
POROZUMIENIE

pomiçdzy Rz^dem Rzeczypospolitej Polskiej, Rzqdem Republiki Bialorusi
і Gabinetem Ministrôw Ukrainy 

w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie

Gabinet Ministrôw Ukrainy, Rzq.d Republiki Bialorusi і Rz^d Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwane dalej „Stronami”,

uwzglçdniaj^c, ze przygraniczne tereny Stron regionu Zachodniego Polesia 
zwane dalej „Polesie Zachodnie”, stanowig. rezerwaty biosfery і wl^czone s^ do 
swiatowej sieci rezerwatôw biosfery UNESCO,

uznaj^c, ze Polesie Zachodnie posiada unikalne walory przyrodnicze і jest 
waznym elementem Paneuropejskiej Sieci Ekologicznej (PEEN),

swiadomi tego, ze konieczne jest podejmowanie wspôlnych dzialan w celu 
ochrony cennych kompleksôw przyrodniczych rezerwatôw biosfery Szacki (Ukraina), 
Pribuzskoje Polesie (Republika Bialorusi) і Polesie Zachodnie (Rzeczpospolita 
Polska), oraz ze takie dzialania mog^ bye wdrazane tylko z uwzglçdnieniem 
interesôw Stron,

bior%c pod uwagç postanowienia Programu UNESCO „Czlowiek і Biosfera” 
(МАВ), Konwencji о rôznorodnosci biologicznej sporz^dzonej w Rio de Janeiro 
5 czerwca 1992 r. oraz Paneuropejskiej Strategii Rôznorodnosci Biologicznej 
і Krajobrazowej

postanowily, со nastçpuje:

Artykul 1 
Zakres dzialania Porozumienia

Zakres dzialania niniejszego Porozumienia obejmuje rezerwaty biosfery: Szacki 
(Ukraina), Pribuzskoje Polesie (Republika Bialorusi) і Polesie Zachodnie 
(Rzeczpospolita Polska), tworz^ce Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie 
Zachodnie.

Artykul 2 
Cel Porozumienia

Celem niniejszego Porozumienia jest utworzenie Transgranicznego Rezerwatu 
Biosfery Polesie Zachodnie, skladajqcego siç z trzech krajowych rezerwatôw biosfery 
oraz wspôlpraca na rzecz ochrony і zrôwnowazonego rozwoju tego regionu, kieruj^c 
siç celami Programu UNESCO „Czlowiek і Biosfera” (МАВ).

Artykul 3
Ogôlne zobowiîjzania w zakresie wspôlpracy

1. Wspôlpraca Stron opiera siç na zasadach rôwnosci, terytorialnej integralnosci



Stron, wzajemnych korzysci oraz dobros^siedzkich stosunkow.
2. Strony promuj^ wspolprac? w zakresie ochrony i zrownowazonego uzytkowania 

roznorodnosci biologicznej i krajobrazowej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
Polesie Zachodnie.

3. Strony promujq. wspolprac? w zakresie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu 
Biosfery Polesie Zachodnie oraz zrownowazonego rozwoju tego regionu, 
zachowania tradycyjnej wiedzy i stylu zycia lokalnych spolecznosci.

4. Strony opracowujq, i zatwierdzajq. plany zarz^dzania odnosnych krajowych 
rezerwatow biosfery zgodnie ze swoim wewn?trznym prawodawstwem oraz 
koordynujq. wdrazanie tych piano w.

5. Strony promujq. zblizanie prawodawstwa w zakresie roznorodnosci biologicznej 
i krajobrazowej.

6. Strony promujq. wspolprac? przy prowadzeniu dzialan badawczych oraz 
programow monitoringowych stanu srodowiska, zwlaszcza na wrazliwych na 
globalne ocieplanie obszarach wodno-blotnych.

7. Strony promuj% wymian? informacji i dzielenie si? najlepszymi praktykami 
w zakresie ochrony i zrownowazonego rozwoju Transgranicznego Rezerwatu 
Biosfery Polesie Zachodnie.

8. Strony realizujg. polityki maj3.ee na celu zwi?kszenie swiadomosci ekologicznej 
oraz zapewnienie spoleczeristwu dost?pu do informacji o ochronie i 
zrownowazonym rozwoju Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie 
Zachodnie.

9. Strony koordynujq. wysilki na rzecz opracowywania i wdrazania programow 
iprojektow w zakresie ochrony i zrownowazonego rozwoju Transgranicznego 
Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie oraz szukania odpowiednich zrodel 
finansowania i wsparcia technicznego, l^cznie z tymi dostarczanymi przez 
organizacje mi?dzynarodowe.

