
RZECZYPOS
V

Prezes 
RM

 

 
 
 
 
 

S

Na
2 kwietnia
ustawy 
 

 -

 

W
proponowa

Jed
w tej spraw
Zagraniczn
 
Druk nr 3719
 Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja 
Rady Ministrów  

 10-161-10  

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zanowny Panie Marszałku 

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

 o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych 
pozostałościach wojennych do 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni 
konwencjonalnych, które mogą być 
uważane za powodujące nadmierne 
cierpienia lub mające niekontrolowane 
skutki (Protokół V), sporządzonego w 
Genewie dnia 28 listopada 2003 r. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
ie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 

ych oraz Minister Obrony Narodowej . 
 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt                   

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 28 listopada 2003 r. został sporządzony Protokół o wybuchowych 

pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni 

konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające 

niekontrolowane skutki (Protokół V).  

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde  

 z postanowień w nim zawartych, 

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

–  będzie niezmiennie zachowywany. 

 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Dano w Warszawie, dnia 

            

             PREZYDENT 

          RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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 Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia             

 

o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji 

o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być 

uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki 

(Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. 

 

 

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

Polskiej ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do 

Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które 

mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane 

skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. 

 

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

 

 

Potrzeba i cel zawarcia Protokołu V 

Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą 
być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (tzw. 
Konwencja CCW) sporządzona w Genewie dnia 10 października 1980 roku, odnosi się do 
wybranych rodzajów broni konwencjonalnej, które z powodu konstrukcji lub metody działania 
umożliwiają jedynie częściową kontrolę użytkownika nad skutkami jej zastosowania lub też 
powodują cierpienia większe niż niezbędne do uzyskania określonych celów militarnych. Celem 
Konwencji CCW jest wyeliminowanie lub ograniczenie stosowania takich rodzajów broni 
i odnosi się ona do fazy konfliktu zbrojnego. Konwencja CCW stanowi ważny instrument 
prawnomiędzynarodowy zmierzający do humanitaryzacji konfliktów zbrojnych i złagodzenia 
cierpień ponoszonych zarówno przez walczących, jak i przez ludność cywilną. 

Konwencja stanowi zbiór zobowiązań o charakterze ogólnym, natomiast właściwe zakazy lub 
ograniczenia wprowadzane są przez dołączanie do niej protokołów dodatkowych stanowiących 
jej integralną część. W momencie wejścia w życie Konwencja zawierała tylko trzy takie 
Protokoły1:  
• Protokół I w sprawie niewykrywalnych odłamków,  
• Protokół II w sprawie zakazu i ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń2, 
• Protokół III w sprawie zakazów lub ograniczeń broni zapalających. 

W późniejszym okresie do Konwencji zostały dodane: 
• Protokół IV w sprawie laserowych broni oślepiających sporządzony w Wiedniu dnia 

13 października 1995 roku3, 
• Protokół V o wybuchowych pozostałościach wojennych sporządzony w Genewie dnia 

28 listopada 2003 r. 
W momencie przyjęcia Konwencji w 1980 r. jej postanowienia, a także postanowienia 

załączonych do niej Protokołów (I, II i III) odnosiły się tylko do konfliktów zbrojnych  
o charakterze międzynarodowym. Podczas II Konferencji Przeglądowej Konwencji,  
w dniu 21 grudnia 2001 r., Państwa Strony uzgodniły zmianę art. 1 Konwencji, rozszerzając 
zakres jej obowiązywania na konflikty zbrojne niemające charakteru międzynarodowego4.  

W trakcie tej samej Konferencji, odpowiadając pozytywnie na apele międzynarodowych 
organizacji humanitarnych, w szczególności Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz 
krajów niosących pomoc humanitarną, Państwa Strony Konwencji CCW podjęty decyzje 
o powołaniu Grupy Ekspertów Rządowych z zadaniem wypracowania tekstu porozumienia, 
którego celem byłoby zmniejszenie zagrożeń dla ludności cywilnej powstałych w wyniku 
konfliktu zbrojnego. Dotyczyć miało by ono wybuchowych pozostałości wojennych, tj. 
niewybuchów i porzuconej amunicji wybuchowej.  

                                       
1 Konwencja CCW wraz z Protokołem I, II i III weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
2 grudnia 1983 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 23, poz. 104). 
2 W 1996 r. podczas I Konferencji Przeglądowej Państw Stron Konwencji zmieniony został Protokół II  
(w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń), który wszedł w życie w stosunku do 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 125, poz. 1048). 
3 Protokół IV, ratyfikowany przez Polskę w dniu 31 lipca 2004 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wszedł 
w życie w dniu 23 marca 2005 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 215, poz. 1583). 
4 Poprawiony Artykuł 1 Konwencji CCW wszedł w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 
2007 r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 566). 



Powodem tej decyzji było przeświadczenie, że niewybuchy, podobnie jak miny 
przeciwpiechotne5, stanowią poważne zagrożenie dla ludności cywilnej na obszarach 
pokonfliktowych i są przyczyną nie mniejszej ilości ofiar wśród ludności cywilnej 
zamieszkującej te obszary. Powodują one też dotkliwe skutki ekonomiczne, uniemożliwiając 
normalną eksploatację terenów, na których występują, w szczególności uprawianie ziemi ornej. 
Ponadto z uwagi na łatwą dostępność, wybuchowe pozostałości wojenne wykorzystywane są 
często w celach przestępczych, potęgując problemy społeczności uprzednio dotkniętych 
konfliktem zbrojnym. 

Rezultatem podjętych prac było przyjęcie w dniu 28 listopada 2003 r. przez Spotkanie 
Państw-Stron Konwencji CCW nowego Protokołu V o wybuchowych pozostałościach 
wojennych. Przyjęcie tekstu Protokołu V nastąpiło zgodnie z art. 9 Konwencji wiedeńskiej 
o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, 
poz. 439). Charakter tego porozumienia jest odmienny od pozostałych protokołów, ponieważ 
jego postanowienia w głównej mierze dotyczą działań, które powinny być podjęte po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego.  

Protokół wszedł w życie w dniu 12 listopada 2006 r. po złożeniu dwudziestego dokumentu 
ratyfikacyjnego. W obecnej chwili (listopad 2010 r.) stronami Protokołu V jest 69 państw,  
w tym Federacja Rosyjska. Wiele państw deklaruje zaawansowanie prac nad ratyfikacją 
Protokołu V. 

 

Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny Protokołu V 

Protokół V o wybuchowych pozostałościach wojennych obowiązuje na terytoriach państw 
stron protokołu – rozumianych jako ich obszar lądowy oraz wody terytorialne. Obowiązki 
nakładane przez Protokół V spoczywają jednak zarówno na państwach stronach protokołu jak 
i na innych stronach konfliktu zbrojnego.6  

Niniejszy protokół dokonuje rozróżnienia na „wybuchowe pozostałości wojenne” (Explosive 
Remnants of War – ERW)7, pod pojęciem których rozumie się niewybuchy i porzuconą na 
terytorium państwa strony amunicję wybuchową, powstałe po wejściu protokołu w życie 
w stosunku do niej wskutek konfliktu zbrojnego. Drugą grupę stanowią „istniejące wybuchowe 
pozostałości wojenne” (Existing explosive remnants of war), poprzez które rozumie się 
niewybuchy i porzuconą amunicję wybuchową istniejącą na terytorium państwa strony zanim 
niniejszy protokół nabrał mocy obowiązującej w stosunku do niej.  

Protokół zawiera obligatoryjne postanowienia, jak i te, których realizacja uzależniona jest od 
możliwości danego państwa. 

                                       
5 Pierwszym porozumieniem mającym na celu rozwiązanie problemów powodowanych przez miny jest Protokół II 
w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń. Zaostrza wymogi wobec konstrukcji 
min przeciwpiechotnych i sposobów ich stosowania, natomiast nie zakazuje ich posiadania i użycia. Zobowiązuje on 
strony do oczyszczenia terenów z min po zakończeniu konfliktu zbrojnego.  
6 Rozszerzenie stosowania protokołu na inne strony konfliktu zbrojnego jest konsekwencją przyjęcia przez strony 
Konwencji CCW Poprawionego Artykułu 1 do tej konwencji. Artykuł ten rozszerzył zakres stosowania Konwencji i 
załączonych do niej protokołów na konflikty zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym. Uwzględnienie tego 
rozszerzenia w każdy nowym protokole ma zapewnić, że nawet państwa, które jeszcze nie ratyfikowały 
poprawionego art. 1 do Konwencji CCW będą stosować te protokoły także w konfliktach o charakterze 
niemiędzynarodowym.  
7 Na użytek Protokołu V, wybuchowych pozostałości nie stanowią miny, miny-pułapki i inne urządzenia 
wybuchowe, dla których stosowne regulacje wprowadzono już wcześniej w Protokole II do Konwencji CCW 
(poprawionym w dniu 3 maja 1996 r.) – przy czym jest to wykluczenie formalne niemające znaczenia praktycznego. 
Prowadzone, bowiem akcje oczyszczania są kompleksowe i obejmują zawsze wszystkie rodzaje porzuconej 
amunicji, niewybuchy i miny. 
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1. Obligatoryjne8 postanowienia Protokołu V: 
− w myśl postanowień art. 3, strony Protokołu V lub inne strony konfliktu zbrojnego, po 

zakończeniu działań zbrojnych zobowiązane są do możliwie szybkiego oznaczenia 
i oczyszczenia terenu, usunięcia lub zniszczenia „wybuchowych pozostałości wojennych”. 
Podstawowa odpowiedzialność za oczyszczanie terenu z „wybuchowych pozostałości 
wojennych” spoczywa na stronie konfliktu, która sprawuje kontrolę nad terenem 
wymagającym takiego oczyszczenia,  

− treść artykułu 5 Protokołu V obliguje do stosowania innych środków ostrożności mających 
na celu ochronę ludności cywilnej i obiektów cywilnych przed zagrożeniami 
powodowanymi przez wybuchowe pozostałości wojenne. Należą do nich: ostrzeganie, 
uświadamianie ludności cywilnej o istniejących zagrożeniach, znakowanie, grodzenie, 
monitorowanie terenów, na których wybuchowe pozostałości wojenne występują. 
Obowiązkiem ochrony są objęte również organizacje i misje humanitarne, 

− w myśl postanowień artykułu 4 Protokołu V strony zobowiązane są do ewidencjonowania 
i archiwizowania informacji o użyciu amunicji wybuchowej lub porzuceniu tej amunicji 
oraz w określonych sytuacjach, udostępniania stosownych informacji stronie lub stronom, 
pod kontrolą których znajduje się terytorium z „wybuchowymi pozostałościami 
wojennymi”,  

− zgodnie z art. 11 Protokołu V każda ze stron zobowiązana jest do opracowania  
i upowszechnienia odpowiednich instrukcji i procedur operacyjnych oraz szkolenia 
personelu w zakresie wykonywania postanowień protokołu. 

2. Postanowienia Protokołu V, których realizacja uzależniona jest od możliwości danego 
państwa: 

− Art. 8 określa zasady, formy i tryb współpracy międzynarodowej, która ma odgrywać 
istotną rolę przy realizacji działań określonych w protokole. W myśl postanowień tego 
artykułu Strony są zobowiązane między innymi, w miarę możliwości, do udzielania 
pomocy technicznej, finansowej, rzeczowej lub w postaci zasobów ludzkich, w celu 
rozwiązywania problemów stwarzanych przez wszelkie wybuchowe pozostałości wojenne. 
Istotne są w tym kontekście postanowienia art. 5, dające każdemu Państwu-Stronie prawo 
do ubiegania się i otrzymania pomocy również w rozwiązywaniu problemów stwarzanych 
przez „istniejące wybuchowe pozostałości wojenne”, tj. powstałych przed przystąpieniem 
danego państwa do protokołu, 

− Załącznik Techniczny, będący integralną częścią protokołu określa szczegółowo zasady 
postępowania z „wybuchowymi pozostałościami wojennymi” oraz zawiera propozycje 
środków zapobiegawczych, zwiększających niezawodność amunicji wybuchowej w celu 
minimalizowania możliwości powstawania wybuchowych pozostałości wojennych 
w wyniku jej użycia.  

 

Skutki związane z wejściem Protokołu V w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 

                                       
8 W obecnych uwarunkowaniach pierwsze dwie grupy obligatoryjnych postanowień Protokołu w odniesieniu do 
Polski nie będą miały praktycznego zastosowania ponieważ: 
–  na terytorium Polski – w odniesieniu do „wybuchowych pozostałości wojennych” – warunkiem koniecznym 

zastosowania postanowień Protokołu V byłoby zaistnienie konfliktu zbrojnego, 
– poza granicami naszego kraju – Polska jest obecna na terytoriach państw, gdzie toczą się konflikty zbrojne, między 

innymi w Iraku i Afganistanie, lecz wszystkie te państwa nie są stronami przedmiotowego porozumienia. 
Ratyfikacja Protokołu V nie stworzy więc dla strony polskiej zobowiązań prawnych, gdyż ma on zastosowanie 
tylko na terytorium państw, które są jego stronami. Należy jednak mieć na względzie, że sytuacja ta może ulec 
zmianie w wyniku przystąpienia ww. państw do protokołu i jednocześnie utrzymywania tam naszego 
zaangażowania.  
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Skutki społeczne  

W przypadku konfliktu zbrojnego lub okupacji stosowanie postanowień Protokołu V 
przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar oraz ograniczenia kosztów ich leczenia  
i rehabilitacji. 

