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

 o ratyfikacji Konwencji w sprawie 
znakowania plastycznych materiałów 
wybuchowych w celu ich wykrywania, 
podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 
1991 r. 
 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
 w toku prac parlamentarnych zostali  upoważnieni Minister Spraw 
ych oraz Minister Transportu i Budownictwa.  

 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 





Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia                               

 

o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów 

wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 

1991 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych 

materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu 

dnia 1 marca 1991 r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-47-iw 



      

          U Z A S A D N I E N I E 

 

W roku 1991 odbyła się w Montrealu Konferencja Dyplomatyczna Organizacji 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), w której wzięło udział 

79 państw członkowskich oraz przedstawiciele licznych organizacji międzyna-

rodowych. Przedmiotem prac Konferencji było przygotowanie ostatecznego 

tekstu Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych 

w celu ich wykrywania  oraz Aktu Końcowego Konferencji. 

Konferencja zakończyła się podpisaniem w dniu 1 marca 1991 r.  przez 

41 państw ww. Konwencji  oraz Aktu Końcowego przez 79 państw. Delegacja 

polska nie podpisała Konwencji,  podpisała tylko Akt Końcowy Konferencji. 

Zgodnie z art. XIII ust. 1 Konwencji, każde państwo, które nie podpisało 

Konwencji, może przystąpić do niej w dowolnym czasie.  

Zasadniczym celem Konwencji jest poprawa bezpieczeństwa międzynaro-

dowego i zapobieganie aktom terroryzmu, w wyniku których  może nastąpić 

zniszczenie statków powietrznych, innych środków transportu i obiektów na 

ziemi  –  przez wprowadzenie obowiązku znakowania plastycznych materiałów 

wybuchowych w celu ich wykrywania. 

Tak więc, Konwencja wymaga, aby każde państwo będące jej stroną podjęło 

niezbędne i skuteczne działania w następujących celach: 

1) zakazu wytwarzania i zapobieganiu wytwarzania  na jego terytorium  

nieoznakowanych materiałów wybuchowych; 

2) wwozu i wywozu nieoznakowanych materiałów wybuchowych (z wy-

łączeniem wwozu i wywozu dokonywanego przez organy wojskowe i po-

licyjne danego państwa w celach, które nie są sprzeczne z Konwencją);  

3) ścisłego i skutecznego kontrolowania posiadania i przekazywania wytwo-

rzonych na jego terytorium lub wwiezionych na jego terytorium, przed dniem 

wejściem w życie Konwencji, plastycznych materiałów wybuchowych oraz ich 
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zniszczenia lub wykorzystania dla celów, które nie są sprzeczne z  Kon-

wencją, oznakowania lub trwałego pozbawienia właściwości, w okresie: 

a) 3 lat od dnia wejścia w życie Konwencji w stosunku do tego państwa  

– tych zapasów materiałów wybuchowych, które nie znajdują się  

w posiadaniu organów wojskowych lub policyjnych, oraz  

b) 15 lat od dnia wejścia w życie Konwencji w stosunku do tego państwa  

– tych zapasów materiałów wybuchowych, które znajdują się  

w posiadaniu organów wojskowych lub policyjnych; 

4) z datą wejścia w życie Konwencji w stosunku do tego państwa – zniszczenia, 

tak szybko jak to możliwe, wykrytych na jego terytorium innych niż wskazane 

wyżej, nieoznakowanych materiałów wybuchowych, niebędących zapasami 

organów wojskowych i policyjnych; 

5) ścisłej i skutecznej kontroli posiadania i przekazywania materiałów wybu-

chowych wymienionych w ust. 2 części 1 (np. materiały dla celów naukowo- 

-badawczych, szkoleniowych, sądowniczych) produkowanych w ograni-

czonych ilościach, dla zapobieżenia ich przekazania lub użycia w celach 

sprzecznych z Konwencją; 

6) tak szybko jak to możliwe, zniszczenia nieoznakowanych materiałów 

wybuchowych, wytworzonych po wejściu w życie Konwencji, nie spełnia-

jących warunków ust. 2 części 1 załącznika technicznego do Konwencji).  

Na mocy Konwencji powołuje się Międzynarodową Komisję Techniczną 

ds. Materiałów Wybuchowych, której zadaniem jest dokonywanie oceny 

postępu technicznego w zakresie wytwarzania, znakowania i wykrywania 

materiałów wybuchowych oraz dokonywanie zmian w załączniku technicznym 

do Konwencji.  

 

Skutki polityczne:  

Ratyfikacja Konwencji pozwala na realizację zobowiązań nałożonych na kraje 

członkowskie przez Zgromadzenie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego w rezolucji A-27 przyjętej jednogłośnie na 27. sesji tego 

Zgromadzenia.  
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Zobowiązanie intensyfikacji prac ww. organizacji w celu stworzenia między-

narodowego systemu znakowania plastycznych materiałów wybuchowych 

 w celu ich wykrywania było także przedmiotem rezolucji 635 Rady Bezpie-

czeństwa ONZ z dnia 14 czerwca 1989 r. oraz rezolucji 44/29 Zgromadzenia 

Ogólnego Narodów Zjednoczonych z  dnia 4 grudnia 1989 r.  

Według stanu na dzień dzisiejszy stronami  Konwencji jest 115 państw 

członkowskich Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, w tym 

21 państw członkowskich UE (z wyłączeniem Wielkiego Księstwa 

Luksemburga, Królestwa Szwecji i Królestwa Belgii). 

Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji będzie zgodna z Deklaracją 

dot. zwalczania terroryzmu wraz z Planem działania, przyjętymi w 2004 r. przez 

Radę UE w zakresie walki z terroryzmem.    

 

Skutki społeczne ratyfikacji Konwencji: 

Znakowanie plastycznych materiałów wybuchowych umożliwi łatwiejsze ich 

wykrywanie np. w czasie kontroli bagażu pasażerów. Przyczyni się to niewąt-

pliwie do zminimalizowania możliwości dokonywania aktów terroryzmu np. na 

pokładach statków powietrznych, a przez to do zwiększenia bezpieczeństwa 

pasażerów i członków załóg, oraz w skupiskach ludności na ziemi. 

