pomocy
nale˝y dostarczyç z powrotem na terytorium Strony
udzielajàcej pomocy.

8. Gdy przedmioty wyposa˝enia pozostanà jako
Êrodki pomocy na terytorium Strony zwracajàcej si´
o pomoc, wtedy ten fakt nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç
organowi celnemu Strony zwracajàcej si´ o pomoc,
podajàc iloÊç pozostawionych przedmiotów, ich ro-
dzaj i miejsce pozostawienia, powiadamiajàc o tym
jednoczeÊnie w∏aÊciwy organ Strony zwracajàcej si´
o pomoc. W stosunku do przedmiotów wyposa˝enia
pozostajàcych na terytorium Strony zwracajàcej si´
o pomoc majà zastosowanie przepisy prawa we-
wn´trznego Strony zwracajàcej si´ o pomoc.

9. Je˝eli w ramach udzielania pomocy na teryto-
rium Strony zwracajàcej si´ o pomoc zostanà wwie-
zione równie˝ preparaty farmaceutyczne, to zastoso-
wanie majà nast´pujàce zasady:

1) przepisy ust´pów 5, 7 i 8 stosuje si´ odpowiednio
równie˝ do preparatów farmaceutycznych, zawie-
rajàcych Êrodki odurzajàce oraz substancje psy-
chotropowe;
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2) preparaty te mogà byç wwo˝one przez grupy ra-
townicze tylko w iloÊci potrzebnej do udzielenia
pilnej pomocy lekarskiej oraz mogà byç stosowa-
ne wy∏àcznie przez wykwalifikowany personel me-
dyczny zgodnie z odpowiednimi przepisami me-
dycznymi Strony udzielajàcej pomocy;

3) w przypadku zu˝ytych preparatów farmaceutycz-
nych, zawierajàcych Êrodki odurzajàce i substancje
psychotropowe, nale˝y przedstawiç organowi cel-
nemu Strony zwracajàcej si´ o pomoc dokument
zaÊwiadczajàcy ich zu˝ycie, który zosta∏ podpisany
przez lekarza — cz∏onka grupy ratowniczej i który
zosta∏ potwierdzony przez przedstawiciela w∏aÊci-
wego organu Strony zwracajàcej si´ o pomoc;

4) wwóz i wywóz tych preparatów nie jest traktowa-
ny przez Umawiajàce si´ Strony jako wwóz i wy-
wóz w rozumieniu obowiàzujàcych Umawiajàce
si´ Strony mi´dzynarodowych umów o Êrodkach
odurzajàcych oraz substancjach psychotropo-
wych.

10. Zabrania si´ wwozu na terytorium Strony
zwracajàcej si´ o pomoc broni, amunicji oraz materia-
∏ów wybuchowych, z wyjàtkiem niezb´dnych do
udzielania pomocy przemys∏owych materia∏ów wybu-
chowych.

11. Zgodnie z przepisami prawa wewn´trznego
Strony zwracajàcej si´ o pomoc jej w∏aÊciwe organy
mogà kontrolowaç zu˝ycie i przechowywanie wyposa-
˝enia i materia∏ów wymienionych w ust´pach 5—9.

12. Postanowienia niniejszego artyku∏u stosuje si´
równie˝ w przypadku, gdy jedna z Umawiajàcych si´
Stron jest paƒstwem tranzytu.

13. Strona zwracajàca si´ o pomoc umo˝liwi prze-
prowadzenie dekontaminacji od ska˝eƒ chemicznych
i promieniotwórczych oraz dezynfekcji wyposa˝enia.
W sytuacji gdy jest to niemo˝liwe, wyposa˝enie b´-
dzie pozostawione na terytorium Strony zwracajàcej
si´ o pomoc.

Artyku∏ 9

U˝ycie statków powietrznych

1. Umawiajàce si´ Strony, w celu realizacji niniej-
szej umowy, mogà udzieliç zezwolenia na u˝ycie stat-
ków powietrznych drugiej Umawiajàcej si´ Strony
oraz na ich przeloty, jak równie˝ na ich làdowanie
i starty z w∏asnego terytorium, bez obowiàzku korzy-
stania z krajowych i mi´dzynarodowych lotnisk i làdo-
wisk oraz dróg i tras lotniczych, z odpowiednim zasto-
sowaniem artyku∏ów 7 i 8.