Obecnie istniejące regulacje prawne w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji 
medycznej i społecznej nie przewidują szczególnych rozwiązań i instrumentów wsparcia 
skierowanych do osób cywilnych, których niepełnosprawność jest wynikiem wypadku w trakcie 
działań wojennych. Przepisy w zakresie uprawnień i ulg przysługujących osobom 
niepełnosprawnym zawarte są przede wszystkim w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.). Dotyczą one wszystkich osób, które legitymują się 
orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 

Należy również podkreślić, że udzielanie pomocy ofiarom wybuchowych pozostałości 
wojennych – w zakresie świadczeń z pomocy społecznej – odbywać się będzie na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, z późn. zm.). Świadczenia te nie będą się różnić od świadczeń udzielanych innym 
osobom uprawnionym. Z uwagi na treść art. 5 ww. ustawy Protokół V nie będzie miał wpływu na 
krąg podmiotów uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w tym 
artykule. 

Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), świadczenia z zakresu 
ratownictwa medycznego, udzielane są wszystkim osobom znajdującym się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, nie wyłączając osób uprawnionych na podstawie przepisów 
o koordynacji. Zadania zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów 
ratownictwa medycznego, są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są 
poszczególni wojewodowie. Środki budżetowe przekazywane są Funduszowi na finansowanie 
umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Umowy te zaś przewidują dwojaki 
sposób rozliczania kosztów pomiędzy świadczeniodawcami i oddziałami wojewódzkimi 
Narodowego Funduszu Zdrowia w formie ryczałtu dobowego oraz wyjątkowo na podstawie 
kosztów rzeczywistych udzielonego świadczenia, w przypadku osób uprawnionych na podstawie 
przepisów o koordynacji. Kwota ryczałtu dobowego ustalana jest w taki sposób, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie systemu ratownictwa, niezależnie od ilości udzielonych w danym 
miesiącu świadczeń. 

Udzielanie pomocy ofiarom wybuchowych pozostałości wojennych – opieka i rehabilitacja 
zdrowotna ofiar – w zakresie świadczeń zdrowotnych uprawnienia osób poszkodowanych, 
o których mowa w Protokole V, nie będą się różnić od świadczeń udzielanych innym osobom 
uprawnionym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm.) świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne 
wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej 
ograniczanie. Rozwiązanie to stanowi pełną realizację ustawowego prawa osób ubezpieczonych 
do swobodnego i nieograniczonego dostępu do świadczeń medycznych oraz prawa wyboru 
świadczeniodawców spośród tych, którzy mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Powszechność ubezpieczenia zdrowotnego stanowi gwarancję, że żadna grupa 
społeczna nie zostanie pozbawiona prawa i możliwości korzystania z opieki zdrowotnej.  

 

Skutki gospodarcze  

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem V nie spowoduje bezpośrednich skutków 
gospodarczych. Oczyszczanie terenu kraju z pozostałości wojennych, określonych w art. 3 ust. 2 
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pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.) 
jako materiały wybuchowe, wykonywane jest przez patrole rozminowania Sił Zbrojnych RP –
w przypadkach kryzysowych – oraz przez przedsiębiorców – na zasadach komercyjnych. 
Przedsiębiorcy prowadzący taką działalność muszą przestrzegać odpowiednich przepisów 
krajowych, które spełniają, a w niektórych przypadkach przewyższają, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ewidencji i śledzenia materiałów wybuchowych, zawarte w Załączniku 
Technicznym do Protokołu V. W związku z powyższym związanie Polski Protokołem V nie 
spowoduje konieczności spełnienia przez przedsiębiorców dodatkowych wymagań, które 
mogłyby spowodować ograniczenie ich działalności. 

 

Skutki finansowe 

Przyjęcie Protokołu do polskiego porządku prawnego nie wywrze bezpośrednich skutków 
finansowych dla budżetu państwa, jak i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

Ewentualne skutki finansowe dla budżetu państwa wynikające z przyjęcia Protokołu V do 
polskiego porządku prawnego, zależeć będą od zaangażowania Polski w rozwiązywanie 
konfliktów zbrojnych lub na terenach, gdzie miały one miejsce. Istotne będzie wtedy, aby już na 
etapie planowania takiego zaangażowania dokonywać analizy możliwości i szacunku kosztów 
wykonywania postanowień Protokołu V.  

Należy podkreślić, że w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej zaplanowano środki 
finansowe na realizację zadań dotyczących upowszechniania międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych. 

Potencjalnie bardziej znaczącym obciążeniem finansowym dla budżetu państwa może być 
realizacja postanowień niemających charakteru obligatoryjnego, w szczególności dotyczących: 
− działań pomocowych, poprzez udział strony polskiej – zgodnie z Art. 8 Protokołu V                  

– w międzynarodowych przedsięwzięciach służących niesieniu pomocy. Pomoc ta 
realizowana będzie na rzecz regionów, w których wybuchowe pozostałości wojenne stanowią 
ogromne zagrożenie dla lokalnych społeczności, będąc jednocześnie barierą 
uniemożliwiającą rozwój ekonomiczny tych społeczności. Środki na ten cel będą corocznie 
zaplanowane w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako instytucji właściwej 
w zakresie niesienia pomocy rozwojowej, 

− wdrożenia pełnej gamy środków zapobiegawczych9 wyszczególnionych w Załączniku 
Technicznym, w celu zminimalizowania ryzyka powstania wybuchowych pozostałości 
wojennych. Sprowadzają się one do zapewnienia jak najwyższej niezawodności amunicji 
wybuchowej i obejmują zagadnienia związane z formułowaniem wymogów, co do 
parametrów taktyczno-technicznych amunicji wybuchowej, zarządzaniem jej produkcją oraz 
norm i procedur odnoszących się do magazynowania, transportu i obchodzenia się 
z amunicją,  

− nowelizacji lub uzupełnienia programów szkolenia, instrukcji, regulaminów działania 
szczebla taktycznego i operacyjnego wszystkich rodzajów wojsk i służb Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność ta wpisuje się w bieżącą aktywność komórek resortu 
obrony narodowej. Ewentualne koszty zastosowania znowelizowanych bądź stworzonych 

                                       
9 Szeroka gama tych środków jest wdrożona w Siłach Zbrojnych RP. Wymogi odnoszące się do amunicji 
wybuchowej, w tym jej niezawodności nakładane są głównie w kontekście potrzeb wojskowych. Ewentualna zmiana 
istniejących w MON rozwiązań systemowych uzależniona będzie od wyników analizy konieczności wprowadzania 
dodatkowych rozwiązań oraz oceny kosztów i efektów ich wprowadzenia.  
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procedur mogą pojawić się w momencie zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w konflikt zbrojny. 
Realizacja tych postanowień będzie pochodną celów polskiej polityki zagranicznej oraz 

realnych możliwości naszego państwa (co, w przypadku realizacji powyższych działań, będzie 
wiązać się z zapewnieniem corocznie w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej 
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiednich środków finansowych).  

O ile przedsięwzięcia wskazane w uzasadnieniu będą realizowane przez Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej w kraju lub polskie kontyngenty wojskowe w rejonie działań 
zbrojnych za granicą, koszty tych przedsięwzięć będą finansowane z budżetu Ministerstwa 
Obrony Narodowej w ramach wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek 
wojskowych lub wydatków przeznaczonych na polskie kontyngenty wojskowe. 

 

Skutki polityczne  

Rzeczpospolita Polska od początku aktywnie uczestniczy w pracach nad Konwencją 
CCW. Rozwiązania wypracowywane w ramach tej Konwencji są ważnym uzupełnieniem 
obecnego systemu międzynarodowego prawa humanitarnego w zakresie ograniczania ryzyka 
i skutków użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnej dla ludności cywilnej. 

Ratyfikacja Protokołu V pozwoli Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentować się jako państwo 
konsekwentnie dążące do eliminacji negatywnych skutków użycia tych rodzajów broni 
konwencjonalnej, które stanowią największe zagrożenie dla ludności cywilnej. Gest ten stanie się 
też sygnałem dla społeczności międzynarodowej potwierdzającym znaczenie Konwencji CCW 
i jej Protokołów w polskiej polityce rozbrojeniowej. 

Ratyfikacja Protokołu V może przyczynić się również do poprawy wizerunku 
Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście aktualnych trendów w globalnej polityce rozbrojeniowej. 
Rzeczpospolita Polska nie podpisała Konwencji o Amunicji Kasetowej (tzw. Konwencji z Oslo), 
wprowadzającej całkowity zakaz użycia, posiadania, produkcji i przekazywania tego rodzaju 
broni. Wiąże się z tym narastająca presja ze strony państw-stron Konwencji z Oslo oraz krytyka 
organizacji pozarządowych na forum międzynarodowym. Podkreślenie zaangażowania Rządu RP 
w rozwój prawa humanitarnego będzie więc w tym kontekście wielce pożądane. 
 
Skutki prawne  

 
Wejście w życie Protokołu V w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej skutkować będzie 

koniecznością wydania na podstawie art. 25c ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.  
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym rozporządzenia Rady Ministrów określającego: 

–  tryb zgłaszania i zabezpieczenia tych materiałów, 
–  sposób i zakres udziału Sił Zbrojnych RP w realizacji tych czynności, 
– warunki wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych 

i niebezpiecznych. 
Protokół nakłada również na strony obowiązek dokonywania przeglądu i oceny 

zagrożenia na terenach, na których występują wybuchowe pozostałości wojenne (art. 3 ust. 1, 2 
i 3 Protokołu) oraz ostrzegania i szkolenia ludności cywilnej na temat zagrożeń  
i skutków działania wybuchowych pozostałości wojennych (art. 5), w zakresie określonym przez 
część 2 pkt Załącznika Technicznego do Protokołu. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym załącznik funkcjonalny planu głównego planu reagowania 
kryzysowego określa m.in. organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania 
i alarmowania, zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na 
wypadek zagrożeń, organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych oraz organizację opieki 
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społecznej i medycznej. Krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne plany reagowania 
kryzysowego aktualizowane są nie rzadziej niż co dwa lata. Jednakże przepisy ww. ustawy nie 
nakładają obowiązku zamieszczania w planie reagowania kryzysowego kwestii organizacji 
szkolenia ludności cywilnej na temat zagrożeń oraz oznakowania i grodzenia terenów, na których 
występują zagrożenia pozostałościami wojennymi. W związku z tym, regulacja dotycząca 
szkolenia ludności cywilnej powinna zostać zawarta w projektowanej ustawie o ochronie 
ludności.10

Protokół stwarza również możliwość organizacji międzynarodowej współpracy  
w celu zapewnienia pomocy technicznej, finansowej, materialnej oraz w postaci zasobów 
ludzkich (art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 5, art. 8 ust. 1 Protokołu). Współpraca taka może być 
realizowana w drodze zawierania dwustronnych porozumień międzynarodowych, zawieranych 
w trybie ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824), bądź też w drodze porozumień zawieranych na 
podstawie: 
– art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230), zgodnie z którym 
wojewoda współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych 
organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do 
spraw zagranicznych, 
– art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), zgodnie z którym rada powiatu podejmuje uchwałę 
o współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, 
– art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem V skutkować będzie także 
koniecznością wydania przepisów dotyczących ewidencjonowania informacji o użyciu  
i porzuceniu amunicji wybuchowej oraz udzielania informacji z ewidencji, stosownie do art. 4 
ust. 1 Protokołu. Postanowienia art. 4 Protokołu V, dotyczące ewidencji, przechowywania 
i przekazywania informacji są przestrzegane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wojska inżynieryjne, realizując zadania wsparcia inżynieryjnego działań, m.in. przez ustawianie 
zapór minowych, dopełniają obowiązku ewidencjonowania tego typu przedsięwzięć. Zgodnie 
z obowiązującymi dokumentami normatywnymi – Normy Obronne NO-02-A027:2009 Zapory 
minowe – Ustawianie, oznakowanie, sporządzanie planów i składanie meldunków, NO-02-
A028:2000 Przekazywanie zapór inżynieryjnych, NO-02-A043:2009 Wojska inżynieryjne –
Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych – Wymagania, wprowadzone decyzją Nr 169/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów 
normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 
110), instrukcją „Budowa i pokonywanie zapór inżynieryjnych” oraz programami szkolenia, 
wszelkie informacje dotyczące miejsca ustawienia zapór minowych i ich rodzaju (formularze 
zapór minowych, szkice, kalki, mapy) przekazywane są wykonawcom, a przez kolejne szczeble 
dowodzenia Naczelnemu Dowódcy. Porozumienia międzynarodowe nakładają obowiązek 
przekazania takiego zbioru informacji państwu-stronie danej umowy po zakończeniu konfliktu. 
 

