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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 lutego 1994 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską 
a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 8 września 1991 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie z ar 
tykułem 42 ust. 1 Konwencji konsularnej między Rzecząpos
politą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 
8 września 1991 r., dokonana została w Kijowie dnia 21 

grudnia 1993 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wy
mienionej konwencji . 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 42 ust. 1 powyższej 
konwencji weszła ona w życie dnia 20 stycznia 1994 r. 

Minister Spraw Zagranicznych : A. Olechowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 5 maja 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 
korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejaz
dów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 
54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 40, poz. 150) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia 
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 
korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 101, poz. 
516) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub 
niepełnosprawnej oraz ich rodziców lub opiekunów 
przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca 
pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuń
czo -wychowawczej, ośrodka rehabilitacji lub lecz
niczego i z powrotem - dokument lub zaświad
czenie stwierdzające fakt inwalidztwa lub niepełno
sprawności dziecka; dokument (zaświadczenie) nie 
jest wymagany w przypadku widocznego inwalidz
twa lub niepełnosprawności", 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do 
2 przejazdów w roku z ulgą 50% przy przejazdach 
środkami publicznego transportu zbiorowego ko
lejowego dla emerytów i rencistów oraz ich współ
małżonków, na których pobierane są dodatki ro
dzinne, są zaświadczenia wydawane przez: 
1) terenowe jednostki Polskiego Związku Eme

rytów, Rencistów i Inwalidów, 

2) regionalne komisje emerytów i rencistów 
NSZZ "Solidarność", 

3) Niezależny Krajowy Związek Zawodowy 
w Polsce "Solidarność Weteranów Pracy" , 

4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzy
szenia Emerytów i Rencistów "Solidarność 
-80", 

5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów 
pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związ
ków Zawodowych, 

6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych 
Emerytów i Rencistów " Weterani Pracy", 

7) oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Eme
rytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrz
nych, 

8) zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Za
wodowych, 

9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Zwią
zku Nauczycielstwa Polskiego, 

10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyż
szej Izby Kontroli, 

11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześ
cijańskiego Związku Zawodowego "Solidar
ność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki, 

z ważnością na okres 3 lat od daty wydania." , 

3) w § 4 skreśla się pkt 2, a pkt 3 i 4 otrzymują oznaczenie 
pkt 2 i 3. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : B. Liberadzki 
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