Artykul 4 
Rada Koordynacyjna

1. W celu realizacji niniejszego Porozumienia Strony powoluj^ Rad? 
Koordynacyjna

2. Rada Koordynacyjna koordynuje dzialania, maj^ce na celu wdrazanie niniejszego 
Porozumienia.

3. Rada dziala pod kierownictwem trzech przewodnicz^cych.
4. Kazda ze Stron, po konsultacji ze swoim Krajowym Komitetem UNESCO-MAB, 

wyznacza przewodniczqcego i czterech innych czlonkow Rady Koordynacyjnej.
5. Posiedzenia Rady Koordynacyjnej odbywaj^ si? nie rzadziej, niz raz w roku. 

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej odbywa si? nie pozniej niz trzy 
miesi^ce od dnia wejscia w zycie niniejszego Porozumienia.

6. Przed pierwszym posiedzeniem Rady Koordynacyjnej, Strony poinformujq. si? 
o mianowaniu przewodnicz^cych i innych czlonkow Rady Koordynacyjnej.

7. Rada Koordynacyjna moze tworzyc grupy robocze oraz korzystac z uslug 
ekspertow.



8. Posiedzenia Rady Koordynacyjnej, jej grup roboczych i ekspertôw odbywaj^ siç 
kolejno na terytoriach Stron.

9. Koszty organizacji i przeprowadzenia posiedzenia Rady Koordynacyjnej, jej grup 
roboczych oraz ekspertôw ponosi Strona przyjmuj^ca. Koszty uczestnictwa 
wposiedzeniu Rady Koordynacyjnej, jej grup roboczych oraz ekspertôw ponosi 
Strona deleguj^ca.

10. Decyzje Rady Koordynacyjnej podejmowane s^ na zasadzie konsensusu.

Artykul 5 
Rozwiqzywanie sporôw

1. Strony rozwi^zujq. spory wynikaj^ce z interpretacji lub stosowania niniejszego 
Porozumienia, kieruj^c je do Rady Koordynacyjnej.

2. Rada Koordynacyjna bada fakty i okolicznosci odnosz^ce siç do tych sporôw oraz 
ulatwia ich rozwiqzanie lub przedstawia zaangazowanym Stronom swojq. opiniç.

3. Spory, ktôre nie zostaly rozwi^zane w ramach Rady Koordynacyjnej ŝ . 
przedmiotem negocjacji pomiçdzy Stronami.

Artykul 6 
Zmiany Porozumienia

1. Kazda ze Stron moze zaproponowac zmiany do tresci niniejszego Porozumienia.
2. Zaproponowane zmiany bçdq. przyjmowane przez Strony na zasadzie konsensusu, 

poprzez podpisanie odpowiedniego protokolu do niniejszego Porozumienia.
3. Wejscie w zycie takiego protokolu reguluj .̂ postanowienia Artykulu 7 ustçp 1 i 2 

niniejszego Porozumienia.

Artykul 7 
Postanowienia koncowe

1. Niniejsze Porozumienie podlega ratyfikacji, przyjçciu lub zatwierdzeniu przez 
Sygnatariuszy.

2. Niniejsze Porozumienie wchodzi w zycie trzydziestego dnia nastçpuj^cego po 
dniu otrzymania ostatniego dokumentu ratyfikacji, przyjçcia lub zatwierdzenia 
przez ktôr^kolwiek ze Stron. Strona ta informuje pozostale Strony o dniu wejscia 
w zycie niniejszego Porozumienia.

3. Niniejsze Porozumienie obowi^zuje przez okres piçciu lat i jest automatycznie 
przedluzane na kolejne okresy piçciu lat, chyba ze jedna ze Stron pisemnie 
poinformuje pozostale Strony o wypowiedzeniu niniejszego Porozumienia na co 
najmniej szesc miesiçcy przed uplywem odpowiedniego piçcioletniego okresu. 
Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie ma wplywu na wdrazanie dzialan, 
ktôre zostaly rozpoczçte w okresie obowiqzywania niniejszego Porozumienia.



Sporz^dzono w    dnia 7dLfùAzieJâdiÙ*f(ï w trzech
egzemplarzach, kazdy wjçzyku angielskim, ukrainskim, rosyjskim oraz polskim, przy 
czym wszystkie teksty ŝ . jednakowo autentyczne. Tekst w jçzyku angielskim ma 
znaczenie referencyjne.