                                       
10 Prace nad projektem ustawy o ochronie ludności, koordynowane przez KG PSP, zostały zawieszone na poziomie 
uzgodnień w łonie MSWiA. W związku z tym, w przypadku wcześniejszego wejścia w życie Protokołu V 
w stosunku do RP, stosownych zmian wymagać będzie Dział IV Obrona cywilna ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.). 
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 Konieczna będzie również nowelizacja programów szkolenia, instrukcji, regulaminów 
działania szczebla taktycznego i operacyjnego wszystkich rodzajów wojsk i służb Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zakres, w jakim Protokół V dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

 
Problematykę oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

oraz kwestie dotyczące przechowywania, transportu i ewidencjonowania amunicji i materiałów 
wybuchowych regulują następujące akty prawne:  
– ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, 

z późn. zm.) określająca organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich 
zadania i zasady działania w tej dziedzinie. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 
obejmują między innymi usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie. 
Zgodnie art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 2 pkt 1 oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy 
kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem 
i usuwaniem skutków zagrożeń leży w gestii wojewody  na terenie województwa, starosty na 
terenie powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na terenie gminy. Minister 
Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na jego wniosek, oddziały Sił 
Zbrojnych RP, jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych środków lub sił jest 
niewystarczające. Ponadto, zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 10 ustawy, usuwanie niebezpiecznych 
materiałów oraz ich unieszkodliwianie należy do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,  
w realizacji których uczestniczyć mogą oddziały Sił Zbrojnych RP, odpowiednio do ich 
przystosowania specjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem reagowania 
kryzysowego. Do zadań takich należy także izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub 
miejsca prowadzenia akcji ratowniczej, zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 7 ustawy. Koordynowanie 
udziału Sił Zbrojnych RP zapewniają, w zależności od obszaru występowania zagrożeń 
wojewoda, starosta oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 5 ustawy na 
poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym tworzy się plany reagowania 
kryzysowego, które zawierają, m.in. procedury reagowania kryzysowego w czasie stanów 
nadzwyczajnych i w czasie wojny, w tym bilans i tryb uruchamiania sił i środków 
niezbędnych do usuwania zagrożeń, organizację systemu monitorowania zagrożeń, 
ostrzegania i alarmowania oraz organizacji ewakuacji z terenów zagrożonych,  

– ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U.  
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) stanowiąca, iż Siły Zbrojne RP mogą między 
innymi brać udział w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych  
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, 

– ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
 w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 
679, z późn. zm.), która wskazuje organy właściwe dla zawiadomienia  
o znalezieniu wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz stanowi, 
iż do oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego mogą być użyte Siły Zbrojne RP. Zgodnie z art. 25a ustawy o znalezieniu 
wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zawiadamia się najbliższy 
urząd administracji rządowej lub samorządowej, jednostkę organizacyjną Policji lub 
Państwowej Straży Pożarnej. Materiały zlokalizowane w morskich wodach wewnętrznych 
i w morzu terytorialnym podlegają zgłoszeniu właściwemu terytorialnie urzędowi 
morskiemu. Wojewodowie w porozumieniu z dowódcami właściwych okręgów wojskowych 
wyznaczają miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych 
i niebezpiecznych. Dotychczas nie określono jednak szczegółowych zasad oczyszczania 
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terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 
a  w szczególności tryb zgłaszania i zabezpieczania tych materiałów, sposoby i zakres 
udziału Sił Zbrojnych RP w realizacji tych czynności oraz warunki wyznaczania miejsc 
przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego.  
Do wydania rozporządzenia w tej sprawie została zobowiązana Rada Ministrów na mocy 
art. 25c przedmiotowej ustawy,  

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347), 

– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń 
magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji 
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1589)11, 
które określa szczegółowe wymagania dla pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do 
przechowywania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz wymagania organizacyjne i techniczne 
w zakresie przygotowania obiektów, w których będą przechowywane materiały wybuchowe, 
broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przeznaczone do 
obrotu, 

– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie 
ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 163, poz. 1346 oraz z 2003 r. Nr 143, 
poz. 1394) które określa sposób ewidencjonowania wytworzonych materiałów 
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 
sposób prowadzenia ewidencji ich obrotu oraz transakcji, 

– rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, 
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu 
kontroli przestrzegania tych warunków (Dz. U. Nr 156, poz. 1303, z późn. zm.), które 
wpisują się w postanowienia pkt 3 (b) (v) Załącznika Technicznego do Protokołu V, 
dotyczącego m.in. właściwych procedur w zakresie rejestracji danych oraz śledzenia 
przemieszczeń amunicji. Dokonywana podczas sprzedaży rejestracja nabywcy jest jednym z 
elementów wspomnianych przedsięwzięć. 

 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dotyczy: osób objętych 
powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, osób innych niż 
ubezpieczeni, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, 
które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, osób innych niż 
ubezpieczeni, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, 
które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej 
(świadczeniobiorcy). 

                                       
11 W związku z wejściem w życie w dniu 22 sierpnia 2010 r. ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 125, poz. 1036), przedmiotowe rozporządzenie 
Ministra Gospodarki utraciło moc. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie pomieszczeń 
magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zastępujące rozporządzenie z dnia 28 października 2002 r., zostało 
podpisane w dniu 27 października 2010 r. i w dniu 3 listopada 2010 r. skierowane do ogłoszenia (stan na dzień 
sporządzenia przedmiotowego wniosku). 
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Sposób przyjęcia Protokołu V do polskiego porządku prawnego 

Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą 
być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki wraz 
z Protokołami I, II i III, została podpisana przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 10 kwietnia 
1981 r., a następnie ratyfikowana w dniu 24 lutego 1983 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 23, poz. 104), tj. 
przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. W związku z powyższym, w kwestiach 
uregulowanych w ustawach, stanowi ona, zgodnie z art. 241 Konstytucji RP, umowę 
ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Jednocześnie art. 8 ust. B Konwencji 
stanowi, że dodatkowe protokoły uzgodnione przez Konferencję Przeglądową zostają przyjęte 
w takim samym trybie jak sama Konwencja i zostaną do niej załączone oraz wejdą w życie 
zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 Konwencji. W związku z powyższym związanie się Rzeczypospolitej 
Polskiej postanowieniami Protokołu V powinno nastąpić w tym samym trybie, tj. ratyfikacji za 
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Po ratyfikowaniu Protokołu i jego ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw, będzie on, zgodnie z art. 91 Konstytucji RP, stanowić część krajowego porządku 
prawnego i będzie bezpośrednio stosowany.  

 

Podmioty, których dotyczy Protokół V 

Wykonywanie postanowień Protokołu V powierzone będzie, według właściwości: 
1) Ministrowi Spraw Zagranicznych – w zakresie reprezentowania strony polskiej  

w kontaktach z Państwami Stronami Protokołu i Sekretarzem Generalnym ONZ, opracowania 
zbiorczego corocznych raportów oraz koordynacji podejmowanych przez Polskę działań 
w ramach międzynarodowych inicjatyw pomocowych, 

2) Ministrowi Obrony Narodowej – w zakresie zmian obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP 
przepisów oraz, w miarę potrzeby, wydanie nowych przepisów, które pozwalałyby sprawnie 
wykonywać postanowienia protokołu,  

3) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zakresie zmian przepisów dotyczących 
jednostek podległych MSWiA oraz, w miarę potrzeby, wydania nowych przepisów, które 
pozwalałyby sprawnie wykonywać postanowienia protokołu, 

4) Ministrowi Gospodarki – w zakresie udziału podmiotów cywilnych w oczyszczaniu terenu 
z  materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,  

5) Ministrowi Zdrowia – w zakresie udzielania pomocy dla ofiar wybuchowych pozostałości 
wojennych – opieka i rehabilitacja zdrowotna ofiar,  

6) Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w zakresie udzielania pomocy dla ofiar 
wybuchowych pozostałości wojennych zapewniającej ich społeczną i ekonomiczną 
reintegrację, 

7) Każdemu z ww. w zakresie przygotowania danych wyjściowych do sporządzania 
corocznych raportów oraz włączania się w programy pomocowe w ramach realizacji 
założonych celów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_05zb 
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Protokół o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub 
ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za 
powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V) 

sporządzony w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. 
 
 
 
 
Wysokie Umawiające się Strony,  
 
Dostrzegając poważne pokonfliktowe problemy humanitarne, spowodowane przez 
wybuchowe pozostałości wojenne, 
 
Świadome potrzeby przyjęcia Protokołu w sprawie pokonfliktowych środków zaradczych  
o charakterze ogólnym, w celu zminimalizowania zagrożeń i skutków powodowanych przez 
wybuchowe pozostałości wojenne,  
 
Oraz pragnąc zająć się ogólnymi środkami zapobiegawczymi, poprzez dobrowolne najlepsze 
praktyki określone w Załączniku Technicznym, w celu poprawy niezawodności amunicji, 
minimalizując tym samym występowanie wybuchowych pozostałości wojennych,  
 
Uzgodniły, co następuje: 
 

Artykuł 1 
 

Postanowienie ogólne i zakres stosowania 
 
 

1. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami międzynarodowego prawa 
konfliktów zbrojnych mającymi zastosowanie do Wysokich Umawiających się Stron, 
Wysokie Umawiające się Strony zgadzają się przestrzegać zobowiązań 
wyszczególnionych w niniejszym Protokole, zarówno indywidualnie, jak i we 
współpracy z innymi Wysokimi Umawiającymi się Stronami w celu 
zminimalizowania zagrożeń i skutków wybuchowych pozostałości wojennych  
w sytuacjach pokonfliktowych. 

  
2. Niniejszy Protokół ma zastosowanie do wybuchowych pozostałości wojennych na 

terytorium lądowym Wysokich Umawiających się Stron, włączając w to wody 
wewnętrzne . 

 
3. Niniejszy Protokół ma zastosowanie do sytuacji będących wynikiem konfliktów 

określonych w ustępach od 1 do 6 Artykułu 1 Konwencji, poprawionego w dniu 21 
grudnia 2001 r.  

 
4. Artykuły 3, 4, 5 oraz 8 niniejszego Protokołu mają zastosowanie do wybuchowych 

pozostałości wojennych, innych niż istniejące wybuchowe pozostałości wojenne 
zdefiniowane w ustępie 5 Artykułu 2 niniejszego Protokołu.  
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Artykuł 2 

 
Definicje 

 
Dla celów niniejszego Protokołu, 
 

1. Amunicja wybuchowa oznacza amunicję konwencjonalną, zawierającą materiały 
wybuchowe z wyłączeniem min, min pułapek oraz innych urządzeń zdefiniowanych  
w Protokole II do niniejszej Konwencji  poprawionym w dniu 3 maja 1996 roku.  

 
2. Niewybuchy oznaczają amunicję wybuchową, która została uzbrojona, wyposażona  

w zapalniki lub też w inny sposób przygotowana do użycia oraz użyta podczas 
konfliktu zbrojnego. Amunicja ta mogła zostać odpalona, zrzucona, wystrzelona albo 
odstrzelona i powinna eksplodować, lecz nie eksplodowała.  

 
3. Porzucona amunicja wybuchowa oznacza amunicję wybuchową, która nie została 

użyta podczas konfliktu zbrojnego, została pozostawiona lub porzucona przez stronę 
konfliktu zbrojnego i nie znajduje się już pod kontrolą strony, która ją pozostawiła lub 
porzuciła. Porzucona amunicja wybuchowa mogła nie zostać lub została uzbrojona, 
wyposażona w zapalniki albo w inny sposób przygotowana do użycia. 

 
4. Wybuchowe pozostałości wojenne oznaczają niewybuchy oraz porzuconą amunicję 

wybuchową.  
 
5. Istniejące wybuchowe pozostałości wojenne oznaczają niewybuchy oraz porzuconą 

amunicję wybuchową, które istniały przed wejściem w życie niniejszego Protokołu,  
w odniesieniu do Wysokiej Umawiającej się Strony, na której terytorium pozostałości 
te się znajdują.  

 
 

Artykuł 3 
 

Oczyszczanie terenu , usuwanie lub niszczenie wybuchowych pozostałości wojennych 
 
 

1. Każda Wysoka Umawiająca się Strona i strona konfliktu zbrojnego ponosi 
odpowiedzialność w myśl postanowień niniejszego Artykułu za wszystkie wybuchowe 
pozostałości wojenne na kontrolowanym przez siebie terytorium. W przypadkach, 
kiedy użytkownik amunicji wybuchowej, która stała się wybuchowymi 
pozostałościami wojennymi, nie sprawuje kontroli nad terytorium, powinien on po 
zaprzestaniu aktywnych działań wojennych, kiedy jest to możliwe, na zasadzie 
dwustronnej lub za pośrednictwem wzajemnie uzgodnionej strony trzeciej,  
z uwzględnieniem, między innymi, Systemu Narodów Zjednoczonych lub innych 
odpowiednich organizacji zapewnić pomoc, w tym, między innymi, pomoc 
techniczną, finansową, materialną lub w postaci zasobów ludzkich, w celu ułatwienia 
oznakowania i oczyszczenia terenu, usunięcia lub zniszczenia takich wybuchowych 
pozostałości wojennych. 
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2. Po zaprzestaniu aktywnych działań wojennych oraz tak szybko, jak to możliwe, każda 
Wysoka Umawiająca się Strona i strona konfliktu zbrojnego oznakuje i oczyści teren, 
usunie lub zniszczy wybuchowe pozostałości wojenne, występujące na terytoriach 
znajdujących się pod jej kontrolą, na których toczyły się działania wojenne. 
Obszarom, na których występują wybuchowe pozostałości wojenne, które zostały 
uznane zgodnie z ustępem 3 niniejszego Artykułu za stwarzające poważne zagrożenie 
humanitarne, nadaje się uprzywilejowany status w zakresie oczyszczania terenu, 
usunięcia lub zniszczenia tych pozostałości. 

