
2. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami wymie-
nionej umowy w ni˝ej podanych datach:

Austria 8 kwietnia 1970 r.
Chorwacja 2 marca 1998 r.
Dania 10 kwietnia 1970 r.
Grecja 11 lutego 1972 r.
Hiszpania 10 listopada 1970 r.
Irlandia 7 paêdziernika 1974 r.
Islandia 20 lutego 1978 r.
Izrael 1 wrzeÊnia 1970 r.
Niderlandy 2 kwietnia 1970 r.
Niemcy 2 kwietnia 1970 r.
Norwegia 2 kwietnia 1970 r.
Finlandia 21 czerwca 1977 r.
Francja 2 kwietnia 1970 r.
Portugalia 7 lutego 1994 r.
Republika Czeska 11 paêdziernika 1994 r.
S∏owenia 24 czerwca 1997 r.
Szwecja 2 kwietnia 1970 r.
Turcja 15 lipca 1993 r.
W´gry 6 maja 1992 r.
W∏ochy 20 czerwca 1972 r.
Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Pó∏nocnej 2 kwietnia 1970 r.

3. Podczas podpisywania oraz sk∏adania dokumen-
tów ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpie-
nia z∏o˝one zosta∏y przez nast´pujàce paƒstwa podane
ni˝ej oÊwiadczenia:

NIDERLANDY

Przy podpisywaniu pe∏nomocnik Niderlandów
oÊwiadczy∏, ̋ e umowa nie b´dzie stosowana poza obsza-
rami Królestwa w Europie i na Antylach Holenderskich.

W¸OCHY

Notà z dnia 13 lutego 1969 r., z∏o˝onà w czasie ne-
gocjacji, Sta∏e Przedstawicielstwo Republiki W∏oskiej
przy Organizacjach Mi´dzynarodowych w Genewie
poda∏o do wiadomoÊci, ˝e w odniesieniu do artyku∏u
VII Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji
Biologii Molekularnej sk∏adka W∏och musi byç uwa˝a-
na za ograniczonà do kwoty $ 69 804 (szeÊçdziesiàt
dziewi´ç tysi´cy osiemset cztery dolary), odpowiadajà-
cà 11,08% przewidzianego bud˝etu ogólnego.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓ¸NOCNEJ

Przy podpisywaniu Wielka Brytania z∏o˝y∏a nast´-
pujàce oÊwiadczenie, które potwierdzi∏a przy sk∏ada-
niu dokumentów ratyfikacyjnych:

Podpisujàc niniejszà umow´, oÊwiadczam, w imie-
niu mojego Rzàdu, ˝e nale˝y przyjàç, stosownie do
oÊwiadczenia z∏o˝onego przez przedstawiciela Zjedno-
czonego Królestwa dnia 25 stycznia 1968 r., podczas
drugiej sesji Konferencji przygotowawczej, ̋ e postano-
wienia umowy powinny byç rozumiane w takim zna-
czeniu, aby przy ustanawianiu tabeli sk∏adek na Euro-
pejskà Konferencj´ Biologii Molekularnej nale˝ycie by∏
uwzgl´dniany rachunek dewaluacji funta szterlinga za-
istnia∏ej w listopadzie 1967 r. z uwagi na zmian´ w sta-
tystykach dochodu narodowego netto, liczony wed∏ug
kursu wymiany zastosowanego w czasie ustalania ta-
beli oraz przez wszystkie inne odpowiednie metody.

4. Informacje o paƒstwach, które w terminie póê-
niejszym stanà si´ stronami powy˝szej umowy, mo˝na
uzyskaç w Departamencie Traktatowym Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 maja 2000 r.

w sprawie diet i zwrotu kosztów podró˝y oraz zrycza∏towanej diety dla osób wchodzàcych w sk∏ad komisji wy-
borczych powo∏anych do przeprowadzenia wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja
1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, 
Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483),
w zwiàzku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r.
— Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70,
poz. 443 i Nr 98, poz. 604 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 631)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad Paƒstwowej
Komisji Wyborczej oraz okr´gowych i obwodowych
komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”, przy-
s∏ugujà, w zwiàzku z udzia∏em w pracach tych komisji,
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diety, zwrot kosztów podró˝y i inne nale˝noÊci na zasa-
dach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugu-
jàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na ob-
szarze kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454 i z 2000 r. Nr 13,
poz. 173), z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z ni-
niejszego rozporzàdzenia.

