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Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z art. 1 Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego stowa-
rzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej stro-
na, a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami
Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, sporzàdzonego
w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., który wszed∏ w ˝y-
cie w dniu 1 lutego 1994 r., zawarty zosta∏ Protokó∏ do-
stosowujàcy aspekty handlowe Uk∏adu Europejskiego
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony,
a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami Cz∏on-
kowskimi, z drugiej strony, w celu uwzgl´dnienia przy-
stàpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Króle-

stwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników nego-
cjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerze-
niem istniejàcych uzgodnieƒ preferencyjnych,
sporzàdzony w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r. Rada
Ministrów dnia 27 listopada 2001 r. wyrazi∏a zgod´ na
zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej powy˝szym proto-
ko∏em. Zgodnie z art. 8 protoko∏u wszed∏ on w ˝ycie
w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
1 stycznia 2002 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 11 lutego 2002 r.

w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Protoko∏em dostosowujàcym aspekty handlowe
Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony,

a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzgl´dnienia
przystàpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej
oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejàcych

uzgodnieƒ preferencyjnych, sporzàdzonym w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r.
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DOKUMENT POPRAWEK
do Konstytucji i Konwencji Mi´dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego,

sporzàdzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencj´ Pe∏nomocników
w Kyoto dnia 14 paêdziernika 1994 r.

sporzàdzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 6 listopada 1998 r. zosta∏ sporzàdzony w Minneapolis Dokument poprawek do Konstytucji i Konwen-
cji Mi´dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego, sporzàdzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i po-
prawionych przez Konferencj´ Pe∏nomocników w Kyoto dnia 14 paêdziernika 1994 r.

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym Dokumentem, 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 24 kwietnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Dokument poprawek do Konstytucji i Konwencji Mi´dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego
oraz jednolite teksty Konstytucji i Konwencji stanowià za∏àcznik do niniejszego numeru)


