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Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczone zostało jako
organ łącznikowy , zgodnie z art. 2 wyżej wymienionej
konwencji, lecz służy jedynie jako organ przyjmujący i wysyłający informacje w rozumieniu artykułu 1 protokołu (infor macje o prawie karnym materialnym oraz prawie o postępowaniu karnym, a także w podobnych sprawach), ale nie
informacje na podstawie konwencji z 1968 r.

Rady Europy nie powinien, przy stosowaniu niniejszego
dodatkowego, prowadzić do jednostronnego
ograniczenia możliwości uzyskania informacji oraz że, jeżeli
chodzi o wykroczenia administracyjne (Ordnungswidrigkeiten). władze mogą również dostarczać lub wnioskować
o dostarczenie informacji w stopn iu przewidzianym w tym
protokole.

Mam zaszczyt zwrócenia Pańskiej uwagi jako depozytariusza traktatów Rady Europy na następującą umowę, obecnie dotyczącą jedynie Królestwa Holandii w Europie, która
może być uważana za mającą zastosowanie wobec Aruby od
dnia 1 stycznia 1966 r. :

Republika Federalna Niemiec oświadcza , zgodnie z ar tykułem 5 ustęp 2 Protokołu dodatkowego, że nie będzie ona
związana rozdziałem II wspomnianego protokołu.

-

Protokół dodatkowy do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym (1978).

Protokołu

RUMUNIA
Oświadczenie:

Zgodnie z artykułem 2 konwencji oraz artykułem 4 proMinisterstwo Sprawiedliwości zostało wyznaczone
jako organ przyjmujący oraz jako organ wysyłający w celu
wykonania ich postanowień.

LUKSEMBURG

tokołu ,

Oświadczenie :

Oznaczenie i adres organu wysyłającego, wyznaczone go przez Luksemburg zgodnie z artykułem 4 ustęp 2, są
następujące :

SZWAJCARIA
Oświadczenie:

Ministere de la Justice
16, Boulevard Royal,
Luksemburg

Szwajcaria będzie
I protokołu .

związana

jedynie postanowieniami

rozdziału

WŁOCHY

MALTA
Oświadczenie :

Oświadczen ie:

Zgodnie z artykułem 5 Protokołu dodatkowego do
Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym począwszy od chwili złożenia dokumentu ratyfikacyjnego do
wyżej wymienionego protokołu Malta będzie związana jedynie postanowieniami rozdziału I wspomnianego protokołu.

Włochy,

wcześniej

Ministerstwo Spra-

stwierdzają, że wspomn iany organ jest również właściwy
artykułem 4 Protokołu dodatkowego do tej kon -

zgodnie z
wencji.

. Ponadto, zgodnie z artykułem 4 wymienionego protokoMalty pragnie wyznaczyć

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

łu ; Rząd

Chambers of the Attorney General
The Palace,
Valletta

wyznaczywszy

wiedliwości jako organ właściwy zgodnie z artykułem
2 ustęp 2 Konwencji europejskiej z dnia 7 czerwca 1968 r.,

Oświadczenie :

jako organ upoważniony do przekazania jakiegokolwiek
wniosku o udzielenie informacji do właściwego obcego
organu przyjmującego .
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Oświadczen ie:

Republika Federalna Niemiec interpretuje drugie zdanie

Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Pół
nocnej Irlandii oświadcza, że zgodnie z postanowieniami
artykułu 5 ustęp 1, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Północnej Irlandii będzie związane jedynie postanowieniami rozdziału I Protokołu dodatkowego.