2. Dieta dla osób wchodzàcych w sk∏ad komisji wy-
nosi pó∏torej diety ustalonej na podstawie rozporzà-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, o którym mo-
wa w ust. 1.

3. Dieta, o której mowa w ust. 2, nie przys∏uguje za
czas zwiàzany z przeprowadzeniem g∏osowania i usta-
leniem wyników g∏osowania.

§ 2. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji przy-
s∏uguje zwrot kosztów przejazdów publicznymi Êrodka-
mi komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwiàzanych
w szczególnoÊci z brakiem mo˝liwoÊci dojazdu publicz-
nymi Êrodkami komunikacji, osobom wchodzàcym
w sk∏ad komisji, zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià
stanowiàcà siedzib´ komisji, przys∏uguje zwrot kosz-
tów przejazdu w∏asnym pojazdem samochodowym
wed∏ug stawek okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca
1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu
kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów nie b´dàcych
w∏asnoÊcià pracodawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239).

§ 3. Nale˝noÊci, o których mowa w § 1 i 2, sà wyp∏a-
cane na podstawie rachunków akceptowanych przez
przewodniczàcego bàdê, z jego upowa˝nienia, przez
zast´pc´ przewodniczàcego w∏aÊciwej komisji.

§ 4. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad okr´gowych
i obwodowych komisji wyborczych za czas zwiàzany
z przeprowadzeniem g∏osowania oraz ustaleniem wy-
ników g∏osowania i wyborów przys∏uguje zrycza∏towa-
na dieta w wysokoÊci:

1) osobom wchodzàcym w sk∏ad okr´gowych komisji
wyborczych — 38% najni˝szego wynagrodzenia za
prac´ pracowników, okreÊlonego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie art. 774

pkt 1 Kodeksu pracy, obowiàzujàcego w dniu za-
rzàdzenia wyborów,

2) osobom wchodzàcym w sk∏ad obwodowych komi-
sji wyborczych — 18% wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1.

2. Zrycza∏towana dieta nie przys∏uguje, je˝eli osoba
wchodzàca w sk∏ad komisji, o których mowa w ust. 1,
nie uczestniczy∏a w czynnoÊciach okreÊlonych w ust. 1.

3. Zrycza∏towana dieta jest wyp∏acana na podsta-
wie pisemnego potwierdzenia przewodniczàcego
bàdê, z jego upowa˝nienia, zast´pcy przewodniczàce-
go w∏aÊciwej komisji.

§ 5. Nale˝noÊci, o których mowa w § 1, 2 i 4, wyp∏a-
cajà:

1) osobom wchodzàcym w sk∏ad okr´gowych komisji
wyborczych — w∏aÊciwe delegatury wojewódzkie
Krajowego Biura Wyborczego,

2) osobom wchodzàcym w sk∏ad obwodowych komi-
sji wyborczych — w∏aÊciwe zarzàdy gmin.

§ 6. 1. Przepisy § 1—3 stosuje si´ równie˝ do osób
wykonujàcych czynnoÊci inspekcji na polecenie i z upo-
wa˝nienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej lub w∏aÊci-
wych okr´gowych komisji wyborczych.

2. Nale˝noÊci, o których mowa w § 1 i 2, osobom
wykonujàcym czynnoÊci inspekcji wyp∏acajà w∏aÊciwe
jednostki organizacyjne Krajowego Biura Wyborczego.

§ 7. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do wyborów
uzupe∏niajàcych postanowionych uchwa∏à Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe∏niajàcych
(Monitor Polski Nr 12, poz. 243) i zarzàdzonych rozpo-
rzàdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarzàdzenia wybo-
rów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 31, poz. 385).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z akredytacjà, badaniami i certyfikacjà oraz weryfi-
kacjà.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55,
poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104,

poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776)
zarzàdza si´, co nast´puje:


