
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r.

Poz. 2120

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych 
statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwo-
wej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3–5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Wniosek składa się Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w postaci papierowej lub elektro-
nicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej, faksu, sieci lub systemów teleinformatycz-
nych lub w inny dostępny sposób, w tym drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra właściwego do spraw za-
granicznych.

2. Wniosek składa się w następujących terminach:

1)  2 dni robocze przed planowanym lotem tranzytowym wojskowych statków powietrznych bez ładunku niebez-
piecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

2)  3 dni robocze przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych na międzynarodowych lotnis- 
kach bez ładunku niebezpiecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

3)  3 dni robocze przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych należących do państw człon-
kowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na wojskowych lotniskach bez ładunku niebezpiecznego 
lub z ładunkiem niebezpiecznym;

4)  10 dni roboczych przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych nienależących do państw 
członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na wojskowych lotniskach bez ładunku niebez-
piecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

5)  3 dni robocze przed planowanym lądowaniem obcych cywilnych statków powietrznych realizujących zadania na 
potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu ładunków lub żołnierzy, funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Biura Ochrony Rządu lub pracowni-
ków wojska na lotniska wojskowe lub z lotnisk wojskowych, wpisanych do rejestru lotnisk wojskowych prowa-
dzonego przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych informuje o wydanym zezwoleniu instytucję zapewniającą 
służby żeglugi powietrznej, wyznaczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948), oraz – w razie potrzeby – Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji lub Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.”;
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2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych doręcza wnioskodawcy zezwolenie lub odmowę zezwole-
nia co najmniej na 1 dzień roboczy przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku 
powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do doręczenia zezwolenia lub odmowy zezwolenia stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 1.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W przypadku braku możliwości wykonania lotu, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych 
udzielił zezwolenia, lot taki może być wykonany przez obcy wojskowy statek powietrzny w ciągu 24 godzin przed 
oraz w ciągu następnych 72 godzin po określonym we wniosku terminie wlotu w przestrzeń powietrzną Rzeczypospo-
litej Polskiej, pod warunkiem zgłoszenia Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przez wnioskodawcę no-
wego terminu i miejsca przekroczenia granicy państwowej co najmniej na 1 dzień roboczy przed wlotem tego statku 
w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) uchyla się § 8;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Do wniosków o zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego 
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejsze-
go rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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STATE FLAG 
FLAGA 

NARODOWA 
 

Wniosek o zezwolenie na przekroczenie granicy 
państwowej i lot obcego wojskowego statku 

powietrznego w przestrzeni powietrznej 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 EU FLAG 
FLAGA 

EUROPEJSKA 

 

(1) REFERENCE 
NUMBER/ 
NUMER 
REFERENCYJNY 

 (2) AMENDMENT 
NUMBER/ 
NUMER ANEKSU 

 

 

 
 (3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 

STATE/ 
PAŃSTWO 

R N L DG A FR EXISTING DIC 
NUMBER/ 

NUMER 
POZYSKANEGO 
ZEZWOLENIA 

DYPLOMATYCZNEGO 

 

         (3): DIC issuing Participant/ 
państwo wydające zezwolenie 
dyplomatyczne (DIC);  

         (4): this is a DIC request/prośba 
o wydanie zezwolenia 
dyplomatycznego (DIC); 

        (5): this is a DIC notification/ 
poinformowanie o locie 
z posiadanym zezwoleniem 
dyplomatycznym; 

        (6): intention is to land in state/ 
zamiar lądowania w państwie; 

        (7): flight carrying dangerous 
goods/zdeklarowanie 
materiałów niebezpiecznych na 
pokładzie;  

        (8): this is an amendment to an 
existing clearance/aneks do 
wcześniejszego wniosku z 
pozyskanym już zezwoleniem; 

        (9): flight rules (I, V, Y or Z)/ 
deklaracja, jak jest wykonywany 
lot: I, V, Y lub Z;  

        (10): provide numer/wpisz 
numer zezwolenia 
dyplomatycznego 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30 listopada 2016 r. (poz. 2120)

WZÓR
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SERIAL 
NUMER 

SERYJNY 

REQUESTED INFORMATION 
WYMAGANE INFORMACJE 

INFORMATION SUBMITTED 
PRZEDSTAWIONE INFORMACJE 

AIRCRAFT AND CREW 
STATEK POWIETRZNY I ZAŁOGA 

(11) Requesting state 
Państwo ubiegające się o zezwolenie 

 