 
3. Po zaprzestaniu aktywnych działań wojennych, tak szybko jak to możliwe, każda 

Wysoka Umawiająca się Strona i strona konfliktu zbrojnego, na terytoriach 
znajdujących się pod jej kontrolą, na których toczyły się działania wojenne, podejmie 
następujące środki w celu zmniejszenia zagrożenia spowodowanego przez 
wybuchowe pozostałości wojenne: 

(a) dokona przeglądu i oceni zagrożenie powodowane przez wybuchowe 
pozostałości wojenne; 

(b) oceni i ustali priorytety potrzeb oraz wykonalność w zakresie oznakowania i 
oczyszczania, usunięcia lub zniszczenia; 

(c) oznakuje i oczyści teren, usunie lub zniszczy wybuchowe pozostałości 
wojenne; 

(d) podejmie kroki na rzecz pozyskiwania środków w celu wykonania tych 
działań. 

4. Podczas prowadzenia wyżej wymienionych działań Wysokie Umawiające się Strony i 
strony konfliktu zbrojnego uwzględnią standardy międzynarodowe, włączając w to 
Standardy Międzynarodowej Akcji Minowej   
 

5. Wysokie Umawiające się Strony, gdy jest to właściwe, będą współpracowały, 
zarówno między sobą, jak też z innymi państwami, odpowiednimi organizacjami 
regionalnymi i międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 
zapewnienia, między innymi, pomocy technicznej, finansowej, materialnej oraz  
w postaci zasobów ludzkich, włączając, w stosownych okolicznościach, 
podejmowanie wspólnych operacji koniecznych do wypełnienia postanowień 
niniejszego Artykułu.  

 
 

Artykuł 4 
 

Ewidencja, przechowywanie i przekazywanie informacji 
 
 

1. Wysokie Umawiające się Strony  i strony konfliktu zbrojnego, w najszerszym 
możliwym zakresie oraz  w stopniu, w jakim to będzie możliwe, będą 
ewidencjonować oraz przechowywać informacje o użyciu lub porzuceniu  amunicji 
wybuchowej, w celu ułatwienia: szybkiego oznakowania i oczyszczenia terenu, 
usunięcia lub zniszczenia wybuchowych pozostałości wojennych, prowadzenia 
szkoleń na temat zagrożeń oraz przekazywania odnośnych informacji stronie 
sprawującej kontrolę nad danym terytorium oraz znajdującej się na tym terytorium 
ludności cywilnej . 
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2. Wysokie Umawiające się Strony i strony konfliktu zbrojnego, które użyły lub 
porzuciły amunicję wybuchową, która mogła stać się wybuchowymi pozostałościami 
wojennymi, niezwłocznie po zaprzestaniu aktywnych działań wojennych i w stopniu 
w jakim to będzie możliwe, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów 
bezpieczeństwa tych stron, udostępnią stosowne informacje stronie lub stronom 
kontrolującym obszary, na których znajdują się te wybuchowe pozostałości wojenne, 
w relacjach dwustronnych lub za pośrednictwem wzajemnie uzgodnionej strony 
trzeciej, włączając w to między innymi Organizację Narodów Zjednoczonych, lub - na 
wniosek - innym właściwym organizacjom, odpowiadającym stronie dostarczającej 
informacje, które podejmują lub będą podejmować się: prowadzenia szkoleń na temat 
zagrożeń, oznakowania i oczyszczania terenu , usuwania lub niszczenia wybuchowych 
pozostałości wojennych na obszarach ich występowania.  

 
3. Wysokie Umawiające się Strony,  ewidencjonując, przechowując i przekazując takie 

informacje, powinny uwzględniać Część 1 Załącznika Technicznego.  
 
 

Artykuł 5 
 

Inne środki ostrożności w zakresie  ochrony ludności cywilnej, osób cywilnych oraz obiektów 
cywilnych przed zagrożeniami i skutkami działania wybuchowych pozostałości wojenne 
  
 

1. Wysokie Umawiające się Strony i  strony konfliktu zbrojnego podejmą wszelkie 
dostępne środki ostrożności na kontrolowanym przez siebie terytorium, na którym 
występują wybuchowe pozostałości wojenne, w celu ochrony ludności cywilnej, osób 
cywilnych oraz obiektów cywilnych przed zagrożeniami i skutkami wybuchowych 
pozostałości wojennych. Dostępne środki ostrożności to takie środki, których 
zastosowanie jest możliwe  lub które można praktycznie zastosować, uwzględniając 
wszelkie okoliczności występujące w danej chwili, włącznie z aspektem 
humanitarnym i wojskowym. Takie środki ostrożności mogą obejmować: ostrzeganie, 
szkolenie ludności cywilnej na temat zagrożeń, oznakowanie, odgradzanie  
i monitorowanie terytorium, na którym występują wybuchowe pozostałości wojenne, 
w sposób jak zostało to określone w Części 2 Załącznika  Technicznego. 

 
 

Artykuł 6 
 
Postanowienia dotyczące ochrony organizacji i misji humanitarnych przed skutkami 
wybuchowych pozostałości wojennych 
 
 

1. Każda Wysoka Umawiająca się Strona i strona konfliktu zbrojnego będzie: 
 

(a) chronić przed skutkami wybuchowych pozostałości wojennych, w stopniu,  
w jakim to będzie możliwe, organizacje i misje humanitarne, które działają lub 
będą działać na obszarze kontrolowanym przez Wysoką Umawiającą się 
Stronę lub stronę konfliktu zbrojnego, za jej zgodą. 

 

 
4



(b) dostarczać, na wniosek takiej organizacji lub misji humanitarnej,  w zakresie, 
w jakim to będzie możliwe, informacji o lokalizacji wszystkich wybuchowych 
pozostałości wojennych, o których jej wiadomo, znajdujących się na 
terytorium, na którym taka organizacja lub misja humanitarna będzie 
prowadziła lub prowadzi działania.  

 
2. Postanowienia niniejszego Artykułu pozostają bez uszczerbku dla istniejących norm 

międzynarodowego prawa humanitarnego lub innych instrumentów 
międzynarodowych albo decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, które zakładają wyższy poziom ochrony. 

 
 

Artykuł 7 
 

Pomoc dotycząca  istniejących wybuchowych pozostałości wojennych 
 

 
1. Każda Wysoka Umawiająca się Strona ma prawo ubiegania się i otrzymania pomocy, 

gdy jest to właściwe, od innych Wysokich Umawiających się Stron, od państw nie 
będących stronami Protokołu oraz odpowiednich organizacji i instytucji 
międzynarodowych, w rozwiązywaniu problemów powodowanych przez istniejące 
wybuchowe pozostałości wojenne.  

 
2. Każda Wysoka Umawiająca się Strona, która jest w stanie to uczynić, udzieli pomocy 

w rozwiązywaniu problemów powodowanych przez istniejące wybuchowe 
pozostałości wojenne, w miarę potrzeby i możliwości. Czyniąc tak, Wysokie 
Umawiające się Strony wezmą pod uwagę zarówno humanitarne cele niniejszego 
Protokołu, jak również standardy międzynarodowe, włączając w to Standardy 
Międzynarodowej Akcji Minowej. 

  
 

Artykuł 8 
 

Współpraca oraz pomoc 
 

 
1. Każda Wysoka Umawiająca się Strona, która jest w stanie to uczynić, udzieli pomocy 

w zakresie oznakowania i oczyszczania terenu, usunięcia lub zniszczenia 
wybuchowych pozostałości wojennych oraz w zakresie szkolenia ludności cywilnej na 
temat zagrożeń, a także w zakresie innych, związanych z tym działań, między innymi 
za pośrednictwem Systemu Narodów Zjednoczonych, innych odpowiednich 
międzynarodowych, regionalnych lub narodowych organizacji lub instytucji, 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, narodowych stowarzyszeń 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i ich międzynarodowych federacji, 
organizacji pozarządowych albo też na zasadach dwustronnych.  

 
2. Każda Wysoka Umawiająca się Strona, która jest w stanie to uczynić, udzieli pomocy 

ofiarom wybuchowych pozostałości wojennych w zakresie opieki i rehabilitacji oraz 
społecznej i ekonomicznej reintegracji. Pomoc taka może być udzielana, między 
innymi, za pośrednictwem Systemu Narodów Zjednoczonych, stosownych 
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międzynarodowych, regionalnych lub narodowych organizacji lub instytucji, 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, narodowych stowarzyszeń 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i ich międzynarodowych federacji, 
organizacji pozarządowych lub na zasadach dwustronnych.  

 
3. Każda Wysoka Umawiająca się Strona, będąca w stanie to uczynić, wniesie wkład do 

funduszy powierniczych w ramach Systemu Narodów Zjednoczonych, jak również do 
innych odpowiednich funduszy powierniczych, w celu ułatwienia udzielenia pomocy 
na podstawie niniejszego Protokołu. 

 
4. Każda Wysoka Umawiająca się Strona będzie miała prawo do uczestniczenia  

w możliwie najszerszej wymianie sprzętu, materiałów oraz informacji naukowej  
i technologicznej, innej niż technologie związane z uzbrojeniem, koniecznej dla 
wprowadzenia w życie niniejszego Protokołu. Wysokie Umawiające się Strony 
podejmą kroki mające na celu  ułatwienie takiej wymiany, zgodnie z ich krajowym 
porządkiem prawnym oraz nie nałożą nadmiernych ograniczeń na dostawy sprzętu 
służącego do oczyszczania terenu  oraz związanych z tym informacji technicznych,  
w celach humanitarnych. 

 
5. Każda Wysoka Umawiająca się Strona zobowiązuje się dostarczyć informacje do 

stosownych baz danych w zakresie rozminowywania, utworzonych w ramach Systemu  
Narodów Zjednoczonych, w szczególności informacje dotyczące różnych środków  
i technik oczyszczania z wybuchowych pozostałości  wojennych, listy ekspertów, 
wyspecjalizowanych agencji lub krajowych punktów kontaktowych w zakresie 
oczyszczania z wybuchowych pozostałości wojennych oraz, na zasadzie 
dobrowolności, informacji technicznych dotyczących stosownych rodzajów amunicji 
wybuchowej.  

 
6. Wysokie Umawiające się Strony mogą składać, uzupełnione odpowiednimi 

informacjami, wnioski o pomoc do Organizacji Narodów Zjednoczonych, do innych 
odpowiednich ciał lub do innych państw. Wnioski takie mogą być składane  
u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który je przekaże 
wszystkim Wysokim Umawiającym się Stroną oraz odpowiednim organizacjom 
międzynarodowym i organizacjom pozarządowym.  

 
7. W przypadku wniosków składanych do Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych może, w ramach zasobów 
znajdujących się w dyspozycji Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, podjąć odpowiednie działania w celu oceny sytuacji i we współpracy 
z wnioskującą Wysoką Umawiającą się Stroną oraz innymi Wysokimi Umawiającymi 
się Stronami, w zakresie odpowiedzialności wymienionej w Artykule 3 powyżej,  
i zalecić zakres stosownej pomocy. Sekretarz Generalny może również przedstawić 
Wysokim Umawiającym się Stronom sprawozdanie z takiej oceny, jak również co do 
rodzaju i zakresu koniecznej pomocy, włączając w to możliwe środki z funduszy 
powierniczych ustanowionych w ramach Systemu Narodów Zjednoczonych. 

 
 
 

 

 
6



Artykuł 9 
 

Ogólne środki prewencyjne 
 
 

1. Mając na względzie różne sytuacje i możliwości, zachęca się każdą Wysoką 
Umawiającą się Stronę do podjęcia ogólnych środków prewencyjnych, których celem 
jest zminimalizowanie występowania wybuchowych pozostałości  wojennych 
włączając w to, lecz nie ograniczając się do tych środków, które zostały wymienione 
w Części 3 Załącznika Technicznego.  

 
2. Każda Wysoka Umawiająca się Strona może, na zasadzie dobrowolności, wymieniać 

informacje odnoszące się do działań podejmowanych na rzecz promowania  
i ustanawiania najlepszych praktyk w odniesieniu do ustępu 1 niniejszego Artykułu.  

 
 

Artykuł 10 
 

Konsultacje Wysokich Umawiających się Stron 
 
 

1. Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się do wzajemnego konsultowania się  
i współpracy we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem niniejszego 
Protokołu. W tym celu, o ile większość, ale nie mniej niż osiemnaście Wysokich 
Umawiających się Stron wyrazi zgodę, zorganizowana zostanie Konferencja 
Wysokich Umawiających się Stron.  

 
2. Prace Konferencji Wysokich Umawiających się Stron będą obejmowały:  

 
(a) przegląd statusu i funkcjonowania niniejszego Protokołu; 
(b) rozpatrywanie spraw dotyczących implementacji niniejszego Protokołu na 

szczeblu krajowym, włączając w to coroczne raportowanie lub aktualizację 
informacji, 

(c) przygotowania do konferencji przeglądowych. 
 

3. Koszty Konferencji Wysokich Umawiających się Stron będą ponoszone przez 
Wysokie Umawiające się Strony i Państwa niebędące stronami, a uczestniczące  
w pracach Konferencji, zgodnie ze skalą udziału w kosztach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych odpowiednio skorygowaną.  
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Artykuł 11 
 

Przestrzeganie 
 

 
1. Każda Wysoka Umawiająca się Strona spowoduje, aby jej siły zbrojne oraz 

odpowiednie agencje i ministerstwa wydały stosowne instrukcje i procedury 
operacyjne a ich personel został przeszkolony zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami niniejszego Protokołu. 