2. Strona udzielajàca pomocy jest zobowiàzana za-
wiadomiç Stron´ zwracajàcà si´ o pomoc lub paƒstwo
tranzytu o planowanym u˝yciu statków powietrznych.

W zawiadomieniu nale˝y podaç:

— typ statku powietrznego;

— kraj rejestracji i oznakowanie rejestracyjne statku
powietrznego;

— nazwiska cz∏onków za∏ogi statku powietrznego,
pasa˝erów oraz cz∏onków grupy ratowniczej;

— wyposa˝enie i Êrodki pomocy znajdujàce si´ na
pok∏adzie;

— czas startu, czas trwania lotu, tras´ oraz miejsce
docelowe.

3. Je˝eli Umawiajàce si´ Strony w zezwoleniu,
o którym mowa w ust´pie 1, nie postanowià inaczej,
podczas dzia∏aƒ ratowniczych stosuje si´ przepisy
o ruchu lotniczym obowiàzujàce na terytorium ka˝dej
z Umawiajàcych si´ Stron, w szczególnoÊci w zakresie
dotyczàcym obowiàzku przekazywania informacji o lo-
tach w∏aÊciwym organom kontroli ruchu lotniczego.

4. Do dzia∏aƒ ratowniczych z u˝yciem statków po-
wietrznych majà zastosowanie postanowienia aneksu
12 do Konwencji o mi´dzynarodowym lotnictwie cy-
wilnym, sporzàdzonej w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r.

Artyku∏ 10

Koordynacja i kierowanie pomocà

1. Na terytorium Strony zwracajàcej si´ o pomoc
dzia∏aniami ratowniczymi, likwidacjà skutków kata-
strof, kl´sk ˝ywio∏owych i innych powa˝nych wypad-
ków, jak równie˝ udzielaniem pomocy ludnoÊci po-
szkodowanej kierujà i je koordynujà podmioty, które
sà w∏aÊciwe zgodnie z przepisami prawa odpowied-
niej z Umawiajàcych si´ Stron.

2. W∏aÊciwe organy Strony zwracajàcej si´ o po-
moc wspomagajà w wykonaniu zadaƒ grupy ratowni-
cze i ekspertów indywidualnych Strony udzielajàcej
pomocy; informujà kierowników grup ratowniczych
o rozwoju sytuacji na miejscu katastrofy, kl´ski ˝ywio-
∏owej i innego powa˝nego wypadku; przedstawiciel
podmiotu uprawnionego do kierowania ustala porzà-
dek dzia∏aƒ, a jeÊli jest to potrzebne, zapewnia gru-
pom ratowniczym lub ekspertom indywidualnym t∏u-
maczy oraz inne niezb´dne us∏ugi i Êrodki.

3. Dyspozycje dla grup ratowniczych Strony udzie-
lajàcej pomocy mo˝na przekazaç wy∏àcznie przez kie-
rownika grupy ratowniczej.

4. Strona zwracajàca si´ o pomoc zapewni bezpie-
czeƒstwo grup ratowniczych.

5. Strona zwracajàca si´ o pomoc zapewni przyj´-
cie bez przeszkód Êrodków pomocy oraz zadba o to,
aby zosta∏y rozdzielone wy∏àcznie wÊród ludnoÊci po-
szkodowanej bezp∏atnie.

Artyku∏ 11

Koszty udzielania pomocy

1. Koszty udzielenia pomocy, o ile w∏aÊciwe orga-
ny Umawiajàcych si´ Stron nie ustalà inaczej, bioràc
pod uwag´ równie˝ postanowienia niniejszej umowy,
ponosi Strona udzielajàca pomocy.
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2. Podczas akcji ratowniczych, przeprowadzanych
na terytorium Strony zwracajàcej si´ o pomoc, Strona
zwracajàca si´ o pomoc zapewni bezp∏atnà, doraênà
opiek´ lekarskà, wy˝ywienie i nocleg, jak równie˝ pod-
stawowe artyku∏y pierwszej potrzeby, po wyczerpaniu
w∏asnych zapasów grup ratowniczych. Grupa ratowni-
cza powinna dysponowaç wyposa˝eniem umo˝liwia-
jàcym dzia∏anie przez 72 godziny.