(12) Number and type of aircraft 
Liczba i typ/y statku/ów 
powietrznego/ych 

 

(13) Aircraft registration  
Numer/y rejestracyjny/e statku/ów 
powietrznego/ych 

 

(14) Spare aircraft 
Statek/ki powietrzny/e zapasowy/e 

 

(15) Callsign (including spare if different) 
Indeks/y statku/ów powietrznego/ych 
(oraz indeks statku powietrznego 
zapasowego, jeśli jest inny) 

 

(16) Number of crew members 
Liczba członków załogi 

 

(17) Pilot rank and name 
Stopień dowódcy statku powietrznego, 
jego imię i nazwisko 

 

(18) Photographic sensors and/or cameras 
Czujniki fotograficzne i/lub aparaty 
fotograficzne 

YES – NO 
TAK – NIE 

(19) Armament 
Uzbrojenie 

YES – NO 
TAK – NIE 

(20) Electronic warfare equipment 
Wyposażenie do walki elektronicznej 

YES – NO 
TAK – NIE 

FLIGHT DETAILS (Detailed routing in Appendix 1) 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O LOCIE (szczegółowa trasa lotu w załączniku 1) 

(21) Date of flight 
Data lotu 

 

(22) Purpose of flight 
Cel lotu 

 

(23) Departure airport 
Lotnisko startu 

 

(24) Destination airport(s) 
Lotnisko/a  lądowania 

 

(25) Alternate airport(s) 
Lotnisko/a zapasowe 

 

(26) Radio frequencies 
Częstotliwości radiowe 

 

LOAD INFORMATION 
INFORMACJA O ŁADUNKU 

(27) Number of passengers 
Liczba pasażerów 
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(28) VIP title /rank and name 
VIP, jego/jej/ tytuł/y, stopień i nazwisko 

 

(29) DG details 
Szczegółowe informacje dotyczące 
przewożonych materiałów 
niebezpiecznych  

 

REMARKS 
UWAGI 

(30)  

POINT OF CONTACT 
PUNKT KONTAKTOWY 

(31) Rank, name, first name 
Stopień, nazwisko, imię 

 

(32) Telephone number 
Numer telefonu 

 

(33) E-mail 
Adres e-mailowy 

 

(34) Fax 
Numer faksu 

 

 
 

RESERVED FOR ISSUING STATE 
RUBRYKA ZAREZERWOWANA DLA PAŃSTWA WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE 

(35) STATE ISSUING 
PAŃSTWO WYDAJĄCE ZEZWOLENIE  

(36) DIPLOMATIC CLEARANCE NUMBER 
NUMER ZEZWOLENIA DYPLOMATYCZNEGO  

  
  

Stamp issuing state: 

Pieczęć państwa wydającego zezwolenie 
Date, signature 

Data, podpis 
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SZCZEGÓŁOWA TRASA LOTU 

DETAILED ITINERARY 
 
 
From [ICAO airfield code] to [ICAO airfield code] 
Z [kod ICAO lotniska] do [kod ICAO lotniska] 
 
State 

Państwo 
Entry point and 

timing 
or airfield + ETD 
(DD MMM YY, 

HHMM Z) 
Punkt wejścia i czas 
lub lotnisko startu + 

oszacowany czas 
startu /ETD/ (dzień, 
miesiąc, rok, godz. 

min. UTC) 

Route over territory  
Trasa lotu nad terytorium 

Exit point and timing or 
airfield + ETA  

(DD MMM YY, HHMM Z) 
Punkt wyjścia i czas lub 

lotnisko lądowania + 
oszacowany czas lądowania 
/ETA/ (dzień, miesiąc, rok, 

godz. min. UTC) 
 

(37) (38) (39) (40) 
    
    
    
    
    
    

 
From [ICAO airfield code] to [ICAO airfield code] 
Z [kod ICAO lotniska] do [kod ICAO lotniska] 
 
State 

Państwo 
Entry point and 

timing 
or airfield + ETD 
(DD MMM YY, 

HHMM Z) 
Punkt wejścia i czas 
lub lotnisko startu + 

oszacowany czas 
startu /ETD/ (dzień, 
miesiąc, rok, godz. 

min. UTC) 