Aktualnie w Rzeczypospolitej Polskiej tylko ZPS Pionki Spółka z o.o. jest 

wytwórcą materiałów wybuchowych. 

Swoim zakresem Konwencja obejmie przede wszystkim następujące podmioty 

krajowe: wytwórców, użytkowników (np. wojsko, policja, górnictwo, budow-

nictwo), przewoźników, organy kontroli. 

 

Skutki ekonomiczne: 

Akty terroru dokonywane na pokładach statków powietrznych lub przy ich 

użyciu pociągają za sobą olbrzymie szkody materialne związane z utratą 

statków powietrznych i obiektów na ziemi, a także konieczność wypłat wysokich 

odszkodowań przez przewoźników lotniczych i towarzystwa ubezpieczeniowe 
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rodzinom poszkodowanych. W związku  z aktami terroru z dnia 11 września 

2001 r., które miały miejsce  w Stanach Zjednoczonych Ameryki, towarzystwa 

ubezpieczeniowe znacząco podniosły wysokość stawek ubezpieczeniowych dla 

linii lotniczych, co spowodowało znaczne osłabienie kondycji ekonomicznej 

większości przewoźników, a nawet  bankructwa niektórych przedsiębiorstw. 

Możliwość łatwiejszego wykrywania większości materiałów wybuchowych 

spowoduje ograniczenie aktów terroru i w konsekwencji  ograniczenie szkód  

związanych z tymi aktami. 

 

Skutki finansowe: 

Skutki finansowe wejścia w życie Konwencji są związane z kosztami badań 

wdrożeniowych dotyczących technologii produkcji materiałów wybuchowych 

w związku z koniecznością ich znakowania.  W zakres tych kosztów wchodzi 

koszt zakupu surowców do syntezy środka znakującego, koszt dodatkowego 

wyposażenia technologicznego zakładów produkujących oraz koszt prac 

badawczych  nad własnościami zmodyfikowanego materiału wybuchowego. 

Analiza i kalkulacja kosztów badań wdrożeniowych materiału znakującego 

plastyczne materiały wybuchowe wykonana przez Instytut Przemysłu Orga-

nicznego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Gospodarki 

i  Pracy określa wysokość nakładów koniecznych na te badania na  

ok. 300 tys. zł. Prace te powinny być prowadzone przez Instytut Przemysłu 

Organicznego, ZPS Pionki i  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. 

Ww. nakłady zostaną poniesione z budżetów Ministerstwa Gospodarki i Pracy 

i Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Koszty związane z produkcją oznakowanych plastycznych materiałów 

wybuchowych będą ponosili wytwórcy tych  materiałów. Cena tony znako-

wanego materiału plastycznego wzrośnie nie więcej niż o 3-5%.  

Ponadto,  w ww. analizie oszacowano, że koszty: 

– przygotowania właściwych organów policji (jednostki antyterrorystyczne, 

Centrum Szkolenia Przewodników i Psów w Sułkowicach) wyniosą ok.  

30 tys. zł, 
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– przygotowania właściwych organów straży granicznej – ok. 25 tys. zł, 

–  prac we właściwych organach administracyjnych (MON) i wojskowych 

(Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia) – ok. 25 tys. zł,  

– zlecenia przygotowania przez IPO próbek dla laboratoriów i właściwych 

jednostek ochrony – ok. 20 tys. zł.  

Łącznie ok. 100 tys. zł.  

Koszty te zostaną pokryte z budżetów Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony 

Narodowej.  

Według opinii ekspertów wojskowych nie będą ponoszone koszty utylizacji 

nieoznakowanego materiału wybuchowego, gdyż okres 15 lat,  w jakim ta utyli-

zacja powinna nastąpić, jest naturalnym okresem przesuwania zapasów do bie-

żącego szkolenia wojska. 

Ogółem koszty związane z realizacją postanowień Konwencji można określić 

szacunkowo na kwotę ok. 400 tys. zł. 

 

Skutki prawne: 

Konwencja weszła w życie dnia 21 czerwca 1998 r. 

Materia uregulowana w  Konwencji  częściowo podlega zakresowi obowiązu-

jących następujących ustaw: 

– ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przezna-

czonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.), 

– ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykonywania 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.), 

–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  
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Ponieważ  postanowienia Konwencji nie zawierają norm samowykonalnych 

(„…strona podejmie niezbędne i skuteczne działania dla zapewnienia…”, „…dla 

wykonania ścisłej i skutecznej kontroli…”), dla wdrożenia tych  postanowień 

Konwencji do systemu prawa polskiego będzie konieczne podjęcie działań 

legislacyjnych o charakterze dostosowawczym i realizacyjnym w zakresie 

materii objętej Konwencją. Dotyczy to przede wszystkim zmian przepisów 

o wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi oraz  instrukcji technicznych 

i technologicznych dla producentów materiałów wybuchowych.  

Z uwagi na fakt, że materia uregulowana w Konwencji jest materią pokrywającą 

się  zakresowo z materią uregulowaną ww. ustawami, a więc wypełnione 

zostały przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

w związku z art. XIII ust. 2 niniejszej Konwencji – związanie Rzeczypospolitej 

Polskiej  Konwencją powinno nastąpić w drodze ratyfikacji, za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, zgodnie z  art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją nastąpi przez przystąpienie, 

w związku z upływem terminu, w którym przedmiotowa Konwencja była otwarta 

do podpisu (dnia 21 czerwca 1998 r.). 

