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o d n o ś n i k i: 

l) Z n astępującym oświadczeniem: .. Rząd Australii nie 
rozci.ągn i e postanowierl Protokołu na Papuę Nową 
Gwineę". 

2) Niemiecka Republika Demokratyczna przystąpila do 
Protokołu w dniu 4 wrześn i a 1990 r. 

3) W noc ie towarzyszącej dokumentowi przystąpienia 
Rząd Republiki Federalnej Niemiec stwierdził. że Proto
kół .. stosuje się także do Landu Berlin z mocą od dnia. 
w którym wejdzie on w życie dla Federalnej Republiki 
Niemiec" . 

• ) Królestwo Holandii przystępuje do wspomnianego Pro
tokołu tak dalece. jak dotyczy to terytorium Królestwa 
położonego w Europie; a także od dnia 1 stycznia 
1986 r. w stosunku do Aruby. 

5) Notyfikując swą sukcesję (29 listopada 1958 r) Rząd 
Surinamu Informuje Sekretarza Generalnego. ze Repub 
lika Surinamu nie stała się sukcesorem zastrzezeń sfor 
mułowanych w dniu 29 lipca 1951 r przez Holandię 
kiedy Konwencja I Protokół dotyczący statusu uchodf 
ców został rozciągnięty na Surinam 

6) Formalności dokonane zostały przez Arabską Republ ikę 
Jemenu 

7) Pod warunkiem zastrzeżenia. które zostało sformułowa 
ne w imieniu Wysp Bahama odnośnie do Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców 

5. Informację o państwach. które w datach późniejszych 
staną się stronami powyższego Protokołu. można uzyskać 
w Departamencie Prawno-Traktatowym M inisterstwa 
Spraw Zagranicznych 

Minister Spraw Zagranicznych wz J Makarczyk 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 12 grudnia 1991 r 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich 
placówek dyplomatycznych i urz,dów konsularnych. 

Na podastawie art. 47 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 
214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, 
z 1989 r. Nr 4. poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, 
poz. 121 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234. Nr 88, poz. 400 i Nr 
95, poz. 425) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługują
cych pracownikom polskich placówek dyplomatycznych 
i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71 , poz. 307) wprowadza 
się następujące zmiany: 

) w § 2 w ust. 2 skreśla się wyrazy " w porozumieniu 
z Ministrem Finansów", 

2) dodaje Się § 24a w brzmieniU 
..§ 24a Pracownikom placówek nie przysługują inne 

składniki wynagrodzenia oraz śWiadczen ia 
przewidziane dla pracowników urzędów państ
wowych poza określonymi w rozporządzeniu 
oraz w przepisach o niektórych prawach i obo
wiązkach pracowników służby dyplomatyczno 
-konsularnej." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 lipca 1991 r 

Prezes Rady Ministrów. wz. L Balcerowic.z 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 13 grudnia 1991 r. 

w sprawie rozszer~enia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137 i z 1975 r. Nr 16, 
poz. 91) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zakres działania Państwowej Inspekcji Skupu 
i Przetwórstvva Artykułów Rolnych, o którym mowa wart. 
3 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej 
Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 137 i z 1975 r. Nr16, poz. 91) , rozszerza się na 

ziemniaki, warzywa, owoce, buraki cukrowe, chmiel. tytoń 
i ich przetwory, mleko i jego przetwory oraz surowce i wyroby 
piekarnicze, cukiernicze, piwowarskie, spirytusowe i kon
centraty spożywcze, ciągniki, maszyny, urządzenia i narzę
dzia rolnicze, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożyw
czego, nawozy i środki do oćhrony roślin . 

§ 2., Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
5 września 1984 r. w sprawie rozsz.erzenia zakresu działan ia 