3. Strona udzielajàca pomocy jest zwolniona od
op∏at zwiàzanych z przelotem, làdowaniem, oczekiwa-
niem, startem jej statków powietrznych, udzielajàcych
pomocy, jak równie˝ od op∏at za Êwiadczone us∏ugi
nawigacyjne oraz od op∏at zwiàzanych z udost´pnie-
niem tymczasowego przejÊcia granicznego.

4. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron,
w przypadku zastosowania statków powietrznych, za-
pewniajàcych udzielenie pomocy, mogà przed udzie-
leniem pomocy, osobno dla ka˝dego jednostkowego
przypadku, ustaliç zwrot kosztów zaopatrzenia w pali-
wo oraz Êwiadczenia us∏ug konserwacyjnych dla stat-
ku powietrznego.

Artyku∏ 12

Odszkodowania

1. Umawiajàce si´ Strony zrzekajà si´ wzajemnie
wszelkich nale˝nych im roszczeƒ odszkodowawczych
z powodu szkód powsta∏ych w nale˝àcym do nich
mieniu, w∏àczajàc w to równie˝ szkody powsta∏e
w Êrodowisku naturalnym, które spowodowa∏ któryÊ
z cz∏onków grupy ratowniczej lub ekspert indywidual-
ny podczas spe∏niania swojej misji zwiàzanej z realiza-
cjà niniejszej umowy.

2. Umawiajàce si´ Strony zrzekajà si´ wzajemnie
wszelkich roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u uszko-
dzenia cia∏a, rozstroju zdrowia lub Êmierci cz∏onka lub
eksperta grupy ratowniczej lub eksperta indywidual-
nego, o ile zaistnia∏y one podczas i w zwiàzku z reali-
zacjà niniejszej umowy.

3. Osoby wymienione w ust´pie 2, które dozna∏y
uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia lub ponios∏y
Êmierç, a sà uprawnione do odszkodowania, jak rów-
nie˝ cz∏onkowie ich rodzin, zachowujà prawo do
Êwiadczeƒ odszkodowawczych okreÊlonych w obo-
wiàzujàcych przepisach prawa kraju osoby poszkodo-
wanej.

4. W przypadku gdy cz∏onek grupy ratowniczej lub
ekspert indywidualny Strony udzielajàcej pomocy,
wykonujàc swoje zadania zwiàzane z realizacjà niniej-
szej umowy na terytorium Strony zwracajàcej si´
o pomoc, spowoduje powstanie szkód u osób trze-
cich, to za szkod´ odpowiada Strona zwracajàca si´
o pomoc wed∏ug wewn´trznych przepisów, które mia-
∏yby zastosowanie do szkód wyrzàdzonych przez jej
grupy ratownicze.

5. Postanowienia okreÊlone w ust´pach 1—4 nie
majà zastosowania w przypadku, gdy szkoda zostanie

spowodowana z winy umyÊlnej lub w wyniku lekko-
myÊlnoÊci (culpa lata).

6. Organy, o których mowa w artykule 4 ust´pach
1 i 2, sà zobowiàzane do wspó∏pracy w celu u∏atwienia
oceny roszczeƒ odszkodowawczych. W tym celu udo-
st´pnià wszelkie dost´pne informacje odnoÊnie do
okolicznoÊci wyrzàdzenia szkody.

7. Postanowienia niniejszego artyku∏u Umawiajà-
ce si´ Strony b´dà stosowaç odpowiednio w przypad-
ku, gdy jedna z Umawiajàcych si´ Stron jest paƒ-
stwem tranzytu.

8. OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza, o której
mowa w ust´pach 1—7, obejmuje szkody wyrzàdzone
przez cz∏onków grup ratowniczych lub ekspertów in-
dywidualnych, spowodowane w okresie od ich wej-
Êcia na terytorium Strony zwracajàcej si´ o pomoc do
jego opuszczenia.

Artyku∏ 13

Po∏àczenia telekomunikacyjne

W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron, o któ-
rych mowa w artykule 4 ust´pach 1 i 2, podejmà
wszelkie starania w celu zorganizowania po∏àczeƒ te-
lekomunikacyjnych mi´dzy sobà, mi´dzy tymi organa-
mi a grupami ratowniczymi, jak i mi´dzy poszczegól-
nymi grupami ratowniczymi, a tak˝e mi´dzy grupami
ratowniczymi a ich kierownikami.