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że ratyfikowanie Konwencji 

w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich 

wykrywania, pomimo konieczności poniesienia nakładów finansowych oraz 

podjęcia działań organizacyjnych i kontrolnych,  związanych z realizacją jej 

postanowień, jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo obywateli polskich, 

a więc w pełni odpowiada celom i interesom Rzeczypospolitej Polskiej. 
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K O N W E N C J A 
        w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych 

                                                     w celu ich wykrywania 

 
 

PAŃSTWA  -  STRONY NINIEJSZEJ KONWENCJI 
 

ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ z wpływu  aktów terrorystycznych na bezpieczeństwo 
międzynarodowe, 

WYRAŻAJĄC głębokie zaniepokojenie w związku z aktami terroryzmu, celem których jest 
zniszczenie statków powietrznych, innych środków transportu oraz innych obiektów, 

ZANIEPOKOJONE tym, że dla dokonania takich aktów terrorystycznych wykorzystywane były 
plastyczne materiały wybuchowe, 

UWZGLĘDNIAJĄC, że znakowanie  materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania będzie w 
znacznym stopniu sprzyjać zapobieganiu takim bezprawnym aktom, 

UZNAJĄC, że w celach powstrzymania  takich bezprawnych aktów istnieje nagląca potrzeba 
wydania międzynarodowego aktu prawnego, nakładającego na państwa  obowiązek 
podejmowania odpowiednich działań w celu właściwego znakowania plastycznych materiałów 
wybuchowych, 

UWZGLĘDNIAJĄC rezolucję 635 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z 
dnia 14 czerwca 1989 r. oraz rezolucję 44/29  Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z dnia 4 grudnia 1989 r. zobowiązujących Organizację Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego do zintensyfikowania jej prac w celu stworzenia międzynarodowego 
systemu znakowania plastycznych lub prasowanych materiałów wybuchowych w celu ich 
wykrywania,  

BIORĄC POD UWAGĘ rezolucję A27-8 jednogłośnie  przyjętą na 27 sesji Zgromadzenia 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, w której Zgromadzenie uznało za 
najwyższy priorytet przygotowanie nowego międzynarodowego aktu prawnego dotyczącego 
znakowania plastycznych lub prasowanych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, 

PODKREŚLAJĄC z zadowoleniem rolę Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego w przygotowaniu Konwencji, jak również gotowość tej Organizacji do przyjęcia na 
siebie funkcji związanych z jej wdrożeniem; 

 

UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE: 



                                                      Artykuł I  
 
Dla celów niniejszej Konwencji: 

 

      1. „Materiały wybuchowe” oznaczają materiały wybuchowe znane  powszechnie   jako 
„plastyczne materiały wybuchowe”, w tym materiały wybuchowe w giętkiej  lub elastycznej 
prasowanej postaci, jak to określono w załączniku technicznym do niniejszej  Konwencji. 

 
      2. „Czynnik wykrywający” oznacza substancję opisaną w załączniku technicznym do 

niniejszej Konwencji, która dodana do materiału wybuchowego czyni go wykrywalnym. 
 
      3. „Znakowanie” oznacza dodanie do materiału wybuchowego substancji znakującej, zgodnie 

z załącznikiem technicznym do niniejszej Konwencji. 
 
      4. „Wytwarzanie” oznacza każdy proces łącznie z przetwarzaniem, w wyniku którego 

wytwarzane są materiały wybuchowe. 
 
      5. „Uzbrojenie wojskowe posiadające odpowiednią autoryzację” zawiera, ale nie jest 

ograniczone do uzbrojenia takiego jak : łuski, bomby, pociski, miny, rakiety, ładunki o 
specjalnym kształcie, granaty i perforatory wytworzone wyłącznie dla celów wojskowych lub 
policyjnych, zgodnie z ustawodawstwem i przepisami danego Państwa - Strony. 

 
      6. „Państwo - wytwórca” oznacza każde  państwo, na terytorium którego wytwarzane są 

materiały wybuchowe. 
 
             Artykuł  II 
 
Każde Państwo - Strona podejmie niezbędne i skuteczne działania w celu zakazu i zapobieganiu 
wytwarzania na jego terytorium nie oznakowanych materiałów wybuchowych. 
 
 
                                                      Artykuł  III 
 
      1. Każde Państwo - Strona  podejmie niezbędne i skuteczne działania w celu zakazania wwozu 
na jego terytorium lub wywozu z jego terytorium nie oznakowanych materiałów wybuchowych 
oraz zapobiegania takim praktykom. 
 
      2. Postanowienia ustępu 1 nie będą stosowane do przewozu w celach, które nie są sprzeczne z 
niniejszą Konwencją, nie oznakowanych materiałów  wybuchowych, znajdujących się pod 
kontrolą danego Państwa - Strony zgodnie z ustępem 1 artykułu IV, przez organy Państwa – 
Strony, wykonujące funkcje wojskowe lub policyjne. 
 
 
 
                                                      Artykuł  IV 
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      1. Każde Państwo - Strona podejmie niezbędne działania  w celu ścisłej i skutecznej kontroli 
nad posiadaniem i przekazywaniem nie oznakowanych materiałów wybuchowych, które zostały 
wytworzone na jego terytorium lub wwiezione na jego terytorium przed wejściem w życie 
niniejszej Konwencji w danym państwie tak, aby przeciwdziałać ich użyciu lub wykorzystaniu w 
celach sprzecznych z  niniejszą Konwencją. 
 
      2. Każde Państwo - Strona podejmie niezbędne działania dla zapewnienia, aby wszelkie 
zapasy materiałów wybuchowych wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu, nie znajdujące 
się w posiadaniu jego organów spełniających funkcje wojskowe lub policyjne, zostały zniszczone 
lub wykorzystane dla celów, które nie są sprzeczne z niniejszą Konwencją,  oznakowane  lub też 
trwale pozbawione właściwości wybuchowych w ciągu trzech lat od wejścia w życie niniejszej 
Konwencji  w odniesieniu do tego Państwa. 
 
      3. Każde Państwo - Strona podejmie niezbędne działania dla zapewnienia, aby wszelkie 
zapasy materiałów wybuchowych wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu znajdujące się 
w posiadaniu jego organów spełniających funkcje wojskowe lub policyjne i które nie zostały 
włączone w charakterze integralnej części do uzbrojenia wojskowego odpowiednio 
autoryzowanego - zostały zniszczone lub wykorzystane w sposób, który nie jest sprzeczny z  
niniejszą Konwencją,  oznakowane lub też trwale pozbawione właściwości wybuchowych w ciągu 
piętnastu lat od wejścia w życie niniejszej Konwencji w odniesieniu do tego Państwa. 
 