Route over territory  
Trasa lotu nad terytorium 

Exit point and timing or 
airfield + ETA  

(DD MMM YY, HHMM Z) 
Punkt wyjścia i czas lub 

lotnisko lądowania + 
oszacowany czas lądowania 
/ETA/ (dzień, miesiąc, rok, 

godz. min. UTC) 
 

(37) (38) (39) (40) 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
NIEBEZPIECZNYCH 

DANGEROUS GOODS DETAILS 
 

From [ICAO airfield code] to [ICAO airfield code] 
Z [kod ICAO lotniska] do [kod ICAO lotniska] 
 

UN 
Nbr 

Numer 
UN 

Proper Shipping Name 
Prawidłowa nazwa 

przewozowa 

Class or 
Division 
Klasa lub 

grupa 

Packing 
Group 
Grupa 

pakowania 

Gross 
weight 
Waga 
brutto 

Total Net 
Quantity 
Całkowita 
waga netto 

Number of 
packages 

Liczba 
opakowań 

Amount 
p.p. 

Liczba sztuk 
w 

opakowaniu 

NEQ 

(Class 1) 
Waga 

materiału 
wybuchowego 
netto (Klasa I) 

Remark 
Uwagi 

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 

   
 

 
  

  
 

   
 

 
  

  
 

   
 

 
  

  
 

   
 

 
  

  
 

   
 

 
  

  
 

 
From [ICAO airfield code] to [ICAO airfield code] 
Z [kod ICAO lotniska] do [kod ICAO lotniska] 
 

UN 
Nbr 

Numer 
UN 

Proper Shipping Name 
Prawidłowa nazwa 

przewozowa 

Class or 
Division 
Klasa lub 

grupa 

Packing 
Group 
Grupa 

pakowania 

Gross 
weight 

Waga brutto 

Total Net 
Quantity 
Całkowita 
waga netto 

Number of 
packages 

Liczba 
opakowań 

Amount 
p.p. 

Liczba sztuk 
w 

opakowaniu 

NEQ 

(Class 1) 
Waga 

materiału 
wybuchoweg

o netto 
(Klasa I) 

Remark 
Uwagi 

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU  
 

General instructions 
Instrukcje ogólne 
 
• This form has to be filled in English. 

Ten formularz wypełnia się w języku angielskim. 
• Use capital letters. 

Należy pisać DUŻYMI literami. 
 
Guide for each item to be inserted: 
Wskazówki wypełniania każdego punktu formularza: 
 
(1) Reference number of this document. One reference number refers to a single 

document. 
 Numer referencyjny dokumentu. Każdy dokument ma swój odrębny numer 

referencyjny.  
(2) Amendment to an already issued document. 

Aneks już istniejącego dokumentu.  
(3) State for which the respective column applies. 

Państwo, do którego odnosi się dana kolumna. 
(4) Insert a ‘X’ if a DIC request is made to the state specified in column (3).  

Wpisz znak ‘X’, jeżeli formularz DIC dotyczy prośby o pozyskanie zezwolenia 
dyplomatycznego od państwa określonego w kolumnie (3). 

(5) Insert a ‘X’ if a DIC notification is made to the state specified in column (3).  
Wpisz znak ‘X’, jeżeli formularz DIC dotyczy informowania o locie nad terytorium 
państwa określonego w kolumnie (3). 

(6) Insert a ‘X’ if the intention is to land in the state specified in column (3). 
Wpisz znak ‘X’, jeżeli planowane jest lądowanie w państwie określonym w kolumnie 
(3). 

(7) Insert a ‘X’ if the flight is carrying dangerous goods (DG). Details for the DG’s are 
to be inserted in Appendix 2. 
Wpisz znak ‘X’, jeżeli na pokładzie statku powietrznego będą znajdowały się 
materiały niebezpieczne (DG). Szczegółowe dane dotyczące materiałów 
niebezpiecznych (DG) wpisuje się do załącznika 2. 

(8) Insert a ‘X’ if this document is an amendment to an existing DIC clearance document 
issued before. 
Wpisz znak ‘X’, jeżeli ten dokument jest aneksem wcześniejszego wniosku 
z pozyskanym już zezwoleniem.  

(9) Insert a ‘I’ if IFR, a ‘V’ if VFR, a ‘Y’ if IFR changing to VFR and a ‘Z’ if VFR 
changing to IFR. 
Wpisz ‘I’ przy locie IFR; ‘V’ przy locie VFR; ‘Y’, jeżeli IFR zmienia się na VFR, 
oraz ‘Z’, jeżeli VFR zmienia się na IFR. 