Artyku∏ 14

Ochrona danych osobowych

1. W przypadku gdy Umawiajàce si´ Strony w ra-
mach niniejszej umowy przekazujà dane osobowe,
stosuje si´ postanowienia niniejszego artyku∏u.

2. W∏aÊciwy organ Umawiajàcej si´ Strony (organ
przekazujàcy) w celu realizacji postanowieƒ zawartych
w niniejszej umowie mo˝e przekazaç dane osobowe,
na wniosek w∏aÊciwego organu drugiej Umawiajàcej
si´ Strony. Otrzymane dane mo˝e wykorzystaç wy-
∏àcznie organ przyjmujàcy i tylko do celów okreÊlo-
nych w niniejszej umowie, a tak˝e zawartych we wnio-
sku. Organ przyjmujàcy mo˝e wykorzystaç otrzymane
dane osobowe do celu odmiennego tylko za zgodà or-
ganu przekazujàcego.

3. Przekazane dane osobowe organ przyjmujàcy
mo˝e przekazaç dalej wy∏àcznie organom wspó∏pracu-
jàcym w realizacji niniejszej umowy i uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych. Innym orga-
nom dane mogà byç przekazane wy∏àcznie za wst´p-
nie otrzymanà zgodà organu przekazujàcego. Otrzy-
mane dane nie mogà byç podawane do wiadomoÊci
publicznej.

4. OdpowiedzialnoÊç za poprawnoÊç i Êcis∏oÊç
przekazanych danych ponosi organ przekazujàcy. Je-
˝eli organ przekazujàcy w terminie póêniejszym po-
prawia dane lub je usuwa, o tym nale˝y bezzw∏ocznie
powiadomiç organ przyjmujàcy, który jest zobowiàza-
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ny w przetwarzanych danych bezzw∏ocznie nanieÊç
poprawki.

5. Organy upowa˝nione do przetwarzania danych
osobowych w ramach niniejszej umowy sà zobowià-
zane poinformowaç zainteresowane osoby — na ich
proÊb´ — o przechowywanych przez nie danych, o ce-
lu przetwarzania danych oraz o jego podstawie praw-
nej, a tak˝e o tym, komu zosta∏y przekazane i w jakim
celu. Zarówno organ przekazujàcy, jak i organ przyj-
mujàcy jest zobowiàzany — na proÊb´ zainteresowa-
nego — przechowywane przez niego nieprawid∏owe
dane poprawiç, jak równie˝ bezprawnie zbierane dane
usunàç. O dokonaniu poprawki oraz o usuni´ciu da-
nych nale˝y bezzw∏ocznie poinformowaç drugà Uma-
wiajàcà si´ Stron´.

6. Odmówiç zainteresowanemu skorzystania z pra-
wa, o którym mowa w ust´pie 5, mo˝na tylko wtedy,
gdy umo˝liwia to prawo paƒstwa organu przekazujà-
cego. Organ przekazujàcy jest zobowiàzany poinfor-
mowaç organ przyjmujàcy o ograniczeniach wynikajà-
cych z prawa wewn´trznego. Przechowujàcy dane jest
zobowiàzany do przekazania zainteresowanemu uza-
sadnienia odmowy wydania informacji, chyba ˝e pra-
wo przekazujàcego dane umo˝liwia zaniechanie uza-
sadnienia. O tym nale˝y poinformowaç przy przekazy-
waniu danych organ przyjmujàcy.

7. Otrzymane dane nale˝y usunàç, je˝eli usta∏ cel
ich przekazania, up∏ynà∏ termin umo˝liwiajàcy prze-
tworzenie danych, wyznaczony prawem paƒstwa or-
ganu przekazujàcego lub jeÊli o usuni´cie danych po-
prosi organ przekazujàcy.

8. Umawiajàce si´ Strony muszà zapewniç, aby za-
interesowany móg∏, w przypadku naruszenia praw
zwiàzanych z ochronà danych osobowych, zwróciç si´
do niezale˝nego sàdu zgodnie z prawem Umawiajàcej
si´ Strony, która przetwarza∏a dane, jak równie˝ móg∏
dochodziç roszczenia o odszkodowanie.

