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Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 1991 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 

13 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 23 października 1993 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej 
Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzonej w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Pol
skiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko
-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzonej w Bonn 
dnia 17 czerwca 1991 r., dokonane zostały przewidziane 

w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa 
umowa weszła w życie dnia 21 września 1992 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1993 r. 

w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów 
radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych 

oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. 

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, 
poz. 175) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175), zwaną 
dalej "ustawą", stosuje się do radców prawnych i aplikantów 
radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Minist
rom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jedno
stek organizacyjnych więziennictwa, z wyłączeniem przepi
sów art. 1 6 ust. 1 i art. 1 9 ust. 1. 

§ 2. 1. Przepisu art. 8 ust. 2 ustawy nie stosuje się do 
radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek or
ganizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrz

nych, jak również będących żołnierzami w czynnej służbie 
wojskowej oraz funkcjonariuszami Służby Więziennej. 

2. Przepisu art. 21 ust. 1 ustawy nie stosuje się do 
radców prawnych i aplikantów radcowskich będących żoł
nierzami w czynnej służbie wojskowej. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 
lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów 
ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikan 
tów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Mi
nistrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz 
jednostek organizacyjnych więziennictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 
63). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1994 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