      4. Każde Państwo - Strona podejmie niezbędne działania dla zapewnienia, tak szybko jak to 
możliwe, zniszczenia na swoim terytorium nie oznakowanych materiałów wybuchowych, które 
mogą być wykryte na tym terytorium i  których nie dotyczą ustępy 1 - 3 niniejszego artykułu, 
innych niż zapasy nie oznakowanych materiałów wybuchowych znajdujących się w posiadaniu 
jego organów spełniających funkcje wojskowe lub policyjne i włączonych w charakterze 
integralnej części do uzbrojenia wojskowego odpowiednio autoryzowanego - z datą wejścia w 
życie niniejszej Konwencji w odniesieniu do tego Państwa - Strony. 
 
      5. Każde Państwo - Strona podejmie niezbędne działania  dla wykonywania ścisłej i 
skutecznej kontroli nad posiadaniem i przekazywaniem  materiałów wybuchowych, 
wymienionych w ustępie II części 1 załącznika technicznego do niniejszej Konwencji, aby 
zapobiec ich przekazaniu lub użyciu  w celach sprzecznych z  niniejszą Konwencją. 
 
      6. Każde Państwo - Strona podejmie niezbędne działania dla zapewnienia zniszczenia na jego 
terytorium tak szybko jak tylko możliwe nie oznakowanych materiałów wybuchowych, 
wytworzonych po wejściu w życie niniejszej Konwencji w odniesieniu do tego Państwa, które nie 
zostały włączone, jak to wymieniono w ustępie 2 d) części 1 załącznika technicznego do niniejszej 
Konwencji, oraz nie oznakowanych materiałów wybuchowych, których nie dotyczą inne punkty 
wymienionego ustępu 2. 
 
 
                                                         Artykuł  V 
 

 3



      1. Niniejszą Konwencją powołuje się Komisję Techniczną ds. Materiałów Wybuchowych 
(zwaną dalej „Komisją) składającą się co najmniej z piętnastu i nie więcej niż dziewiętnastu 
członków, wyznaczonych przez Radę Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(zwana dalej „Radą”)  z osób  nominowanych przez Państwa - Strony Konwencji. 
 
      2. Członkami Komisji będą eksperci  posiadający bezpośrednie i znaczne doświadczenie w 
zagadnieniach dotyczących wytwarzania lub wykrywania materiałów wybuchowych lub też 
prowadzenia odpowiednich prac badawczych.    
 
      3. Członkowie Komisji będą pracowali w niej przez trzy lata i  mogą być wyznaczeni 
powtórnie. 
 
      4. Sesje Komisji będą odbywały się co najmniej raz w roku w siedzibie Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego lub w takich miejscach i czasie, że będą mogły być 
kierowane lub zatwierdzone przez Radę. 
 
      5. Komisja przyjmie zatwierdzone przez Radę zasady działania. 
 
 
            Artykuł  VI 
 
      1. Komisja dokona oceny postępu technicznego w odniesieniu do wytwarzania, znakowania i 
wykrywania materiałów wybuchowych. 
 
      2. Komisja za pośrednictwem Rady poinformuje Państwa - Strony oraz zainteresowane 
organizacje międzynarodowe o wynikach swojej pracy. 
 
      3. W razie konieczności Komisja zaleci Radzie dokonanie zmian w załączniku technicznym 
do niniejszej Konwencji. Komisja będzie dążyła do podjęcia decyzji dotyczących takich zaleceń 
jednomyślnie. Jeśli uzyskanie jednomyślności będzie niemożliwe, Komisja podejmie decyzję 
większością dwóch trzecich głosów swoich członków. 
 
      4. Rada, zgodnie z zaleceniem Komisji, może zaproponować Państwom - Stronom zmiany w 
załączniku technicznym do niniejszej Konwencji. 
 
      
                                                     Artykuł  VII 
 
      1. Każde  Państwo - Strona może w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty powiadomienia o 
proponowanej zmianie w załączniku technicznym do niniejszej Konwencji zgłosić swoje uwagi 
Radzie. Rada przekaże te uwagi Komisji tak szybko jak to możliwe, w celu ich rozpatrzenia. 
Państwu, które przedstawiło uwagi lub zastrzeżenia do proponowanej zmiany, Rada zaproponuje 
przeprowadzenie konsultacji z Komisją. 
 
      2. Komisja rozpatrzy stanowiska Państw - Stron przedstawione zgodnie z postanowieniami 
poprzedniego ustępu i przedstawi je Radzie. Rada po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji, biorąc 
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pod uwagę charakter zmiany i uwagi Państw - Stron, przy udziale Państw - wytwórców, może 
zaproponować przyjęcie tej zmiany wszystkim Państwom - Stronom. 
 
      3. Jeżeli do proponowanej zmiany nie zgłoszono w drodze pisemnej sprzeciwu ze strony 
pięciu lub więcej Państw – Stron  w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty powiadomienia przez 
Radę o danej zmianie, zmiana zostanie uznana za przyjętą  i wejdzie w życie po upływie stu 
osiemdziesięciu dni lub po upływie innego okresu, który określono  w proponowanej zmianie dla 
Państw - Stron, które nie zgłosiły do niej zastrzeżeń. 
 
      4. Państwa - Strony, które zgłosiły zastrzeżenia do proponowanej zmiany mogą później,  w 
drodze złożenia w depozycie dokumentu przyjęcia lub zatwierdzenia, wyrazić zgodę na związanie  
przepisami tej zmiany. 
 
      5. Jeżeli pięć lub więcej Państw - Stron zgłosiło zastrzeżenia do proponowanej zmiany, Rada 
przekaże ją Komisji w celu dalszego rozpatrzenia. 
 
     6. Jeżeli proponowanej zmiany nie przyjęto zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu,  Rada 
może zwołać konferencję wszystkich Państw - Stron. 
 
 
                                                     Artykuł  VIII 
 
      1. Państwa - Strony w miarę możliwości będą przekazywały Radzie informacje, które pomogą 
Komisji w wypełnianiu jej funkcji zgodnie z ustępem 1 artykułu VI. 
 
      2. Państwa - Strony poinformują Radę o podjętych przedsięwzięciach w celu wdrożenia  
postanowień niniejszej Konwencji. Rada przekaże te informacje do wiadomości wszystkim 
Państwom - Stronom oraz zainteresowanym organizacjom międzynarodowym. 
 