9. Organy upowa˝nione do przetwarzania danych
osobowych w ramach niniejszej umowy prowadzà re-
jestr przekazywania i otrzymywania danych osobo-
wych, który zawiera nazw´ organu i nazwisko osoby
przekazujàcej, jak równie˝ otrzymujàcej, oraz potwier-
dzenie faktu otrzymania (przekazania).

10. Organy: przekazujàcy i przyjmujàcy sà zobo-
wiàzane do uczynienia niezb´dnych dzia∏aƒ organiza-
cyjnych i technicznych w celu zapewnienia skutecznej
ochrony danych osobowych przed nielegalnym dost´-
pem, modyfikacjà, usuwaniem oraz podawaniem do
wiadomoÊci publicznej.

Artyku∏ 15

Nadzorowanie i ocena dzia∏aƒ ratowniczych

1. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ ratowniczych w∏aÊciwy
organ Strony udzielajàcej pomocy przedstawia w∏a-
Êciwemu organowi Strony zwracajàcej si´ o pomoc
pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych dzia∏aƒ
ratowniczych.

2. W∏aÊciwy organ Strony zwracajàcej si´ o pomoc
przedstawia w∏aÊciwemu organowi Strony udzielajà-
cej pomocy ocen´, w której jest zawarta charaktery-
styka sytuacji, informacja o rodzaju i zakresie otrzyma-
nej pomocy oraz o rezultatach przeprowadzonych
prac.

3. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron w re-
gularnych odst´pach czasu mogà oceniaç doÊwiad-
czenia zwiàzane z realizacjà niniejszej umowy oraz wy-
niki wspó∏pracy.

Artyku∏ 16

Rozstrzyganie spraw spornych

Spory dotyczàce interpretacji lub stosowania ni-
niejszej umowy w∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´
Stron b´dà rozwiàzywaç w drodze rokowaƒ, a w przy-
padku nieosiàgni´cia porozumienia, spór b´dzie roz-
strzygany w drodze dyplomatycznej.

Artyku∏ 17

Stosunek do innych umów mi´dzynarodowych

Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiàzaƒ
˝adnej z Umawiajàcych si´ Stron wynikajàcych z in-
nych wià˝àcych je umów mi´dzynarodowych.

Artyku∏ 18

Zmiana umowy

Za∏àcznik do niniejszej umowy mo˝e byç zmienia-
ny w drodze wzajemnych uzgodnieƒ w∏aÊciwych or-
ganów okreÊlonych w artykule 4 ust´pie 1.

Artyku∏ 19

Postanowienia koƒcowe

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie
w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia wymiany dokumen-
tów ratyfikacyjnych. Wymiana dokumentów ratyfika-
cyjnych nastàpi w Budapeszcie.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokre-
Êlony. Mo˝e byç ona wypowiedziana w formie pisem-
nej drogà dyplomatycznà przez ka˝dà z Umawiajàcych
si´ Stron. W takim przypadku utraci moc po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia otrzymania noty informacyj-
nej o wypowiedzeniu.

Niniejszà umow´ sporzàdzono w Warszawie dnia
6 kwietnia 2000 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy
w j´zykach polskim i w´gierskim, przy czym obydwa
teksty majà jednakowà moc.

W imieniu W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej Republiki W´gierskiej
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WZÓR

ZaÊwiadczenie*)

Megbízólevél*)

........................................................................ ........................................................................
Nazwa organu wystawiajàcego Miejsce i data wystawienia

A kiállító hatóság megnevezése***) A kiállítás helye és idöpontja

Niniejszym zaÊwiadcza si´, ˝e Pan/Pani**) ............................................ jest kierownikiem polskiej/w´gierskiej**)

grupy ratowniczej/specjalistà indywidualnym**), który/która**) ma wziàç udzia∏ w dzia∏aniach ratowniczych na

terytorium ..........................................

A jelen okiratban tanúsítjuk, hogy .......................................... ur/urno**) a ............................... területén végrehaj-

tandó segítségnyújtásban résztvevö magyar/lengyel**) segélycsapat vezetöje**)/egyéni szakértöje**).

