
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 maja 1995 r. 

TREŚĆ: 

Poz. : 
USTAWA 

261 - z dnia 21 kwietnia 1995 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego 1549 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 

262 - Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Islandii, 
podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. 1550 

263 - Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii 
dotyczące handlu produktami rolnymi, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. 1551 

264 - Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Konfederacją Szwajcarską 
dotyczące produktów rolnych, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. 1551 

265 - Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską 
porozumień dwustronnych zawartych z 3 państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (EFTA), podpisanych w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. 1552 

266 - Traktat między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, 
sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. 1552 

267 - Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, 
sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. 1556 

268 - Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospol itej Polskiej i Rządem Republiki Korei, sporządzona 
w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r. 1556 

269 - Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy kulturalnej 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 
9 czerwca 1993 r. 1558 

270 - Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników 
A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR) , sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 1558 

ROZPO RZĄDZEN lA: 

271 - Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią 
elektryczną obiektów budowlanych łączności 1558 

272 - Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za 
gran icą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach 1560 

273 - Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony 
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 1560 

274 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie wzoru informacji 
zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych 1563 

261 

USTAWA 

z dnia 21 kwietnia 1995 r. 

Nr 50 

o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o up
rawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 

Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, 
poz. 368 i Nr 113, poz. 547) wprowadza się następujące 
zmiany: 



Dziennik Ustaw Nr 50 - 1550 - Poz. 261 i 262 

1) wart. 4: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej," 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej do ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej publicznej lub niepublicz
nej o uprawnieniach szkoły publicznej. nie dłu
żej niż do ukończenia 24 roku życia,"; 

2) wart. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej do ukończenia szkoły po
nadpodstawowej publicznej lub niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia,"; 

3) wart. 6 w ust. 1 po wyrazach "o których mowa wart. 2 
ust. 1 pkt 1, 6 i 7 oraz ust. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1 pkt 1" 
skreśla się wyrazy " i 2" . 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dn i od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 

262 

POROZUMIENIE 

w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Islandii. 

podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 10 grudnia 1992 r. podpisane zostało w Genewie Porozumienie w formie wymiany listów między 
Rzecząpospolitą Polską i Republiką Islandii . 

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że : 

- porozumienie powyższe zostało uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, 

- zostało przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

- będzie niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej . 

Dano w Warszawie dnia 12 lipca 1994 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski 

(Tekst porozumienia zawiera załącznik do niniejszego numeru) 