 
           Artykuł  IX 
 
Rada  we współpracy z Państwami - Stronami i zainteresowanymi organizacjami 
międzynarodowymi podejmie właściwe działania w celu ułatwienia wdrożenia niniejszej 
Konwencji, włącznie z zapewnieniem pomocy technicznej  oraz środków dla wymiany informacji 
dotyczących postępu technicznego w znakowaniu i wykrywaniu materiałów wybuchowych. 
 
 
                                                    Artykuł  X 
 
Załącznik techniczny do niniejszej Konwencji stanowi jej integralną część. 
 

      Artykuł  XI 
 
      1. Każdy spór między dwoma lub więcej Państwami - Stronami  dotyczący interpretacji lub 
stosowania niniejszej Konwencji, który nie może być rozstrzygnięty w drodze negocjacji, na 
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prośbę jednego z tych Państw będzie przekazany do arbitrażu. Jeżeli w ciągu  sześciu miesięcy od 
daty wyrażenia prośby o arbitraż Strony nie będą mogły porozumieć się w sprawie 
zorganizowania arbitrażu, każda z tych Stron może na żądanie, zgodnie ze statutem Trybunału 
skierować spór do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 
 
      2. Każde Państwo - Strona może przy podpisaniu, ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu 
niniejszej Konwencji lub przy przystąpieniu do niej oświadczyć, że nie uważa się  za związane 
postanowieniami poprzedniego ustępu. Inne Państwa – Strony nie będą związane 
postanowieniami poprzedniego ustępu w odniesieniu do  żadnego Państwa - Strony, wnoszącego 
takie zastrzeżenie.  
 
      3. Każde Państwo - Strona, które wniosło zastrzeżenie zgodnie z poprzednim ustępem może w 
dowolnym czasie wycofać to zastrzeżenie w drodze powiadomienia depozytariusza. 
 
            Artykuł  XII 
 
Z wyjątkiem przewidzianego w artykule XI, żadne inne zastrzeżenia nie mogą być wniesione do 
niniejszej Konwencji. 
 
          Artykuł  XIII 
 
      1. Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu 1 marca 1991  r. przez państwa 
uczestniczące w Międzynarodowej Konferencji Prawa Lotniczego przeprowadzonej w Montrealu 
od 12 lutego do 1 marca 1991 r. Po 1 marca 1991 r.  Konwencja będzie otwarta dla wszystkich 
państw do podpisu  w siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w 
Montrealu aż do wejścia jej w życie, zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu. Każde państwo, 
które nie podpisało niniejszej Konwencji może przystąpić do niej w dowolnym czasie. 
 
      2. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu  lub  przystąpieniu do 
niej. Dokumenty ratyfikacyjne, o przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu będą złożone w 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która niniejszym zostaje wyznaczona jako 
depozytariusz. Przy złożeniu dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, 
każde państwo wydaje oświadczenie, czy jest lub nie jest Państwem - wytwórcą. 
 
      3. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie po upływie sześćdziesiątego dnia od dnia  złożenia 
depozytariuszowi trzydziestego piątego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia, pod warunkiem, że nie mniej niż pięć takich państw oświadczyło zgodnie z 
ustępem 2 niniejszego artykułu, że są one Państwami - wytwórcami. Jeżeli trzydzieści pięć takich 
dokumentów zostałoby złożonych u depozytariusza przed  złożeniem oświadczeń pięciu Państw - 
wytwórców, niniejsza Konwencja wejdzie w życie po upływie sześćdziesiątego  dnia od dnia 
złożenia dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia piątego Państwa - 
wytwórcy. 
 
      4. Dla innych państw, niniejsza Konwencja wejdzie w życie  po upływie sześćdziesiątego dnia 
od dnia złożenia  ich dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia. 
 

 6



      5. Po wejściu niniejszej Konwencji w życie, podlega ona rejestracji przez depozytariusza 
zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych i zgodnie z artykułem 83 Konwencji o 
Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (Chicago, 1944 r.). 
 
             Artykuł  XIV 
 
Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkich sygnatariuszy oraz Państwa - Strony o: 
 
      1. każdym podpisaniu niniejszej Konwencji i dacie takiego podpisania; 
 
      2. każdym złożeniu  dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub  
          przystąpienia i jego dacie, zwracając szczególną uwagę  na oświadczenie, czy Państwo       
          zadeklarowało się jako  Państwo -  wytwórca; 
 
      3. dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji; 
 
      4. dacie wejścia w życie każdej zmiany do niniejszej Konwencji lub do załącznika 
technicznego; 
 
      5. każdym wypowiedzeniu Konwencji, zgodnie z artykułem XV ; i 
 
      6. każdym oświadczeniu wydanym zgodnie z ustępem 2 artykułu XI. 
 
 
           Artykuł  XV 
 
1. Każde Państwo - Strona może wypowiedzieć niniejszą Konwencję w drodze pisemnego 
powiadomienia  depozytariusza. 
 
2. Wypowiedzenie wejdzie w życie po upływie sto osiemdziesiątego  dnia od dnia otrzymania  
powiadomienia przez depozytariusza. 
 
     W DOWÓD CZEGO  niżej podpisani przedstawiciele właściwie upełnomocnieni przez swoje 
rządy, podpisali niniejszą Konwencję. 
 
     PODPISANO w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.  w jednym oryginalnym egzemplarzu 
w  językach angielskim, francuskim, rosyjskim,   hiszpańskim i arabskim, z których każdy jest 
jednakowo autentyczny. 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY 
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Część 1. OPIS MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 
 
I. Materiałami wybuchowymi, wymienionymi w ustępie 1 artykułu I niniejszej Konwencji, są 
materiały które: 
 
a) zawierają jeden lub kilka materiałów wybuchowych dużej mocy, które w ich czystej postaci 
mają ciśnienie pary mniejsze niż 10-4  Pa przy temperaturze 25º C; 
 
b) zawierają materiał wiążący; oraz 
 
c) jako mieszanina są miękkie lub elastyczne w normalnej temperaturze pokojowej. 
 