  
2. Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się na zasadach dwustronnych, za 

pośrednictwem Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, lub 
zgodnie z odpowiednimi procedurami międzynarodowymi, konsultować się  
i współpracować na rzecz rozwiązania wszelkich problemów, jakie mogą powstać  
w związku z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszego Protokołu. 
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Załącznik Techniczny 
 
 
Niniejszy Załącznik Techniczny zawiera proponowane, najlepsze praktyki służące osiągnięciu 
celów zawartych w Artykułach 4, 5 oraz 9 niniejszego Protokołu. Niniejszy Załącznik  
Techniczny zostanie wprowadzony w życie przez Wysokie Umawiające się Strony na 
zasadzie dobrowolności. 

1. Ewidencja, przechowywanie i udostępnianie informacji o Niewybuchach  
i Porzuconej Amunicji Wybuchowej (PAW) 

 
(a) Ewidencjonowanie informacji: w odniesieniu do amunicji wybuchowej, która 

mogła się stać Niewybuchami Państwo powinno dążyć do ewidencjonowania 
następujących informacji w stopniu tak dokładnym jak to możliwe: 

 
(i) lokalizacja obszarów , które były celem użycia amunicji wybuchowej; 
(ii) przybliżona ilość amunicji wybuchowej użytej na obszarach wymienionych  
w punkcie (i); 
(iii) typ i rodzaj amunicji wybuchowej użytej na obszarach wymienionych  
w punkcie (i); 
(iv) ogólna lokalizacja znanych i prawdopodobnych Niewybuchów. 

 
Gdy w trakcie prowadzenia operacji Państwo było zmuszone  porzucić amunicję 
wybuchową, powinno ono dążyć do tego, aby pozostawić PAW w sposób bezpieczny i 
pod ochroną oraz ewidencjonować informacje dotyczące tej amunicji  w sposób 
przedstawiony poniżej: 
 

(v) lokalizacja PAW;  
(vi) przybliżona ilość PAW w każdym określonym miejscu; 
(vii) typy PAW w każdym określonym miejscu. 

 
(b) Przechowywanie Informacji: w sytuacji, kiedy Państwo zewidencjonowało 
informacje zgodnie z ustępem (a), informacje te powinny być przechowywane w 
sposób umożliwiający ich odzyskanie i następnie udostępnienie zgodnie z ustępem (c).  
(c) Udostępnianie informacji: informacje zewidencjonowane i przechowywane przez 
Państwo zgodnie z ustępami (a) i (b) powinny, przy uwzględnieniu interesów 
bezpieczeństwa i innych zobowiązań Państwa dostarczającego informacji, zostać 
udostępnione zgodnie z następującymi postanowieniami:  

 
(i) Treść 

 
W odniesieniu do Niewybuchów udostępniane informacje powinny zawierać szczegóły 
dotyczące: 
 

(1) ogólnej lokalizacji znanych i prawdopodobnych Niewybuchów;  
(2) typach i przybliżonej ilości amunicji wybuchowej użytej na stanowiących 

cele obszarach ; 
(3) metody identyfikowania amunicji wybuchowej, włączając w to kolor, 

rozmiar i kształt oraz inne stosowne oznakowania; 
(4) metody bezpiecznego pozbywania się amunicji wybuchowej. 
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W odniesieniu do PAW udostępniane informacje powinny zawierać szczegóły dotyczące: 
 

(5) lokalizacji PAW;  
(6) przybliżonej ilości PAW w każdym określonym  miejscu; 
(7) typów PAW w  każdym określonym miejscu; 
(8) metody identyfikowania PAW, włączając w to  kolor, rozmiar oraz kształt;  
(9) informacji o typach i metodach pakowania PAW ; 
(10) stanu gotowości do użycia ; 
(11) lokalizacji i rodzaju wszelkich min pułapek, o których wiadomo, że 
występują na obszarze, na którym znajduje się PAW. 
 

 (ii)  Odbiorca: informacje powinny zostać udostępnione stronie lub stronom, 
kontrolującym terytorium, na którym występują wybuchowe pozostałości wojenne 
oraz osobom i instytucjom, odpowiadającym stronie dostarczającej informacje, które 
podejmują lub będą podejmować się oczyszczania z Niewybuchów i PAW na 
obszarach ich występowania oraz prowadzenia szkoleń na temat zagrożeń 
powodowanych przez Niewybuchy i PAW.  

 
(iii)  Mechanizm: państwo, o ile to możliwe, powinno wykorzystać mechanizmy 

ustanowione na poziomie międzynarodowym lub lokalnym, służące udostępnianiu 
informacji, takie jak UNMAS (United Nations Mine Action Service – Służba Akcji 
Minowej NZ), IMSMA (Information Management System for Mine Action – System 
Zarządzania Informacją dla Akcji Minowej) oraz innych agencji eksperckich, które 
uznane zostaną za odpowiednie przez Państwo udostępniające informacje.  

 
(iv)  Ramy czasowe: informacje powinny zostać udostępnione tak szybko jak to możliwe,  

z uwzględnieniem takich czynników jak trwające operacje wojskowe i humanitarne na 
obszarach występowania wybuchowych pozostałości wojennych, dostępność  
i wiarygodność informacji oraz odpowiednie kwestie dotyczące bezpieczeństwa.  

 
2. Ostrzeganie, nauczanie na temat zagrożeń, oznakowanie, odgradzanie  

i monitorowanie  
 
Podstawowe terminy  
 

(a) Ostrzeganie to przekazywanie w odpowiednim czasie informacji 
ostrzegawczych kierowanych do ludności cywilnej z zamiarem 
zminimalizowania zagrożeń powodowanych przez wybuchowe pozostałości 
wojenne na obszarach ich występowania. 

 
(b) Nauczania ludności cywilnej na temat zagrożeń powinno obejmować 

programy nauczania na temat zagrożeń, służące ułatwieniu wymiany 
informacji między społecznościami, dotkniętymi przez występowanie 
wybuchowych pozostałości wojennych, władzami rządowymi i organizacjami 
humanitarnymi, w ten sposób, aby te społeczności zostały poinformowane o 
zagrożeniach pochodzących od wybuchowych pozostałości wojennych. 
Programy nauczania na temat zagrożeń mają zwykle charakter działań 
długoterminowych.  
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Elementy najlepszych praktyk  dotyczących ostrzegania i nauczania na temat zagrożeń  
 
(c )  Wszystkie programy dotyczące ostrzegania i nauczania na temat zagrożeń powinny  
w sytuacji, kiedy to możliwe uwzględniać obowiązujące krajowe i międzynarodowe 
standardy, włączając w to Standardy Międzynarodowej Akcji Minowej. 
 
(d)  Ostrzeganie oraz nauczanie na temat zagrożeń powinny zostać zapewnione dotkniętej 
przez występowanie wybuchowych pozostałości wojennych ludności cywilnej, która 
obejmuje osoby cywilne żyjące na lub w sąsiedztwie obszarów, na których występują 
wybuchowe pozostałości wojenne oraz osoby cywilne, które przemieszczają się przez takie 
obszary.  
 
(e)  Ostrzeganie powinno nastąpić tak szybko jak to możliwe, w zależności od 
okoliczności oraz dostępnych informacji. Programy szkoleń na temat zagrożeń powinny 
zastąpić programy ostrzegające, tak szybko jak to możliwe. Ostrzeganie i nauczanie na temat 
zagrożeń zawsze powinno być zapewnione społecznościom dotkniętym przez występowanie 
wybuchowych pozostałości wojennych najwcześniej jak to możliwe.  
 
(f)  Strony konfliktu powinny angażować strony trzecie, takie jak organizacje 
międzynarodowe i  organizacje pozarządowe, w sytuacji, kiedy strony nie posiadają  zasobów 
oraz kwalifikacji, niezbędnych do skutecznego nauczania o zagrożeniu.  
 
(g)  Strony konfliktu powinny, jeżeli to możliwe zapewnić dodatkowe środki na 
ostrzeganie i nauczania na temat zagrożeń. Środki te mogą obejmować: zapewnienie wsparcia 
logistycznego, wytworzenie materiałów służących do nauczania na temat zagrożeń, wsparcie 
finansowe oraz ogólną informację kartograficzną. 
 
Oznakowanie, odgradzanie oraz monitorowanie obszarów, na których występują wybuchowe 
pozostałości wojenne 
 
(h)  Gdy jest to możliwe, w dowolnym momencie w czasie trwania konfliktu oraz po jego 
zakończeniu, tam gdzie istnieją  wybuchowe pozostałości wojenne, strony konfliktu powinny 
jak najwcześniej i w możliwie najszerszym zakresie zapewnić, aby obszary występowania 
wybuchowych pozostałości wojennych zostały oznakowane, ogrodzone i monitorowane, w 
taki sposób, aby zapewnić skuteczne wyłączenie możliwości dostępu do nich ludności 
cywilnej, zgodnie z następującymi postanowieniami. 
  
(i)  Znaki ostrzegawcze, bazujące na metodach oznakowania rozpoznawalnych przez 
społeczność dotkniętą przez występowanie wybuchowych pozostałości wojennych, powinny 
zostać wykorzystane do oznakowania obszarów podejrzewanych jako niebezpieczne . Znaki 
oraz inne oznaczenia granic obszarów niebezpiecznych powinny, tak bardzo jak to możliwe, 
być widoczne, czytelne, trwałe i odporne na skutki działania środowiska oraz powinny one w 
wyraźny sposób określać, która strona oznaczonej granicy uznana jest za znajdującą się na 
obszarze występowania wybuchowych pozostałości wojennych a która strona uznana została 
za bezpieczną.  
 
(j) Należy ustanowić właściwą strukturę odpowiedzialną za monitorowanie  
i utrzymywanie stałych i tymczasowych systemów oznakowania, zintegrowanych  
z narodowymi i lokalnymi programami nauczania na temat zagrożeń. 
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3. Ogólne środki zapobiegawcze  

 
Państwa produkujące lub nabywające amunicję wybuchową powinny w takim wymiarze,  
w jakim jest to możliwe i właściwe zapewnić, aby poniżej wymienione środki zostały 
wprowadzone w życie oraz przestrzegane podczas całego cyklu użytkowania amunicji 
wybuchowej. 
 
(a) Zarządzanie produkcją amunicji  
 
(i) Procesy produkcyjne powinny zostać zaprojektowane w ten sposób, by osiągnięta została 
najwyższą niezawodność amunicji. 
 
(ii) Procesy produkcyjne powinny podlegać certyfikowanym środkom kontroli jakości. 
 
(iii) Podczas produkcji amunicji wybuchowej powinny być stosowane certyfikowane normy 
zapewniania jakości uznane na poziomie międzynarodowym. 
 
(iv) Badania odbiorcze powinny być przeprowadzane poprzez zastosowanie testów  
z wykorzystaniem ostrego strzelania w zróżnicowanych warunkach lub poprzez inne 
zatwierdzone procedury. 
 
(v) W trakcie transakcji i transferu amunicji wybuchowej wymagane powinny być wysokie 
standardy dotyczące jej niezawodności.  
 
 
 
(b) Zarządzanie amunicją  
 
W celu zapewnienia najlepszej możliwej długoterminowej niezawodności amunicji 
wybuchowej zachęca się Państwa do stosowania norm najlepszych praktyk i procedur 
operacyjnych z uwzględnieniem przechowywania, transportowania, przechowywania  
w warunkach polowych oraz obchodzenia się z amunicją wybuchową zgodnie z poniżej 
przedstawionymi wytycznymi. 
 
(i) Amunicja wybuchowa, tam gdzie to konieczne, powinna być przechowywana  
w chronionych obiektach lub stosownych kontenerach, chroniących amunicje wybuchową  
i jej części składowe w kontrolowanym środowisku - jeżeli to konieczne.  
 
(ii) Państwo powinno transportować amunicję wybuchową do i z obiektów produkcyjnych, 
magazynowych oraz miejsc w terenie, w sposób, który minimalizuje ryzyko uszkodzenia 
amunicji wybuchowej.  
 
(iii) Gdy jest to konieczne, Państwo powinno stosować do magazynowania i transportowania 
amunicji wybuchowej odpowiednie kontenery i kontrolowane środowisko. 
 
(iv) Ryzyko eksplozji w składach powinno zostać ograniczone do minimum poprzez 
zastosowanie właściwych rozwiązań w zakresie magazynowania.  
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(v) Państwa powinny stosować właściwe procedury w zakresie rejestracji danych, śledzenia 
przemieszczeń i badania amunicji wybuchowej, które to procedury powinny obejmować 
informację o dacie wytworzenia każdej ilości, numer serii lub partii produkcyjnej amunicji 
wybuchowej oraz informacje o tym, gdzie amunicja wybuchowa się znajdowała, w jakich 
warunkach była przechowywana i na oddziaływanie jakich czynników środowiska była 
wystawiona.  
 
(vi) Okresowo, gdy jest to właściwe, składowane zapasy amunicji powinny podlegać testom  
z wykorzystaniem ostrego strzelania w celu zapewnienia, że amunicja funkcjonuje właściwie.  
 
(vii) W uzasadnionych sytuacjach podzespoły przechowywanej amunicji wybuchowej 
powinny podlegać badaniom laboratoryjnym w celu zapewnienia, że amunicja funkcjonuje 
właściwie .  
 
(viii) Gdy jest to konieczne, powinny zostać podjęte stosowne działania, w tym obejmujące 
dostosowanie dopuszczalnego okresu przechowywania, w oparciu o informacje uzyskane 
poprzez stosowanie procedur w zakresie rejestracji danych, śledzenia przemieszczeń i badań, 
w celu utrzymania niezawodności przechowywanej amunicji wybuchowej.  
 