Niniejsze zaÊwiadczenie, na podstawie Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà o wspó∏-

pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, kl´skom ˝ywio∏owym i innym powa˝nym

wypadkom oraz usuwania ich nast´pstw, sporzàdzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r., upowa˝nia grup´

ratowniczà do:

A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között létrejött, a katasztrófák és más súlyos balesetek me-

gelözése és azok következményeinek felszámolása érdekében történö együttmüködésrõl és kölcsönös

segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000, április hó 6 napján aláírt Megállapodás értelmében a jelen okirat

alapján a segélycsapat:

— przekroczenia granicy paƒstwowej i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Republiki W´gierskiej**),
— átlépheti az államhatárt és tartózkodhat a Magyar Köztársaság/Lengyel Köztársaság**) területén,
— przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Republiki W´gierskiej**),
— àtutazhat a Magyar Köztársaság/Lengyel Köztársaság**) területén.

W sk∏ad polskiej/w´gierskiej**) grupy ratowniczej wchodzi .................... osób.

A magyar/lengyel**) segélycsapat .................. személyböl áll.

Cz∏onkami grupy ratowniczej sà:

A segélycsapat tagjai a következök:

1) ............................................

2) ............................................

3) ............................................

.............................................................................................
podpis upowa˝nionego przedstawiciela organu wystawiajàcego

a kiallító hatóság illetékes képvislöjének aláírása***)

***) ZaÊwiadczenie nale˝y wype∏niaç w j´zyku polskim lub w´gierskim.
A megbizólevelet magyar vagy lengyel nyelven kell kitölteni!

***) Niepotrzebne skreÊliç.
A nem kívánt rész törlendö!

***) ZaÊwiadczenie podpisuje upowa˝niony przedstawiciel organu okreÊlonego w artykule 4 ust´pach 1 i 2
umowy.

***) A Megállapodás 4. Cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott hatóság kijelölt kepviselöje írja alá az oki-
ratot!
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Za∏àcznik do Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
W´gierskà o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapo-
biegania katastrofom, kl´skom ˝ywio∏owym i innym powa˝nym
wypadkom oraz usuwania ich nast´pstw



WZÓR

WYKAZ*)

wyposa˝enia wwo˝onego, wywo˝onego lub przewo˝onego tranzytem

1. Wyposa˝enie grupy ratowniczej obejmuje:

Nazwa elementów wyposa˝enia Typ IloÊç

1)
...........................................................................................................................................................................................

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

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

2. Kraj docelowy:

3. W przypadku tranzytu nazwy krajów, przez które przebiega tranzyt:

................................................
data wydania zezwolenia

.....................................................................................................
podpis upowa˝nionego przedstawiciela organu wydajàcego zezwolenie**)

**) Wykaz nale˝y sporzàdziç w j´zyku polskim lub w´gierskim w 2 egzemplarzach.
**) Wykaz podpisuje upowa˝niony przedstawiciel organu okreÊlonego w artykule 4 ust´pach 1 i 2 umowy, o któ-

rym mowa w zaÊwiadczeniu.

Uwaga. Wyposa˝enie pozostawiane na obszarze Strony zwracajàcej si´ o pomoc nale˝y umieÊciç w klauzuli
do wykazu, zgodnie z artyku∏em 8 ust´pami 7 i 8 wy˝ej wymienionej umowy.
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WZÓR

WYKAZ*)

Êrodków pomocy wwo˝onych, wywo˝onych oraz transportowanych tranzytem

1. Ârodki pomocy obejmujà:

Nazwa elementów Êrodków pomocy Typ IloÊç

1)
...........................................................................................................................................................................................

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

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

2. Kraj docelowy:

3. W przypadku tranzytu nazwy krajów, przez które przebiega tranzyt:

................................................
data wydania zezwolenia

.....................................................................................................
podpis upowa˝nionego przedstawiciela organu wydajàcego zezwolenie**)

**) Wykaz nale˝y sporzàdziç w j´zyku polskim lub w´gierskim w 2 egzemplarzach.
**) Wykaz podpisuje upowa˝niony przedstawiciel organu okreÊlonego w artykule 4 ust´pach 1 i 2 umowy, o któ-

rym mowa w zaÊwiadczeniu.

Uwaga. Ârodki pomocy, które odsy∏a si´ na terytorium Strony udzielajàcej pomocy,  nale˝y umieÊciç w klauzuli
do wykazu.
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Po zaznajomieniu 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 maja 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