 
II. Niżej wymienione materiały wybuchowe, nawet jeśli odpowiadają opisowi materiałów 
wybuchowych w ustępie 1 tej części, nie będą uznawane za materiały wybuchowe tak długo jak 
będą one przechowywane lub stosowane w celach wymienionych poniżej lub pozostaną włączone 
jak to wymieniono poniżej; dotyczy  to materiałów wybuchowych, które: 
 
a) są wytwarzane lub przechowywane w ograniczonych ilościach, wyłącznie dla wykorzystania w 
odpowiednio autoryzowanych badaniach naukowych, doświadczeniach lub próbach nowych lub 
zmodyfikowanych materiałów wybuchowych; 
 
b) są wytwarzane lub przechowywane w ograniczonych ilościach, wyłącznie dla wykorzystania w 
odpowiednio  autoryzowanych szkoleniach w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych 
i/lub doświadczeniach i próbach urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych; 
 
c) są wytwarzane lub przechowywane  w ograniczonych ilościach, wyłącznie dla celów wiedzy 
sądowniczej; lub 
 
d) są przeznaczone do włączenia i stanowią nieodłączną część uzbrojenia  wojskowego 
odpowiednio autoryzowanego na terytorium państwa wytwórcy w ciągu trzech lat od wejścia w  
życie niniejszej Konwencji w stosunku do danego państwa. 
Takie uzbrojenie wyprodukowane w ciągu trzech lat będzie uważane za uzbrojenie wojskowe 
odpowiednio autoryzowane zgodnie z ustępem 4 artykułu IV niniejszej Konwencji. 
 
III.  W tej części: 
 
„odpowiednio autoryzowany” w ustępie 1 a), b)  i c) oznacza  dozwolony zgodnie z  prawem 
i przepisami zainteresowanego Państwa – Strony; i „materiały wybuchowe o dużej mocy” 
zawierają ale nie ograniczają się do następujących:  cyklotetrametylentetranitramin (HMX, 
oktogen), tetramitrat  pentaeritritu (PETN, pentrit) oraz cyklotrimetylentrinitramit (RDX, 
heksogen). 
 
CZĘŚĆ 2: MATERIAŁY ZNAKUJĄCE 
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Materiałem znakującym jest dowolna z substancji podanych w przedstawionej niżej tabeli. 
Materiały znakujące opisane w tej tabeli przeznaczone są do wykorzystania w celu ułatwienia 
wykrywalności materiałów wybuchowych za pomocą środków do wykrywania pary. W każdym 
przypadku, materiał znakujący powinien być dodawany  do materiału wybuchowego w taki 
sposób, aby był równomiernie rozmieszczony w gotowym produkcie. Minimalna koncentracja 
materiału znakującego w gotowym produkcie po wytworzeniu powinna odpowiadać danym 
zawartym w tabeli. 
 
     TABELA 
 
Nazwa materiału           Wzór cząsteczkowy  Ciężar cząsteczkowy    Minimalna koncentracja 
znakującego               
 
Diazotan glikolu                   C2H4 (NO3)2             152                               0,2% w masie 
etylenowego(EGDN) 
 
2,3- dimetylo-2,3-                C6H12 (NO2)2            176                               0,1% w masie 
dinitrobutan (DMNB) 
 
p - nitrotoluen                      C7H7NO2                   137                               0,5% w masie 
(p.-MNT) 
 
o -nitrotoluen                       C7H7NO2                   137                               0,5% w masie 
(o-MNT) 
 
Każdy materiał wybuchowy, który w rezultacie jego zwykłego wytwarzania zawiera jakikolwiek z 
wyznaczonych materiałów znakujących o wymaganym minimalnym poziomie koncentracji lub 
powyżej tego minimalnego poziomu, będzie uważany za znakowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-51-iw 
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Wykaz państw sygnatariuszy Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów 
wybuchowych w celu ich wykrywania  

podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. 
 
 

1.Islamskie Państwo Afganistanu                                                                        
2.Republika Argentyńska                                                                    
3.Republika Austrii                                                                              
4.Republika Białorusi 
5.Królestwo Belgii 
6.Belize 
7.Republika Boliwii 
8.Federacyjna Republika Brazylii 
9.Republika Bułgarii 
10.Kanada 
11.Republika Chile 
12.Republika Kolumbii 
13.Republika Kostaryki 
14.Republika Wybrzeża Kości Słoniowej 
15.Królestwo Danii 
16.Republika Ekwadoru 
17.Arabska Republika Egiptu 
18.Republika Finlandii 
19.Republika Francuska 
20.Republika Gabońska 
21.Republika Federalna Niemiec 
22.Republika Ghany 
23.Republika Grecka 
24.Republika Gwinei 
25.Republika Gwinei-Bissau 
26.Republika Hondurasu 
27.Republika Węgierska 
28.Państwo Izrael 
29.Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 
30.Państwo Kuwejt 
31.Republika Libańska 
32.Republika Madagaskaru 
33.Republika Mali 
34.Republika Mauritiusu 
35.Meksykańskie Stany Zjednoczone 
36.Królestwo Niderlandów 
37.Republika Nikaragui 
38.Królestwo Norwegii 
39.Islamska Republika Pakistanu 
40.Republika Peru 
41.Republika Korei 
42.Federacja Rosyjska 
43.Republika Senegalu 
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44.Królestwo Hiszpanii 
45.Królestwo Szwecji 
46.Konfederacja Szwajcarska 
47.Republika Togijska 
48.Republika Turcji 
49.Ukraina 
50.Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
51.Stany Zjednoczone Ameryki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-49-iw 
 

  



             
            
         
Wykaz państw stron Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów  

wybuchowych w celu ich wykrywania 
    podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. 