( c) Szkolenie
 
Właściwe szkolenie całego personelu obsługującego, transportującego i używającego 
amunicji wybuchowej jest ważnym czynnikiem w dążeniu do zapewnienia jej niezawodnego 
działania. Z tego względu Państwa powinny przyjąć i prowadzić odpowiednie programy 
szkoleniowe w celu zapewnienia przeszkolenia całego personelu, w odniesieniu do amunicji, 
z którą będzie musiał mieć do czynienia.  
 
 
(d) Transfer  
 
Państwo planujące dokonać transferu amunicji wybuchowej do innego Państwa, takiego które 
uprzednio nie posiadało tego rodzaju amunicji wybuchowej powinno dołożyć starań w celu 
upewnienia się, że Państwo-odbiorca posiada zdolności w zakresie prawidłowego 
przechowywania, obsługi oraz użycia takiej amunicji wybuchowej. 
 
(e) Przyszła produkcja  
 
Państwo powinno sprawdzać sposoby i środki poprawy niezawodności amunicji wybuchowej, 
tej którą zamierza produkować lub nabyć, mając na względzie osiągnięcie najwyższego 
możliwego stopnia jej niezawodności.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_04zb 
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PR.OTOCOL ON EXPI-OSTVE RE},tr{ANTS ClF WAE.

UNITED I{ATIONS
2004



Protoco!  on Explos lve Re rnnantr  of  Wsr

The High Contraeting Parties,

Recog_nis ing the ser ious poŚt-eonf l ic t  humanitanan problerns caused by
explos ive rcmnants of  war,

Consc ious of  the need to conc iudo a Protocol  on post-conf l ic t  remedia l
rneasr)res of a. genen c nat.ure in order t"o rruri i inise i l le r isks alrcl effects ci
exp los i ve  remnnnts  o f  war ,

Arlcj r;vi l) ing rc addt.eslł gene:-ic pi.eventive megsures, thlough vc.l i t lnta.t-y
best  pract ices spec i f ied in a T 'echnica l  Ar inex for  improv ing t l re re l iab i l i t -v  of
rnur i t iorrs ,  and therefore min i rn is ing the occun'ence of  explos ive remnants of
war ,

i r rBve agneed as  fo l i c rws:

Ar t i c l e  1

G en era |. p-rovi s i o n g [d s cop'ą.of app l lc at.t o n

l .  In conformity wi th the Chart t i r  of  tho Uni tcd Nat ions and of  the ru les of  the
internat ional  law oI armed conf l ic t  appl icab le to them, FI igh Connact ing Panies
agree to comply wi th the obl igat ions spec i f ied in th is  Protocol ,  both ind ivrdual)y
and in co-operat ion with other High Contract ing Part ies,  to rn in imise the r isks
and ef fecLs of  explos ive rernnants of  war in post-conf l ic t  s i ruac ions.

f .  This  Protocol  sha l i  &pply to explos ive remnants of  war on the land ten- i torv
inc)uding intcrna l  waters of  High Contract ing Part ies,

3. This Protocoi shall apply to si|uations resu]ting from conflics rcferred to in Ąrticle
l, paragraphs 1 to 6' of theConvention, as amended on 2l Decernber 2001.

4 .  A ruc]es  3 ,  Ą ,5  and  8  o f  th i s  P ro toco l  app ly  to  exp]os i vo  remn&nts  o f  war
other than ex ist ing explos ive remnants of  war as def ined in Art ic le  2,  paragraph
5  o f  th i s  P ro toco l ,



Ar t i c l e  2

Def in i t i ons

For  [hę purpoSe o f ,  th i s  P ro toco l ,

l '  Eł .p los ive  ordnance mgans conver l t jona l  n run i t lo r rs  conta in ing  exp)os i r . ' es ,
w i th  the  except ion  o f  mines ,  booby t raps  and other  devrces  as  de  f rnec i  in  F ro toco l
I I  < l f  th i s  ConvĆ;r r t ion  as  an lended ot l  3  i i , fav  l996.

?. .  L lr te.xplocler l .  ordnartCC Y|K?IDS eXpiosir ,c t l rc lnŻ{I)cr 1hat has beel l  pr i i l te ' :d, f i tsed,
ani-red, (rr  c i thc:rrv ise pi  epra.red foi-  use zrnd useci  in a.n armed conf l ic;t .  Jt  mav have
k  -  oo ,  { i  = - . 1  . l  

" ' , . ,ueu , !  r , ,1 ,1 r , , . : r rp rpod ,  l sunched  o r  p ro jeo ted  and  - s ) rouJd  i rave  exp iodcd  bu i  fa i ' l ed
t o  do  s o ,

3. Ąi londanec es:plosi>,e ard.i l f i i ice irr02flS r:x;l lc ls ive ordnanĆę that has not be,el.I
used durirrg an almcd coi if i ict, thz;t }ias L,ę.:n left t lł ' l t incj or i iurrrpe.J t ' i ,  u par11,to
an arrned conf l ic t ,  and which is  no longer unCer contro l  of  the par ly  that  le f t  i t
behind or  dumped i t .  Abandoned explos ive ordnance may or rnay not have been
primed, fused, armed or otherwise prepared for use.

4.  Explos ive remnants of  war rneans unexploded ordnance and abandoned
explos ive orc inance.

5. Exist ing explosive remnanls of \rar rneans unexploded ordnance and
abandoned expios ive ordnance that  exjsted pr ior  to lhe enrry into force of  th is
Protocol  for  the High Contract ing Pa y on whose terr i tory i t  ex is ts .

A r t i c l e  3

Clearance.  removal  or  destruct ion of  explos ive rernnants of  war

l .  Each High Contract ing Pa y and party to an arrneo conf l ic t  sha l l  bear tho
rcspons ib i l i t ies set  out  in th is  Ar l ic ie  wi f i  respcct  to a l l  exp los ive remnants of
war in terr i tory undcr i rs  contro] .  In cases whęro a uscr  of  explos ive ordnance
which has become explos ive remnants of  war,  docs not cxercrse contro l  of  the
terr i tory,  the user shaI l ,  af ter  thg cessat ion of  act ive hos l i I i t ies ,  p lov ide rł 'herc
feas ib [e '  i n te r  a l i a  techn i ca l ,  f i nanc ia l ,  matc r i a l  o r  human resources  ass i sLance ,
b i l a te ra l l y  o r  rh rough a  mutua l l y  agreed  th j rd  par ry ,  i nc luc i i ng  in te r  a l i a  th rough
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the Uni ted I . Iat ions system or other re levant
marking and clearance, removal or destnrction
war.

organ isa t ions ,  ta  fac i l i ta te  thc
o f  su ch  exp l o s i v e  r o rnnan t s  o I

?. .  After the cessat ion of act ' ive host i l i t ies and as soon &s feasib le, each FI igh

Con'Lra.c[ i :rg Par ly a i ld pa:1y to an armed conf l ict  sha] l  marl< and c loar,  removo or

c lestroy ex.plos ive renlnants of l 'łar in affected ten- i tor ies under i ts contro],  Areas

af fec ted by  exp)os ive  remnants  o f  war  wh ich  Bre  assessed pursuant  to  paragraph

I  o f  t l l i s  A i l i c le  as  pos i i rg  a  su ious  hu inpn iLar i zn  l - i s l< sha l l  be  accorded pnont l ,

sŁatus  fo i .  c Jearane e .  re rnOvB l  o r  des t ruot ion .

3 .  A f te r  thc  cessat ion  o f  ac t i ve  hos t i l i t i es  a r rc j  as  soc)n  as  feas ibJe ,  ee ,ch  } - i ig l r

Conlract ing Party artr i  !]Ż' i1)/ to sn E.rnred co:- i f t jc l  s i le] l  take the f6})ql:J in!

ni0asuirs in a.tTecteci  t . rrr i tor ies l inder i ts control ,  to recl . . lce r l - ,e i is les i tosed b1t
exo los ive  remnants  o f  wBI ' :

(a) srrrvey and assrss the threat posed by el lpiosit 'e rernnants of vrar;
([ i )  s .ssess end pr ic;r i t i sc  nstc ls  a i rd pract i r ;atr i ] i ry  l i r  t r rn ls  of  i r rar l i ing and

clearance, removal clr clestruction;
(c) nrark and clear, rernove or destroy explosive rernnants of war;
t ,d)take steps to mobi l i se resources !o carry out these act iv i t ies .

Ą '  In conduct ing the abovr act iVj l ies High Contra 'ct ing Fart ies anr l  per1 ics to en
nrnręc1 ęon'f lI ict shal l  taJ<.ę into a-eeouut intenra?.ional standa'rds, includrng the
Internat ionaJ Mi  ne Aet ion Srandards.

(  TJ. i  -} '  f \n x ł-J .  r r ,6, ,  \ rL 'L ,act ing Part ies sha l l  eo-operate,  where approcr iate,  both arnong
themselves and vr i rh other stste s ,  re levant reg ional  and intcmahonal
organisar ions and non-govemrnenta l  organisat ions on the prov is ion of  inter
a l i a  techn i ca l ,  f i na : r c i a l ,  mate r i a l  and  human resources  ass i s tance  inc lud ing ,
in appropr iate c i rcumstances) the undertak ing of  jo int  operat ions necessary to
fu l f i l  the  p rov i s ions  o f  th r s  A r t i c l e .

A r t l c l e  4

Record in g.  reta in ingand transrn iss ion of  informat ion

1  l J  i  - L  Ć a . * .;  r  ! i6 r r  r -ur r r r '&c l i r tg  Par t ies  and par l i es  to  an ar rned conf l i c t  sha l ]  to  the
maxitnurn extent possib le and as far as pract icable record and rctarn inforrnat ion
on the  use  o f  exp ios ive  ordnance or  abandonmęnt  o f  exp los ive  o ldnance,  to
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faci l i tatc the rapid marking and clearance, removal or destruction of explosive
remnants of war, r isk education and thc provision of ręlcvant information to thc
parŁy in contro l  of  the terr i tory and to c iv i l ian populet ions in that  ten. i tory.

Z, F{igh Contracting Parties and parties to an armcd confl ict which have used, or
ab 'anc ione,J  expIos ive ordnal]cę which may ha.re become expios i r ,e remnants of
war shai l ,  wi thout de lay af ter  the cessat ion of 'act ive host i l i r ies and a6 far  as
practicable, subject to these psrt ies' legit imate security interesls, make avai lable
suel.r irtforrrration to the pnrty clr parties in contro] of rhe affected al.ea, bilaier.łlly
c: i " ihrough a nrutual ly  agreec l  th i rc i  party inełuding inter  a l ia  the Uni ted Nat ions
ol l  upon request ,  to othęr re]ęvarr t  orgzur isa. ' iorrs  w}i ich t 'he party prov idjne the
inforn ' :at . iorr  i s  sa i l s f ied are or  wi l lbe underuk ing r isk educat ion and the rnark ing
anci clearanor.r remo'vaJ or cjestruction of exr, iosive re'mnants of war in the
affecterj area.

3,  in rocord ing,  rera in ing and transmit t ing sueh inforrnat ion,  the High
Cclntr 'ar ':,t. irrg Part ies should havę regard to Par1 t of tho Technical Arrnex.

Art ic te 5

othcr preeaut.ioĘs. forlhęJ-łolloction of the civilian population.
individual civi l inns and civi l ian objecls from the risks and

elTcc's of exp.losive rernnants of war

l .  H igh Contract ing Part ies and pert ies to Bn armed conf l ic t  sha l t  take a l t
feasible preoautions in the territory' under their control affected by explosive
rornnants oI war to protect the civi l ian population, individual civi l ians and
civit ian objeets from the risks and effects of explosive remnants of war, Feasibte
prccaut ions are those precaut ions which arc pract icable or  pract icably poss ib le,
faking into account al l  c ircumstances rul ing at the t ime, inciuding hurnanitarian
and mi l i tary cons iderat ions.  These precaut ions may inc lude warnings,  r isk
oducation to the civi l ian population, marking, fencing and monitoring of terr itory
affected by explosive rernnants of war, Bs set out in Pan f o[ the Technical
Annex .
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Article 6

Provisions for thc protection gf hurnanitarian
missions and or?@isstions from the efTects

of explosive remnalts of włr

L Each F{igh Conb-acting Party and party to an armed conflict shall:

(a) Protect, as far ns feaslble, frcim the eflccts of explosive reirLrrants of
\t/ari huinanitariar, rrr issions ancl organisaticns that &rc or wil l  b'e
opera,tirrg in ttre area lrncjęr the control of the Fjigh Corrtractiirg Party or
pErl:!, to an arn'recl conf{ict s.r id rvith that parry's c;onsei lt,

(b) Upon re.qusst by such a hurnanitariari mission or orgai l isatiolr, provicic,
es fsr  as feas ib le ,  informat ion on t l le  iocat ion of  a l l  exp los ive remnsnts
of wnr rhat it is arvare cf in [erritory where the requesting humanitanan
61i- ts ion or  organisr"r ion wi l l  operate or  is  o i rerat ing,

f. The provisions of this Articlc Erc witbout prcjudioc to existing Intcrnaoonal
Humanitarian Lavr or other internsnonal insruments as applicable or decisions by the
Sccurity Councjl of ths United ).Iations which provide for a highcr level of protechon.