(10) Insert a ‘X’ if a DIC number already exists for the respective issue. 
Wpisz znak ‘X’, jeżeli numer zezwolenia dyplomatycznego na ten lot już istnieje. 

(11) State requesting the issues towards the states mentioned in column (3).  
Państwo składające wniosek do państw wymienionych w kolumnie (3). 

(12) Enter appropriate ICAO designator (i.e. C130, F16, etc.). If no designator has been 
assigned (or for formation flights comprising more than one type aircraft), indicate 
‘ZZZZ’ and specify the aircraft type(s) in item (30). 
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Wpisz odpowiedni oznacznik ICAO (np. C130, F16, itd.). Jeżeli nie nadano 
oznacznika (lub dla lotów w formacji zawierających więcej niż jeden typ statku 
powietrznego), zaznacz ‘ZZZZ’ i podaj typ/y statku/ów powietrznego/ych w rubryce 
(30).  

(13) Insert the aircraft registration number. 
Wpisz numer rejestracyjny statku powietrznego. 

(14) If a spare aircraft is assigned for the mission, specify type and registration number. 
Wpisz typ statku powietrznego zapasowego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego 
numer rejestracyjny. 

(15) Insert the mission call sign. 
Wpisz indeks statku powietrznego. 

(16) Insert the total number of crew members. 
Wpisz liczbę członków załogi. 

(17) Insert the rank and name of the pilot in command.  
Wpisz stopień i nazwisko dowódcy statku powietrznego. 

(18) Indicate whether or not the aircraft will be equipped with photographic sensors 
and/or cameras. If the answer is YES, specify the type in item (30). 
Zaznacz, czy statek powietrzny będzie wyposażony w czujniki fotograficzne i/lub 
aparaty fotograficzne. Jeżeli TAK, wyszczególnij ich typy w rubryce (30). 

(19) Indicate whether or not the aircraft will carry any type of armament. If the answer is 
YES, specify the type in item (30). 
Zaznacz, czy na pokładzie statku powietrznego będzie znajdowało się jakieś 
uzbrojenie. Jeżeli TAK, wyszczególnij jego typ w rubryce (30). 

(20) Indicate whether or not the aircraft will be equipped with electronic warfare 
equipment. If the answer is YES, specify the type in item (30). 
Zaznacz, czy statek powietrzny będzie wyposażony w urządzenia przeznaczone do 
walki elektronicznej. Jeżeli TAK, wyszczególnij ich typ w rubryce (30). 

(21)     Indicate the date of flight in following format: DD MMM YY, HHMM Z. 
Wpisz datę lotu w następującym formacie: DZIEŃ, MIESIĄĆ, ROK, GODZ, MIN, 
UTC. 

(22) Indicate the purpose of the flight (i.e. participation to an exercise TLP/Red Flag/…, 
Logistic flight in support of…, Flight to support Operation XYZ, etc.). 
Wpisz cel lotu (np. Udział w ćwiczeniach TLP/Red Flag/… lot logistyczny 
zabezpieczający Operację ‘XYZ’, itp.). 

(23) Indicate the departure airfield. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ 
and specify the airport name in item (30). 
Wpisz lotnisko startu. Jeżeli nie został określony oznacznik lotniska, zaznacz ‘ZZZZ’ 
i podaj nazwę lotniska w rubryce (30). 

(24) Indicate all airfields at which a landing is anticipated, including stop overs and 
intermediate destinations. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ and 
specify the airport name in item (30). 
Wpisz wszystkie lotniska, na których planowane jest lądowanie, włącznie 
z lotniskami, na których planowany jest postój lub międzylądowanie. Jeżeli nie 
określono oznacznika lotniska, zaznacz ‘ZZZZ’ i podaj nazwę lotniska w rubryce 
(30). 

(25) Indicate all airfields to be used as alternate airfields for the entire mission. 
Wpisz wszystkie lotniska zapasowe, które mogą być wykorzystane podczas całego 
lotu. 

(26) If requested, indicate which radio frequencies will be used while transiting or landing 
in certain states. 
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Na żądanie określ, które częstotliwości radiowe będą wykorzystywane podczas 
wykonywania lotu tranzytowego lub lądowania w poszczególnych państwach.  

