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396 

USTAWA 

z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o przedłużeniu kadencji kolegi6w odwoławczych p'rzy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy. 

Art. 1. Przedłuża się kadencję kolegiów odwoław
czych przy sejmikach samorządowych, powołanych w 
1990 r. na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 
32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 
518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 11 O, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) do 
dnia 31 grudnia 1994 r. 

Art. 2. Zawiesza się wykonanie czynności związanych 
z powołaniem członków kolegiów odwoławczych, zgodnie 
z art. 81 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej wart. 1. 

Art. 3. W ustawie z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195) wart. 
50 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Rada Ministrów zapewni niezbędne środki związane 

z wykonywaniem przez kolegium odwoławcze przy 
sejmiku samorządowym zadań, o których mowa wart. 
45 ust. 2 i art. 46, w roku 1994." 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 24 czerwca 1994 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 100, poz. 
499) wart. 2 wyrazy "do dnia 30 czerwca 1994 r." zastępuje 
się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1994 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1994 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontrakt6w eksportowych. 

Rozdział 1 

Przepisy og61ne 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ubezpieczeń kontrak
tów eksportowych, w wypadku których wypłata odszkodo
wań zapewniona jest w drodze przekazywania ubezpieczy
cielowi przez Skarb Państwa niezbędnych na ten cel środ
ków. 

- 2. Celem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 
zwanego dalej ubezpieczeniem kontraktów eksportowych, 
jest udzielanie krajowym podmiotom gospodarczym ochrony 
na wypadek strat poniesionych w trakcie realizacji kontraktu 
eksportowego, mogących powstać: 

1) przed wysyłką towarów lub realizacją usług, 

2) po wysyłce towarów lub zrealizowaniu usług. 

Art. 2. 1. Ubezpieczenie kontraktów eksportowych 
obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w wy
niku niemożności wykonania kontraktu eksportowego bądź 
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania kon
traktu przez kontrahenta zagranicznego, jeśli szkody te są 
następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko niehandlowe, 
tj: 

1) ryzyko polityczne, 

2) ryzyko katastrofalne, 

3) ryzyko przewlekłej zwłoki w wypełnieniu zobowiązań 
płatniczych przez zagranicznego dłużnika publicznego, 
tj. taki podmiot, do którego nie mają zastosowania 