Ar ( r c i e  7

Assis|ancł, with rcspect t-o cxistrng e{Il]Qsir,e remnants of war

L Eash High Contracting Farty has lhs right to seek and receive assistsnce, rvhcre
appropriate, from other High Contracfing Parties, from statcs non-parry ard rclevzurt
inlcrnational organisations and institutrons in dealing with the problems posed by
existing explosive remnants of war,

7. Each FIigh Confracting Party in a position to do so shall provide assisrance in
ciealing with the probtems posed by existin! explosive rernnants of w&J, as necssBBry
and feasible. In so doing, High Contracting Parties shall also take inio account tbe
humanitarian objcctives of this Protocol, as well as intcrnational stł'ndards incIudins
the Intęrnational Mine Action Srandards.
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Art icLe B

Co-operat ion and ass is tance

l. Each High Conkacting Pafcy ina posit ion to do so shal l provide assistancę for the
marking and clearance, removal or deskuction of explosive remnants of war, and for
nsk e,ducation to civi i ian populations and ręlsted activit ies inter a]ia throug}r t}re
United Natioirs systei-I l , othęr reievant interrrationai, regiona] or nationa] clrganisations
or inshEuLions, the Internaticlnal Coi-nnl iftee of fhe Recl Cro:rs, national Re.d Cross and
i{ęcj Crescetrt soęietles and thcir Intetr lat. iorral Fedeiatiorl, nor}-8cVemnłr,ntaj
organisat ions,  or  orr  a b i Iatera l  bas is .

2. Each High Contr-aeti irg Party irr a posit ioi ' l  to do sc,r shal l  provicie assistance for the;
oare and rehabi l i tat ion and sooial and econolnic reintegration of vict irns of cxplosir, 'e
rernnatlts of war. $uch assisŁance may be pror, ided inter ajja through rhe LJnired
Jrlarions system, relevant international, re.gional or nationai organisn-t iorrs or
insi iruticns, the lrt igi- i l i*bclr lal Cori l inlttęc r-,f t j .e I{.er. i  Cl:oss, nai iona] }{eci Ci.oss and
Red Crescent socjeties and their lrrternational Federation, non-governmental
organisat ions,  or  on a b i latera l  bas is .

3. Each High Conffaeting Party in a posirron to do so shall contnbute to br:st funds
within the United Nstions system, as well as othe r relevant (rust funds, to iaci i i tate the
plov is ion of  ass jsLance unc ier  th is  Protoeol .

Ą, Each High Confi.acting Paity sha]l Mve t'he nght |o participate in the ruilest
possible exchange of equipment, rnaterial and scientif ic and technological information
other than weapons re)ated technology, necessBry for the imp)ementation of this
Protocol, I{igh Conh-acting Parties underhl<e to faci l i tate such exchangcs in
accordance u'jth national legislat ion and stial l  nct impose undue resfr icf ions on the
provision of clearance equiprnent and related technological inforrnation for
humani tarien purposĆs.

5. Each t{igh Contracting Party undertakes to provide information to the rc)evant
databases on mine action establ ished within the United Nations system, especial ly
information concerning various means and rechnologies of clearancc of explosive
remnants of war, lists of expens, expert agencies or national points of contact on
clearance of explosive remnants of war i ld, on a vojunLar;, basis, technical
informatron on relevant t lpes of expiosive ordnance.

6 High Conrracting Parties mBy
relevanl' informatiÓn to the Unitec

submit  requests for  ass is iance substanr iated by
Nations, io other appropriate bodies or to othcr
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s iates. These requests may be submirted to the Secrctary-General  of the Uruted

Nat ions, whc shai l  b 'ansmit rhern to al l  i -I igh Conn'act ing Fa ics a:rc i  to re levanl

intcrnat ional organisat ions and non-governmental  organisat ions.

1, In the case of requests to the United Narions, the Secrctary-Genci'al of the United
Nations, within the resources a.vailable to the Secretary-Gcneral of the Unjted Naiions,
may tal<e appropriaŁe steps to assess i lre situation and in co.operation wit]-r the
requesfing lfigh Contraeting Party and other High Conh'acting Parries with

re.c;poTts ib i l i ty as set ouf i i l  f  i i r : le J abovc, i 'eoornnrettd t le appropr ia le provis ion of
a*ssistanco'.fhe Sccret,ary-Gęneral may also report to i-]igh Contracting Parfir:s on sfly

such BsSe.ssrnent Bs t'. 'el l a's cln 1.ht: ty-pe and .scope 0f r.issisŁance' lequir.ed' inclLldii-rg
possi l - ' le contr- ibut ions from the t- iust funds cstr^bl ished v ' i th in the Unl led Nat ions
S  ) /S tę  r i t .

Ąr t ! c l e  9

e il]gtuŁ EIE y r.[' t!-v-ę_I!e s' qu.t Ł9

J Bear ing in mind thc d i f ferent s i tuat ions and capac i t ies ,  each F l igh Contract ing
Par ty  i s  encouraged  to  take  gener i c  p revont i vc  measures  a imed a t  m in im is ing  rhe
occUi-Tence of  expIos ivę rĘmi)nnts of  vrar ,  inc lud ing,  but nor ] in l i ted t 'c ,  t l - rose
refcr-re d to in part 3 of tho Tcchn' ical Annex.

f . Each Lligh Contracting Party
related to efforts to promote and
of this Art ic le.

r ldy, on a voluntary basis, exchange informntion
establ ish best  pract ices in respect  of  paragraph ' l

A r t i c l e  10

Consul tat ions of  .F{ i  sh Con' t ract in.g Partres

l. The High Contracting Parties undertake to consult and co-operate with each other
on all issues related !o the operation of this Protocol. For this purpose, a Conferencc of
High Contracting Parties shall be held as agreed to by a majonry, but no iess than
cighteen High Conrracring Parties.

1



f . The work cf the conferences of Fligh Contracting Parties shall include :

(u) review of the status and opcration of this Protocol;
(b) consideration of matters perlaining to national implemcntafion of t-hls

Protocol, including national repofiing or updating on &n annual basis.
(.) prapararioii for review conferences.

3, The costs of the Csnference of F{igh Contractrng Parties sha.ll be bome by the High
Contractirig Partics arrd States not par-iies participating in the Conference, in
s,ccordance wirh the' Lllrited hlations scalo of assessment adjustcC appropriateiy,

A r t i c l e  i !

Cor]ip]j-ą!9s

1. [,acb [iigh Conti.ncti"rg I}nrĘ, sligl]t i'eiiui.'.r: that lts ai.nred fore'es srlfi ielr,vnrli
agencies or departmcnts issue sppropriate instructions ałd operating procedures and
that its pcrsonnei receive taining cousistcnt with thc rclcvant provisions of fiis
Prolocol,

2, 1-he High Contraching Pafi ies undertakę to cłnsult each other and to co-opersto
wit.h ęach other bijaterzr]Iy, tlu.ough t|re SccrcLaiy-Genoral of the United NaLjorrs or
through other appropriate international procedures, to resolve any problems that may
arise uzith regard tn the interpretation and application of the provisions of this
ProlocoI
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Teqfuricai Annex

This Technical Annex contains suggested best practice for achieving thc
object ives conta ined in Art ic les 4,  5 and 9 of  th is  Protocol .  This  Technica i
Ąnnex wi l l  be implemented by High Contract ing Parhes on a vo]untary bas is .

l .  Recording, stonage snrl release o[tnformptlon for Unexploded CndnBnce
(UXc) si;ld Ahnnr}.ulteei Exptrelsnvr. cndnnrłr:e (A}iG)

(a) -Recoiding or" i:rforrrration: F-cgarcling explosive olclnr,.i-lce v.,hicft may have
become UXo a State shoulci eride,avour to ręcotd ihe foi lo. inng infonnation B's
accurately as J)ossiL, l  e:

( i )  the locat ion of  areas targeted us i i rg explos ive orc inance;
(i i) the approximate nurnber of explosirte ordnance used in the a.reas unda- ( i);
(iii) the r5pe and nnture of explosi.,,e c,rclnaileg used in aręas under (i);
( io) i| lr: $erięraI locl lt iol '  of l(nov. 'n arlr i  pltt-ł'babie ŁJ,{.o;

Where a State has becn obi igcd to abandon cxplosivo ordnance in the coursc of
operahons, it should endeavour to leave AXO in a safe and secure manner end record
infonnation on this ordnance as fol lows:

(o)  the  loca t ion  o f  AXO;
(o i)  the approx imate arnount of  AXO at  each spec i f ic  s i te;
(v i i )  the lypes of  ĄXo at  each spec i f ic  s i te .

(b) Storage o[ information: W]iere s State has recorded infonnation jn accordance
wrth paragraph (a), it should be srored in such B rn&nner as to allow for its retrieval
and subsequent release in accordance with paregraph (c).

rn\ P^lpocp ̂ r inforrnation; Information recordC and stored by a Srate in accorCance\ " , /  r \ v r w e v  v l

with paragraphs (a) and (b) should, takjng into account the sccurity interests and othcr
obligarions of the S|ate providing the inforrnation, be released in accord.auce with the
iol lowing provisions:

1 . 1  )  / - n - l e n f .
\ l /  \ - / v r r v v , t l r .

On UXC the rc icascd informat ion should conta in deta i ls  on:
( l )  the  gcnera l  l oca t ion  o f  known and  p robab le  UXO;
(2) the types and approx i rnate number of  explosjve ordnance used in

the targeted areas;
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(3) the method of identifyng the explosive ordnancc 'inciuding colour,
size and shape and other rslevant markings;

(4) the method for safe disposal of the explosive ordnancc.

On AXO the re leased informat ion should conta in deta i ls  on:
(5)  thę  loea t ion  o f  the  AXo;
(6) the approximate number of A-XO at each specif ic site;
(7) the types of  A.XO at  each spccrf ic  s i re;
(8) t) rę rnę.thod of  iderr t iĄ l ing the r\} iO,  jnc lud ing co lOLi r)  s ize anc l

silatrie;
(9) inforrnatioir cln type ancl rneihłlds of pac}c-ing fo:.AXo;
( l0) state crf rr:a,cl iness;;
(1I)  the locet ic .nrr  and l latLtre of  nrr) '  l . ,ac. ih , r , ' l raps knot ' " 'n to Lre prr:scnI

in the ar"ea of AY,O.

(i i) Reeipient: The infonnation shouid be released to t lre part) 'or part ies in
conffol cf tlir. affected tr;intory ana to ihose porsons; or institul-iorrs that the
reieasirrg Stgte is s,:'tisfied źiIę) t}i' ,lvil] b., irtvolvełJ in UXc r,i. AXo
clearance in the affected area, in the education of the civi l ian popuiation on
thc r isks of UXO or AXO.

(iii) hdeehp'nism; A Stgte should, where fęa.sible, make usę orlhose. mechanisrns
ęstab|ished international ly or local ly |or the release of information, such as
through LTNMAS, IMSMA, and other expert agenc,ies, Bs considered
appropriate by the releasing State.

( iv)  T iming: The informatjon should be re lęased as soon as poss ib le,  tak ing
into accounl  such matters &s any ongoing mi l i tary and humanitar jan
operat ions in the af fe*ed areas,  the ava ' i lab i l i ty  and re l iab i l i ty  of
inforrnat jon and re levant secur i ty  issues.

Z,  Warnlngs,  r lsk educar ion,  rnark lng,  fenc ing ond monltor ing

Kcv terms

(u) Warnings arc the punctual provision of cautiona{y inforrnation to the civi l ian
popuiation, intcnded to rninimise r isks causcd by explosive remnants of \&,ar in
afTected territories.
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(b) R.isk cducarion to the civi i ian population should consist of nsk education
prograrnrnes to facilitat,e information cxchangc berwecn affccted cornmunities,
governrnent authorities and humanitarian organisations so that affected communjries
are informed about the threat from explosive remnants of war. Risk educatjon
prograrnrnes Bre uzually a iong term activily.

Besulractice clenrąrts of warnings eurd r isk eclucatign

(.)  AIJ prograrrules of vraminqs atd nsl l  edl:cat ion should, uz l-re.re. possib le ,  Lake lnto
aocout l t  prevai l ing, nar ionai and irrte,rnat ional standards, rncluCng the Internat ional

Mine y ' .ct ion Standarcls,

(d) V/arni irgs and ris lr educat' ion shoulr l bł: providecj |o the affectec] cir,, i] ian
popu)at ion vvhic i i  co inpr ises c iv i l idrrs  l iv ing ln or  arounc l  2r(;&s conta in ing explos ive
rernnants of r'łar and civilians who transit such af,eas.

(*) \Vałnings should be givenl as soOn as possible, depending on thr. context and the
jnfon'rration .svai lnhls. A r isk r:du.cai lon pr('grni lr lne sl ioir ld t"crplace a v,,aiłl irg.s
Drograrnrne Bs soon as possible, Wanrings arrd r isk ecjucanon a)wa1,s shou)d be
provided to thc affected comrnunit ics at the carl icst possible t irnc.

(0 Part ies to a confl ict should employ third part ies such as inrernational
orga: l )sanons and non-governmenkl  organisat icns when they do not have the
resourcĆs and s].jl]s to dęljver efficient risk educa't.ion.

(s) Part ies to a confl ict should, i f possible, provide addit ional resources for warnings
and r isk educat ion,  Such i rems nught inc lude: prov is ion of  )ogist ica l  support ,
^-^rl 'rnfrn- ^r " ' isk education materials, f inancial support and general carto5gaphicy r v u u v r / u l l  \ J l  t

infonnat ion,

(h) When possib)e, et any Lirne during the course of a confiict and thereafier, where
explosive remnants of war cxist the parties to a conflict shou]Ą at the earliest poss.ible
l ime and to the maximum extent possible, ensure fhat areas containing explosiv'e
remnants of war Bre rnarked, fenccd and monitored so Bs to ensure the effecrivc
exc lus ion of  c iv i l ians,  in ac,cordance with the fo l lowing prov is ions.

(i) Warning signs baseC on rnethods of marking recogniseC by rhe affected
colrununity should be uti l ised in the marking of suspected hazardous aroes Signs anC
other hazardous area boundary rnarkers should as far as possible be visible, ' icgible,
durable and resistant to environrnental effects and should clear.iy idcntił *hich side

fencin los i ve
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of tle rnarked boundary is considered to be within the
affected arca and which side is considered to be safe.

U) An appropriare sEucn:rc should be put in place
rnonitoring and maintcnancc of perrnanent and ternpomry
wjth nationsJ Bnd local risk educancn progranlrnes.

explosive rernnants of u,a.

rvith responsibi l iry for the
marking systenrs, integrated

3" Genei-ie preveul'!vr tne&sures

,5taies 1" l: .ot iu i; i rrg or i r i r :ł:ut inB f:XrJ]osir ,e o: l . r l r t6rłce shol:]c l  ro the f 'Xtent possił:1e
a.r ic l  as apprr- lprnirte, e irdŁgvour to e]]sui-ę that Łhe fol iowjng n]easures aie
ir l rp)eirrerrtecl  rr i ld re.spĆ;r;1"6 c lunr lg the l i fo.e yc ic of explosir ,e orr l r lar ic,e .

(^) M

( i )  Proc lułt iou prooesses should
re'1 ial:r l i  ty of rrun-rit i  ons.

( i i )  Product ion processes shouid
measures.

( i i i )  Dur ing the product io i i
assur anc( i  s tandarcjs  thst
appl ied.

bo c{*signed to achievę the greate st

be subject  to cert i f ied qual i ty  contro l

o i '  exp los i ve  o rdnane  e  ,  ce  r i i f i ed  qua l i t y
are intornat l  on i l )y  recognised shorr ld be

( io)  Acceptance test ing should be conducted through i ive- f i re test ing over I
range of  condi t ic 'ns o i ' through other va l idated procedures.

(v)  F{ igh re ldabi l i ty  standards should be requirect  in the course of  exolosrve
ordnance transactions and ffansfers.

(b) lr4unifions nranasement

In order to ensure the best possible long-terrn rel iabi i i ty of explosive ordnance,
States are encouraged to apply best prac[ice norrns and opeiating procedures
with rcspect  to i ts  s torage,  t ransport ,  f ie ld storage,  and handl ing in accordance
with thc fo lJowing guidance.
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( i )  Explos ive orCnance,  wherc necessary,  should be stored in secure

fac i i i t ies or  appropr iate conla iners that  pro[ect  rhe explos ive

ordnance and i ts  components ' in  a contro l led atmosphere,  i f  necessary,

( i i )  A State should t ranspor l  explos ive
fac i1 iŁ ies,  s torage fac i l i t ies and the
darnage to the exp1os ivę orcnance.

( i i i )  Ąppropr iate conta inęrs and contro]Jęd
necegsary '  shoujd bę t lscd by a State
transport i  ng explos ive ordnsnce.

ordngnce to  ano f rom product ion

f i e l d  i n  a  manne r  t ha t  r n i n im i se s

r :nv i ronments ,  l vhcre
lvłre n stoekpr l i  ng ancj

( i " )  T .he  nsk  c ' t  exp ios ions  in . s toekp i ]es  s i rou l r J  bę  m i r l im i sed  by  the  L r se
o f ;'pproplri rr t e s t- o ck'pi [ę' gi'-i.air q e in en t s .

(v) Strttes shouJd apply appropr is.te expiosive ordnance loggirrg, tracking

anc l  te r : t inB procedures ,  wh ich  shou ld  inc iude in format ion  on the  ds te

c ' f  rnan, " i fae t r r re  o f  each n l s -1 f r t r ,  io t  o r  batch  o f  exp los jve  c l rdnBnce,

anL\ infot-:nat iołl  on iv|rę;re the e; ip los ive c l i .d ir i , . t tce has been, t inder
what condit ions i t  has been stored, and to wbat environmental  facŁors

i t  ha s  been  exposed .

(o i )  Pe r iod i ca l l 5 ' ,  s tockp i l ed  exp los i ve  o rdnance  sbou ld  undergo ,  where
appropnate,  l ive- f i r ing test ing to ensure that  munjt ions funct ion as
d es i  red.

(v i i )  Sub-assembl ies of  stockpi led explos ive c ' rdnance should,  where
appropr iate,  undergo laboratory tcst ing to ensure that  munit ions
funct ion as dcs i red,

(v i i i )  Where necessBry,  appropr iate sct ion,  i r rc lud ing adjustrnent [o the
expected shel f - l i fe  of  ordnance,  should be taken Bs a resu l t  of
informat ion acquircd by logging,  t rack ing and test ing proceCures,  in
ordcr  to nra in[a in the re l iab i l i ty  of  s tockpi led expios ive ordnance,

(.) Traininq

Thc oroper lcaining of ail pcrsonnel invoived rn the handling, transporting and use of
explosive ordnance is an irnportant lactor in seeking to erlsure ir rel iablc operation as
intendod. Ststes should therefore adopt and mainlain suita'ole u-aining prograrnrncs to
ensure that persorrnel are properly bained rvith regard to the munibions with which
they wil l  be required to deal.
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(d) Transfcr

A Srate planning to transfer explosive ordnance to another State that did not
previously possess tu\at type of explosive ordnance should endeavour to ensure tnat the
receiving State has the capability to store, maintain and usę that explosive ordnance
coIręctiy.

(e) tU&ry_prqr-t-u*"_qqt

rr S".ate s}iould examilre v'/eys zLnd t:l:lgzu:s cif ir.i.,provinp' the ręliabitiry of e,xp]osir'e
ordnance thai i i  irr iencis to procluce oi 'prooure, wilbr a- vicw io achiei ' irrg the higfrest

l , oss ih l r  re l  rnb i  l i t y ,
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I hereby certify Lhat the foregoing
text is a true copy of lhe Protocol on
Explcsive Reronants of War, adopted
on 28 November 2003 at t-he Mceting
of the States Pail ies lo tbe Conventic,n
on Probibit ions oi  Restncnons on ( i ie

Use of Ce -ain Conventional Weapons
vrhich may be clcerne d lo be
Excessively Lnju-r- iotrs c)r l (:  have
hci i s c.,-iliilnai o ll fi.tc Ls. v,, hj c:h ";r a.s )r e I d
in Cr-rnr;:va- frorn f'l La 28 Noveinbcl-
2003

For th e S er.relary-G.ao cral,
' lłe Legal Courxe]

[[J u d l. r.- S ec;re,l ary- Gcn er,iJ
for L.egiii Atfaus)

Lln:ted NaLiorx, New York
I 9 January 20M

T e  r a r t  i f i e  n l ' o  l p  l o w t o  n ' ' i  * . ć c ; d e
J V  9 V L L T U V  Y u e  

l e  r v / r L v  
Y w  l F . ' r

e-st une conie ccnforme du Protocolc
relatif aux restes expiosifs de gueire
adopte ]e 28 novernbre 2003 ż ta
RÓrrnron des Etats pal1ies a la
Convęnt ion  su f  l ' i o te rd ic t io r r  ou  )a
Iimitatjon de )'emploi de certame s
arrn es c)assiques qu j  pcuvent ćn.e
consjdĆrees co)tlrl]e produisant dt's
effets L:rarunatic1ues excessIfs ou co,rune
ji 'appa,llt sails dis-r.rimination, tcrnrir a
Ge'ąŁve. lv f1 au 2f} nc'vcrnbrc, 2003.

Porrr  ie  Secrctarre gcnera l ,
L e  C o n s e i J l c r  j u n d i q u e

(Scc lćta i re  g,ćnc. ra l  ał l j '  ip1 u ' . ' , . .
Cf i.Lir es .; l-u i di qlr c s I

\

Organisatton des Nations Urues
Ne'v Yoik, le 19 ianvie:- 2004

F{ansCore l l



D e claratio tt s an d Res ervatio tts
(Unless othet'vvise indicatecl, tlte declcu'atiotzs and resert,atiotts
Lłpot1 col lsent to be bomd ot. Successiorl.)

I{olt '  See

Decluratiott :

\v ere ttt ttt le

I l l  acceding to t l ie Protoco1 ol l  Expiosir,e Renrlratr|s o1. \Ąiar. (]rR\Ąi) atlt lc l 'ed to the
Convent ion o i r  Prohib i t ions or  Restr ic t ions on t i re Use of  Ce l ta in Cor ivenl ional  Weal lons
Which May be Deerned to be Ercess ive ly Lr jur ious or  to Have hrd iscr iminate E l fects  (CCW).
adopLed otr Novelnber 28,2003, at t l ie t l leetit lg of thc States Part ies .ro the CC\Ą/, the i_)oly
See, as it dic] olr Jttne 16, i997 rł,hen it accetied to t i le Coirr,eutiotl i l l rcj i ts f i l .st |our Protocols,
' ' i t l  keepi l lg rł, i i i l  i ts 1lr.clper naturę ai ld rł,jt l . l  the pa11icit ial..;ol lc l i t iorr of \/ irt ican Cjtr,Sta1c,
intends to i "enerv i i :s  oncouragelue l l t  to the hrtenrat io l ra l  Conununi t ; ,  1o co l r t inue on thc pat l r  i t
hr 's ial<en fbl t lre rccluction of i luir ian suffering caused bv anrecl confl ict".

\Ąi ith the appr-or,al of t lre f i f ih Protocol, the CCW is colrf irt lred aS a ' ' forrt 'ard-loolt ir lg

l iving irrstrumeltt ' 'of ir l ternatiotral lrulrrarr itarial l  larł', i l l tel ldecl to addrcss t lre prob1etrls aris i l lg
frour rnodenr anned confl icts ancl to i luprove its effectiveness for t ire protection of civi l ians
a.l ld col- l lhatants i l l  suc]t sitr lat ioirs. A]ihcl lrgi l  olrc cotl lcJ l ial,t: rt ' i l i l ' tr 'c i  fol.a !łl.(:alci i l lcjs i\/cl les:]
in the Protocol in responding to the problems originatiug f ionr t ire ERW, t ire adoption of this
instrument represents an important rnultilateral tooi for the control of arms for irunianitarian
reasons, capable of cal l ing States to responsibi l i ty for eh ER.W and for daurages caused bv
tirenl

i i t keeit ing n,it l i  i t  own comnritrnent to elrcouraging the developrlrent and inlplci l lentatron
of i l l tt lratr itariat l lalt 'oir t lre part of a1l States arrd ir l  a1l circLtttrsLaIlCcS, tłłc 1-{o11' See is
coni ' inced t i rat  the F i f th Protocoi  s ign i f ies a concrete ly promot ing t i le  cu l ture of  l i fe  and of

]]eace, based upon t lre dignity of t ire lrulrral l  person al ld t lre pri l l lacy of the nr1e of larł', thl.oLrgh
a l 'espousible, irones and consistent cooperation of al i  the nrernbels of the comlunit l '  e1'
nat ions.

United States of Arnerica

U nclerstanclhtg:

"It is tire understanding of tile United States of Arnerica tl'rat nothing iri Protocol \/ rvoLrld
, . , -o^l ' ,Ao , ,r .rp AtTnlrselnetrts i f f  COnneCtiOn i fr i t l f  t i te Sett letf fent Of atf f ied COpf l iC[S. Or '
P r  U l  t  L r \ J L /  l  L l L L 1 l  v  ą l  r  ą r r s \ / r r I \ / l I L .

assistance connected t irereto, to al iocate responsibi l i t ies under Art icie 3 in a rnanner t l iat
respects the esseni ial spir it and purpose of Protocol V.



t,ł !
I

lV{lnister S p ra w Zagrała icznycłr

-roranr It1DPUE-920-ĄNÓ

3rĄ .,łŁ.t,!) Warsza'',va, dnia .r(,.,grudnia 2010 r.

do t .  RM-10 -161 - i 0  223 .1  1 .2010 r .

I'.t,a nt

I\4a.cre3 Berex<
Sekr"etarrz R a di'1, I"'{ inrr stnir5lt'

opnnna o zgoctrroścn z preweŁ"n Uxnii E,unopejs}<rej pnojektu u:stawY o natyfinłacjI Froio}rołw
o,n,.iłhirt:ilo\vyefi [)0z0st{ii;ościotclil l,łri,.ierctt.i,ęI; do I{crulvenc.ii 0 za\*az,tt: Itlb ugtł"antcTcłnił:
l'lzycia pelvn'słcfu hrrłpei łtonwełrc.jonalnych, lt,tąjre rnog{ł być uwazarce ztł yłlsv,,ottwjące
nadmierne cierpienia lub rnające niekontrolowane skutki (FrotokÓł Ą, sporządzonego w
Genewie dnia 28 listopada 2003 r., wyrażona na podstawie art. 13 tlst. 3 pkt f z dmia
4 września 1997 r. o działach administracji rządolvej (Dz.\J. zf807 r. Nr 65, poz. 437 z
pÓźn. znl.) prT,et, ministra rvłaściwego do spralv człomkoshva Ft.zeazy1;ospolitej Folslłiej lv
{-ls! rr E u no pej s}."iej

Szctnownlt P anie Ministrze,

w zw|ązku z przedłoŻonym projektem pozwaianr sobie wyrazic ponizsząopinię:

Froiekt ustawy nie jest ob.jęĘ, zaknesern prawa Unli E'uropejskiej.

Z poważaniem,

Zan anic
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