(27) Indicate the total number of passengers. If some/all passengers are leaving the 
aircraft, specify in item (30). 
Wpisz całkowitą liczbę pasażerów. Jeżeli część pasażerów/wszyscy pasażerowie 
opuszczą statek powietrzny, zaznacz to w rubryce (30).  

(28)     Indicate the title/rank and name of any VIP on board. 
Wpisz tytuł/stopień i nazwisko każdej osoby o statusie VIP na pokładzie. 

(29)     Dangerous goods details are to be inserted in Appendix 2. 
Szczegółowe informacje dotyczące materiałów niebezpiecznych wpisuje się do 
załącznika 2. 

(30)     Remarks field. 
Uwagi dodatkowe. 

(31) Indicate the rank, name and first name of the POC to be contacted for questions 
related to the request/notification. 
Wpisz stopień, nazwisko i imię oficera łącznikowego (POC), z którym należy się 
kontaktować w kwestiach związanych z wnioskiem. 

(32) Indicate the telephone number of the POC to be contacted for questions related to the 
request/notification. 
Wpisz numer telefonu osoby oficera łącznikowego (POC), z którym należy się 
kontaktować w kwestiach związanych z wnioskiem. 

(33) Indicate the e-mail address of the POC to be contacted for questions related to the 
request/notification. 
Wpisz adres e-mailowy osoby oficera łącznikowego (POC), z którym należy się 
kontaktować w kwestiach związanych z wnioskiem. 

(34) Indicate the fax number of the POC to be contacted for questions related to the 
request/notification. 
Wpisz numer faksu osoby oficera łącznikowego (POC), z którym należy się 
kontaktować w kwestiach związanych z wnioskiem. 

(35) State issuing the DIC number. 
Państwo wydające zezwolenie. 

(36) Indicate the DIC number. 
Wpisz numer DIC. 

(37) State to be overflown. 
Państwa, nad terytorium których odbędzie się lot tranzytowy. 

(38)     Indicate the entry point and timing or airfield + ETD (DD MMM YY, HHMM Z). 
Wpisz punkt wejścia i czas wejścia statku powietrznego lub lotnisko startu + ETD/ 
oszacowany czas startu/,   (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, GODZ. MIN. UTC). 

(39) Indicate which route will be flown. Alternate routes must be clearly identified by   
‘ALTERNATE ROUTE’. 
Wpisz trasę lotu statku powietrznego. Trasy alternatywne muszą być wyraźnie 
określone wyrażeniem „ALTERNATE ROUTE”. 

(40)     Indicate the exit point and timing or airfield + ETA (DD MMM YY, HHMM Z). 
Wpisz punkt wyjścia i czas wyjścia lub lotnisko lądowania + ETA /oszacowany czas 
lądowania/,    (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, GODZ. MIN. UTC). 

(41)     Indicate the UN number. 
Wpisz numer UN materiału niebezpiecznego. 

(42)     Indicate the proper shipping name. 
Wpisz prawidłową nazwę przewozową.  

(43)    Indicate the class or division. 
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  Wpisz klasę materiału niebezpiecznego lub jego grupę. 
(44) Indicate the Packing Group. If not applicable indicate ‘N/A’. 

 Wpisz grupy pakowania. Jeżeli nie dotyczy, wpisz „N/A". 
(45) Indicate the gross weight. 

 Wpisz wagę brutto materiału niebezpiecznego. 
(46)  Indicate the total net quantity, which is the mass or volume of the dangerous goods 

contained in a package excluding the mass or volume of any packing material, except 
in the case of explosive articles and of matches where the net mass is the mass of the 
finished article excluding packaging. 
Wpisz całkowitą wagę netto, która jest masą lub objętością materiałów 
niebezpiecznych znajdujących się w opakowaniu, z wyłączeniem masy lub objętości 
materiałów opakowaniowych, z wyjątkiem artykułów wybuchowych i zapałek, 
w przypadku których masa netto jest masą gotowych artykułów bez opakowania. 

(47) Indicate the number of packages. 
 Wpisz liczbę opakowań. 

(48) Indicate the amount per package (if applicable). 
 Wpisz liczbę sztuk w opakowaniu (jeśli dotyczy). 

(49) For Class 1 only, indicate the total Net Explosive Quantity. 
 Tylko dla klasy 1, wpisz całkowitą wagę materiałów wybuchowych netto. 

(50) Remarks if any. 
 Uwagi, jeśli są. 




