
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. 

Poz. 1218 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
1)

 

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

o sprostowaniu błędów 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, 

z późn. zm.
2)

) w: 

1) oświadczeniu rządowym z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczy-

pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podat-

ków od dochodu i majątku, sporządzonej w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 535) zamiast wy-

razów „w dniu 30 lipca 1993 r.” powinny być wyrazy „w dniu 31 lipca 1993 r.”; 

2) oświadczeniu rządowym z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji 

konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzonej w Warszawie dnia 2 marca 1992 r. 

(Dz. U. Nr 50, poz. 198) zamiast wyrazów „w dniu 29 stycznia 1994 r.” powinny być wyrazy „w dniu 28 stycznia 

1994 r.”; 

3) oświadczeniu rządowym z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, ro-

dzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 26 października 1994 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 620) 

zamiast wyrazów „dnia 1 sierpnia 1995 r.” powinny być wyrazy „dnia 30 lipca 1995 r.”. 

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna 

                                                           
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagra-

nicznych (Dz. U. poz. 1266). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. 

Nr 117, poz. 676. 




