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PROTOKÓ¸

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach mi´dzy
Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà Konwen-
cji mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
a Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypad-
ków podwójnego obywatelstwa, podpisanej 

w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Federacji Ro-
syjskiej uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego protoko∏u tra-
ci moc w stosunkach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Federacjà Rosyjskà Konwencja mi´dzy Rzàdem Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Zwiàzku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapo-

biegania powstawaniu przypadków podwójnego oby-
watelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 mar-
ca 1965 r.

Artyku∏ 2

Protokó∏ niniejszy podlega ratyfikacji i wejdzie
w ˝ycie po up∏ywie czternastu dni od dnia wymiany do-
kumentów ratyfikacyjnych.

Sporzàdzono w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r.,
w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim
i rosyjskim, przy czym obydwa teksty majà jednakowà
moc.

Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
Rzeczypospolitej Polskiej Federacji Rosyjskiej

P. Grudziƒski S. Razow
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PROTOKÓ¸

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach mi´dzy Rze-
czàpospolità a Federacjà Rosyjskà Konwencji mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem
Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójne-

go obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.,

sporzàdzony w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 27 lipca 1999 r. zosta∏ sporzàdzony w Warszawie Protokó∏ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà
Konwencji mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warsza-
wie dnia 31 marca 1965 r., w nast´pujàcym brzmieniu:
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym protoko∏em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏ on uznany za s∏uszny zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nim zawartych,

— jest przyj´ty, ratyfikowany i potwierdzony,

— b´dzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 czerwca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej podpisanego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protoko∏u mi´dzy Rzàdem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Federacjà Rosyjskà Konwencji mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Zwiàzku Socja-
listycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatel-

stwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie ustawy z dnia 20 stycznia 2000 r. o ratyfikacji
Protoko∏u mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosun-
kach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyj-
skà Konwencji mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej a Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu
przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej
w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.* (Dz. U. Nr 15,
poz. 177), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfi-

kowa∏ dnia 28 czerwca 2000 r. wy˝ej wymieniony pro-
tokó∏.

Zgodnie z artyku∏em 2 protoko∏u, wchodzi on w ˝y-
cie dnia 30 kwietnia 2002 r.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. D. Huebner
———————
* Tekst uchylonej konwencji zosta∏ og∏oszony w Dz. U.

z 1966 r. Nr 4, poz. 19.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 czerwca 2002 r.

w sprawie produktów podlegajàcych zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu post´powania organów cel-
nych przy ich zatrzymywaniu oraz w∏aÊciwoÊci i zadaƒ organów wydajàcych opini´ o tych produktach. 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycz-
nia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów
(Dz. U. Nr 15, poz. 179) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) produkty, które majà byç obj´te procedurà dopusz-
czenia do obrotu podlegajàce zatrzymaniu ze
wzgl´du na brak dokumentacji lub oznakowania
wymaganego szczególnymi przepisami dotyczàcy-
mi bezpieczeƒstwa tych produktów,

2) tryb post´powania organów celnych przy zatrzy-
mywaniu produktów mogàcych stanowiç zagro˝e-
nie dla zdrowia, ˝ycia lub bezpieczeƒstwa, zwa-
nych dalej „produktami”,

3) organy w∏aÊciwe w sprawie wydania opinii doty-
czàcej produktu mogàcego stanowiç zagro˝enie
dla zdrowia, ˝ycia lub bezpieczeƒstwa oraz w∏aÊci-
woÊç i zadania tych organów.

§ 2. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do: 