 
1.Islamskie  Państwo Afganistanu 
2.Republika Albanii 
3.Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna 
4 Królestwo Arabii Saudyjskiej 
5.Republika Argentyńska 
6.Republika Austrii 
7.Republika Azerbejdżanu 
8.Królestwo Bahrajnu 
9.Barbados 
10.Republika Białorusi 
11.Republika Beninu 
12.Republika Boliwii 
13.Republika Botswany 
14.Bośnia i Hercegowina 
15.Federacyjna Republika Brazylii 
16.Republika Bułgarii 
17.Burkina Faso 
18.Republika Chile 
19.Republika Chorwacji 
20.Republika Cypryjska 
21.Republika Czeska 
22.Królestwo Danii 
23.Republika Dżibuti 
24.Arabska Republika Egiptu 
25.Republika Ekwadoru 
26.Państwo Erytrea 
27.Republika Estońska 
28.Republika Filipin 
29.Republika Finlandii 
30.Republika Francuska 
31.Republika Gambii 
32.Republika Ghany 
33.Republika Grecka 
34.Grenada 
35.Gruzja 
36.Republika Gwatemali 
37.Republika Gwinei 
38.Królestwo Hiszpanii 
39.Republika Hondurasu 
40.Republika Indii 
41.Irlandia 
42.Republika Islandii 
43.Japonia 
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44.Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 
45.Republika Kamerunu 
46.Kanada 
47.Państwo Katar 
48.Republika Kazachstanu 
49.Republika Kenii 
50.Republika Kirgiska 
51.Republika Korei 
52.Republika Kuby 
53.Państwo Kuwejt 
54.Republika Litewska 
55.Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna 
56.Republika Libańska 
57.Księstwo Lichtensteinu 
58.Republika Łotewska 
59.Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 
60.Republika Madagaskaru 
61.Republika Malediwów 
62.Republika Mali 
63.Republika Malty 
64.Królestwo Marokańskie 
65.Republika Wysp Marshalla 
66.Meksykańskie Stany Zjednoczone 
67.Republika Mołdowy 
68.Księstwo Monako 
69.Mongolia 
70. Związek Myanmar 
71.Republika Federalna Niemiec 
72.Królestwo Niderlandów 
73.Federalna Republika Nigerii 
74.Nowa Zelandia  
75.Królestwo Norwegii 
76.Sułtanat Omanu 
77. Republika Palau 
78.Republika Panamy 
79.Republika Paragwaju 
80.Republika Peru 
81.Republika Południowej Afryki 
82.Republika Portugalska 
83.Rumunia 
84. Federacja Saint Kitts i Nevis 
85.Republika Salwadoru 
86. Niezależne Państwo Samoa 
87.Republika Senegalu 
88.Republika Seszeli 
89.Republika Singapuru 
89.Republika Słowacka 
91.Republika Słowenii 
92.Demokratyczna Socjalistyczna Republika Sri Lanki 
93.Królestwo Suazi 
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94.Republika Sudanu 
95.Republika Surinamu 
96.Stany Zjednoczone Ameryki 
97.Arabska Republika Syryjska 
98.Konfederacja Szwajcarska 
99.Republika Togijska 
100. Królestwo Tonga 
101.Republika Trynidadu i Tobago 
102.Republika Tunezyjska 
103.Turkmenistan 
104..Republika Turcji 
105.Republika Ugandy 
106.Ukraina 
107.Republika Węgierska 
108.Republika Włoska 
109.Wschodnia Republika Urugwaju 
110.Republika Uzbekistanu 
111.Republika Zambii 
112.Republika Zielonego Przylądka 
113.Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
114.Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
115.Zjednoczona Republika Tanzanii 
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Teksty zastrzeżeń i deklaracji złożonych przez państwa strony Konwencji 
o znakowaniu plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania  

podpisanej w Montrealu 1 marca 1991 r. 
 

 
1) Zastrzeżenie zgłoszone przez: Algierską Republikę Ludowo - Demokratyczną, 

Federacyjną Republikę Brazylii, Republikę Kuby, Republikę Hondurasu, Republikę 
Indii, Związek Myanmar, Republikę Peru, Republikę Korei, Arabską Republiką 
Syryjską oraz Republikę Turcji. Państwa te nie związują się art. XI ust. 1 Konwencji. 

 
2) Oświadczenie złożone przez: Republikę Argentyńską, Republikę Austrii, Bośnię 

i  Hercegowinę, Federacyjną Republikę Brazylii, Republikę Bułgarii, Kanadę, 
Republikę Czeską, Republikę Finlandii, Republikę Francuską, Republikę Federalną 
Niemiec, Republikę Grecką, Republikę Indii, Japonię, Królestwo Norwegii, Republikę 
Korei, Republikę Słowacką, Republikę Południowej Afryki, Królestwo Hiszpanii, 
Konfederację Szwajcarską, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki. Państwa te deklarują zgodnie z art. XIII 
ust. 2 Konwencji, że są wytwórcami. 

 
3) Oświadczenie złożone przez: Islamskie Państwo Afganistanu, Republikę Albanii, 

Algierską Republikę Ludowo - Demokratyczną, Republikę Azerbejdżanu, Królestwo 
Bahrajnu, Barbados, Republikę Beninu, Republikę Białorusi, Republikę Boliwii, 
Republikę Botswany, Burkina Faso, Republikę Chorwacji, Republikę Kamerunu, 
Republikę Zielonego Przylądka, Republikę Chile, Republikę Kuby, Republika 
Cypryjska, Królestwo Danii, Republikę Dżibuti, Republikę Ekwadoru, Arabską 
Republikę Egiptu, Republikę Salwadoru, Państwo Erytrea, Republikę Estonii, 
Republikę Filipin, Republikę Gambii, Gruzję, Republikę Ghany, Grenadę, Republikę 
Gwatemali, Republikę Hondurasu, Republikę Węgierską, Republikę Islandii, Irlandię, 
Republikę Włoską, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, Republikę Kazachstanu, 
Republikę Kenii, Państwo Kuwejt, Republikę Kirgiską, Republikę Łotewską, 
Republikę Libańską, Wielką Arabską Libijską Dżamahirijję Ludowo – Socjalistyczną, 
Księstwo Liechtenstein, Republikę Litewską, Republikę Madagaskaru, Republikę 
Malediwów, Republikę Mali, Republikę Malty, Republikę Wysp Marshalla, 
Meksykańskie Stany Zjednoczone, Księstwo Monako, Mongolię, Królestwo 
Marokańskie, Królestwo Niderlandów, Federalną Republikę Nigerii, Nową Zelandię, 
Sułtanat Omanu, Republikę Palau, Republikę Panamy, Republikę Paragwaju, 
Republikę Peru, Republikę Portugalską, Państwo Katar, Republikę Mołdowy, 
Rumunię, Federację Saint Kitts i Nevis, Niezależne Państwo Samoa, Królestwo Arabii 
Saudyjskiej, Republikę Senegalu, Republikę Seszeli, Republikę Singapuru, Republikę 
Słowenii, Demokratyczno – Socjalistyczną Republikę Sri Lanki, Republikę Sudanu, 
Republikę Surinamu, Królestwo Suazi, Arabską Republikę Syryjską, Byłą 
Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Zjednoczoną Republikę Tanzanii, Republikę 
Togijską, Królestwo Tonga, Republikę Trynidadu i Tobago, Republikę Tunezyjską, 
Republikę Turcji, Turkmenistan, Ukrainę, Państwo Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, Wschodnią Republikę Urugwaju, Republikę Uzbekistanu, Republikę 
Zambii. Państwa te deklarują zgodnie z art. XIII ust. 2 Konwencji, że nie są 
wytwórcami. 
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4) Notą z dnia 8 marca 1993 r. otrzymaną 25 marca 1993 r., Rząd Republiki Czeskiej 
poinformował Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, że, jako 
państwo sukcesor powstałe w wyniku rozpadu Federacyjnej Republiki Czech 
i  Słowacji, uważa się za związany Konwencją z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
1993 r. Deklaracja złożona przez byłą Federacyjną Republikę Czech i Słowacji 
zgodnie z art. XIII ust. 2 pozostaje w mocy dla Republiki Czeskiej. 

 
5) Rząd Królestwa Danii zgłosił następujące zastrzeżenie podczas ratyfikacji Konwencji: 

„Do czasu późniejszej decyzji, Konwencja nie będzie miała zastosowania do Wysp 
Owczych”. 

 
6) Zastrzeżenie zgłoszone przez Królestwo Arabii Saudyjskiej - państwo to nie związane 

jest art. XI ust. 1, z wyjątkiem wyraźnej deklaracji z jego strony oraz odrębnie dla 
każdego przypadku. 

 
7) Notą  z dnia 16 lutego 1995 r. otrzymaną 20 marca 1995 r. Rząd Republiki Słowackiej 

poinformował Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, że, jako 
państwo sukcesor powstałe w wyniku rozpadu Federacyjnej Republiki Czech 
i łowacji, uważa się za związany Konwencją z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
1993 r. Deklaracja złożona przez byłą Federacyjną Republikę Czech i Słowacji 
zgodnie z art. XIII ust. 2 pozostaje w mocy dla Republiki Słowackiej. 

 
8) Ratyfikacja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej odnosiła 

się do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 
Hongkongu. Oświadczenie Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej z 18 czerwca 1997 r.  „... zgodnie ze Wspólną Deklaracją Rządu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Rządu Chińskiej 
Republiki Ludowej w sprawie Hongkongu, podpisaną 19 grudnia 1984 r. Rząd 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zwróci Hongkong 
Chińskiej Republice Ludowej z mocą obowiązującą od 1 lipca 1997 r. Do tego czasu 
Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej utrzyma 
odpowiedzialność za Hongkong w stosunkach międzynarodowych. Zatem, od tej 
daty ustanie odpowiedzialność Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i  Irlandii Północnej za międzynarodowe prawa i obowiązki wynikające ze stosowania 
Konwencji do Hongkongu.”  
 
31 sierpnia 1999 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej rozszerzył ratyfikację niniejszej Konwencji na Bailiwick Guernsey  
i  Bailiwick Jersey, Wyspę Man, Kajmany, Falklandy i Montserrat z mocą 
obowiązującą od 30 października 1999 r. 
 
27 listopada 2000 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej rozszerzył ratyfikację niniejszej Konwencji na Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
z mocą obowiązującą od 26 stycznia 2001 r. 
 

9) Notą z 21 marca 2001 r. otrzymaną 22 marca 2001 r. Rząd Chińskiej Republiki 
Ludowej poinformował Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
odnośnie stosowania Konwencji do Specjalnego Regionu Administracyjnego 
Hongkong: 
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„Zgodnie z działem XI Aneksu 1 do Wspólnej Deklaracji Chińskiej Republiki Ludowej 
i   Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz art. 153 
Podstawowego Prawa Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej – 
Hongkong, międzynarodowe umowy, których Chińska Republika Ludowa nie jest stroną, 
a które są wprowadzone w życie Hongkongu mogą dalej pozostawać w mocy 
w  Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong. W związku z tym wyżej 
wymieniona Konwencja będzie w dalszym ciągu stosowana w Specjalnym Regionie 
Administracyjnym Hongkong po 1 lipca 1997 r. Tymczasem, zgodnie z art. XIII 
Konwencji Rząd Chińskiej Republiki Ludowej pragnie również złożyć następujące 
oświadczenie: Specjalny Region Administracyjny Hongkong nie jest regionem produkcji 
plastycznych materiałów wybuchowych. 

      W ramach powyższego odpowiedzialność za międzynarodowe prawa i obowiązki stron  
      Konwencji zostanie przejęta przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej.” 

 
10) W dokumencie o przystąpieniu  Rząd Nowej Zelandii zadeklarował, że „ratyfikacja 
nie będzie rozszerzona na Tokelau, chyba że do tego czasu, na podstawie właściwej 
konsultacji z tym terytorium, zostanie złożona przez Rząd Nowej Zelandii u Depo-
zytariusza Deklaracja w tej sprawie.” 
 
11) Dokument o przystąpieniu złożony przez Rząd Arabskiej Republiki Syryjskiej 
zawiera następujące zastrzeżenia: 
„Przystąpienie Arabskiej Republiki Syryjskiej do wymienionej Konwencji nie implikuje 
w jakikolwiek sposób uznania Izraela i w konsekwencji nie obejmuje wchodzenia z tym 
państwem w żadne stosunki regulowane przez przepisy niniejszej Konwencji.” 
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PROJEKT 

         
 
  Warszawa, dnia  

      
 
 
 
 
 
 
    O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 

Zgodnie z  ust.2 art.XIII  Konwencji w sprawie znakowania plastycznych 
materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania dnia 1 marca 
1991 r. w  Montrealu – niniejszym oświadcza się, że Rzeczpospolita Polska jest 
państwem wytwórcą plastycznych materiałów wybuchowych. 
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