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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 27 lipca 1993 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 2 listopada 1993 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej 
w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie z ar
tykułem 11 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popiera
nia i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Tunisie 
dnia 29 marca 1993 r., dokonane zostały przewidziane w tym 

artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa 
weszła w życie dnia 22 września 1993 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 7 stycznia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób pod
legających ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

Na podstawie art. 54 ust. 5 pkt 1 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 Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie szczegóło
wych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób pod
legających ubezpieczeniu społecznemu rolników (Dz. U. Nr 
9, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Jeżeli dziecko kształci się w szkole lub na kursie 
kwalifikacyjnym przysposobienia lub doskonalenia 
zawodowego, trwającym co najmniej 3 miesiące, 

zasiłek przysługuje do czasu ukończenia nauki, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat życia; jeżeli 
ukończenie 20 lat życia przypada na ostatni lub 
przedostatni rok nauki w szkole, zasiłek rodzinny 
przysługuje odpowiednio do zakończenia bieżące
go lub następnego roku szkolnego.", 

2) w § 3 w pkt 4 i w § 5 w pkt 3 wyrazy "w kwocie wyższej 
od najniższej emerytury" zastępuje się wyrazami "w 
kwocie równej lub wyższej od najniższej emerytury". 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 
A. Śmietanko 
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