3. Informacje o państwach, które w terminie później
szym staną się stronami powyższego protokołu, można
uzyskać w Departamencie Prawno- Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

artykułu 1 Protokołu dodatkowego jako oznaczające , że
różny stopień dekryminal izacji w państwach członkowskich

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski
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z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz
przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi.
Na podstawie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grudnia
1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324,
z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504,
z1991 r.Nr31,poz. 128,Nr41 , poz. 179,Nr73,poz.321,Nr
105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646 oraz
z 1994 r. Nr 27, poz. 96) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230,
z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 431,
z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40,
poz. 184) zarządza się, co następuje :
§ 1. Podmioty gospodarcze ubiegające się o zezwolenie
na podjęcie działalności w zakresie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi składają wniosek o wydanie:

-
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2)

1) zezwolenia na prowadzen ie obrotu hurtowego piwem,
2) zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego winami
i miodami pitnym i oraz innymi napojami o zawartości
alkoholu do 18% (bez piwa),

§ 4. Podmioty gosp.odarcze ubiegające się o koncesje
na prowadzenie działalnośc i w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi obo wiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

właściwego

1) odpis z

rejestru - osoby prawne, a zao wpisie do ewidencji działalności gos podarczej - osoby nie będące osobami prawnymi, jeżeli

1) odpis z

świadczenie

podarczej -

3) postanowienie właściwego państwowego terenowego
inspektora sanitarnego o przydatności pomieszczenia
magazynowego do przechowywania środków spożyw 
czych,

2) dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej .

§ 5. Podmioty gospodarcze ubiegające się o koncesje
na prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa i ob rotu metalami nieżelaznymi obowiązane są dołączyć do
wniosku następujące dokumenty:
1) odpis z

skarbowego stwierczy podm iot jest podatnikiem podatku od
i usług .

świadczenie

prowadzą już działalność gospodarczą,

2)

§ 3. Podmioty gospodarcze ubiegające się o uzyskanie
uprawnienia do prowadzenia działalności wymienionej
w § 1 pkt 3, poza dokumentami wym ienionymi w § 2,
obowiązane są dołączyć do wniosku:
1)

zaświadczenie właściwego urzędu
dzające,

czy podmiot

skarbowego stwierz wpłat należności

wywiązuje się

budżetowych,

właściwego

rejestru - osoby prawne, a za o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -osoby nie będące osobami prawnymi, jeżeli

zaświadczenie właściwego urzędu
towaró~

rejestru - osoby prawne, a zao wpisie do ewidencji działalności gos osoby nie będące osobami prawnymi, jeżeli

prowadzą już działalność gospodarczą ,

2) dokument potwierdzający prawo do użytkowania magazynu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
określający jego powierzchnię ,

dzające ,

właściwego

świadczenie

prowadzą już działalność gospodarczą ,

4)

oświadczenie wnioskodawcy o zakładanym rocznym
obrocie hurtowym wyrobami spirytusowymi w wysoko ś ci określonej w zezwoleniu ,

3) w przypadku powstania zadłu ż eń - zaświadczenie
o stanie zobowiązań płatniczych wobec producentów
wyrobów spirytusowych .

3) zezwolenia na prowadzen ie obrotu hurtowego wyrobami spirytusowym i.

§ 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej wymienionej w § 1 podmioty gospodarcze obowiązane są dołączyć następujące dokumenty:
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-

zaświadczenie

właściwego urzędu gminy (miasta)
czy, jakie i o jakiej powierzchni tereny,
pomieszczenia oraz jakie urządzenia techniczne posiada
wnioskodawca; wymóg ten dotyczy obrotu surowcami
wtórnymi metali nieżelaznych (złom ).

stwierdzające,

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.
Minister

życie

po

Przemysłu

upływ i e

14 dni

i Handlu : M. Pol
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z dnia 12 maja 1994 r.
zmieniające rozporządzenie

z

tytułu

w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania
wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z 1993 r. Nr 71 , poz. 342 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3) zarządza
się , co następuje:

§ 1. W

rozporządzeniu

dowych oraz zasiłku chorobowego ( Dz. U. Nr 117, poz. 509
i z 1994 r. Nr 26, poz. 94) § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2.

chorobowy wynosi 30.000 zł za każdy dzień
do pracy trwającej nieprzerwanie przez
co najmniej 30 dni ."
niezdolności

Ministra Rolnictwa i Gospodarki

Żywnośc i owej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie okreś

lenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawo-

Zasiłek

§ 2.
1994 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 lipca
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