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702 
USTAWA 

z dnia 23 lipca 1999 r. 

o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopła
tach do oprocentowania niektórych kredytów banko
wych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. 
Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, 
poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044 oraz 

z 1999 r. Nr 27, poz. 243) wart. 6 w ust. 2 w pkt 2 wyra
zy ,,7%" zastępuje się wyrazami ,,4,5%". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

703 
KONWENCJA 

o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, 

sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W d_niu 13 stycznia 1993 r. została sporządzona w Paryżu Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, 
składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. 

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, 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 1995 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski 

(Tekst konwencji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru) 

704 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 19 kwietnia 1999 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składo
wania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem XXIII Konwencji o zakazie prowadzenia ba
dań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej 
oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu 
dnia 13 stycznia 1993 r., został złożony Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dnia 23 sierpnia 1995 r. dokument ratyfikacyjny Rzeczy
pospolitej Polskiej do powyższej konwencji. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę
puje: 

1. Zgodnie z artykułem XXI ustęp 1 konwencji we
szła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz pozostałych państw dnia 29 kwietnia 
1997 r. 

2. Następujące państwa stały się stronami konwen
cji, składając dokumenty ratyfikacyjne bądź przystąpie
nia w podanych niżej datach: 

Albania 
Algieria r 

Arabia Saudyjska 
Argentyna 
Armenia 
Australia 

11 maja 1994 r. 
14 sierpnia 1995 r. 
9 sierpnia 1996 r. 
2 października 1995 r. 
27 stycznia 1995 r. 
6 maja 1994 r. 




