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vers), którym stworzono specjalne warunki studiów 
oraz/lub kształcenia zawodowego. 

6. Stypendia programu CEEPUS są "całościowe", tj. obej
mują koszty utrzymania, koszty korzystania z laborato
riów zgodnie z ogólnymi przepisami kraju przyjmującego, 
zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu w kraju 
przyjmującym. Wysokość stypendium programu CEEPUS 
będzie związana z kosztami utrzymania w danym kraju 
przyjmującym i będzie zabezpieczona przed inflacją. 

7. Ponieważ nie przewiduje się transferu funduszy, sty
pendia programu CEEPUS będą wypłacane przez kraj 
przyjmujący, z wyjątkiem kosztów podróży, które będą 
opłacane przez kraj wysyłający, jeśli to ma miejsce. 

8. Jednostką obliczeniową programu CEEPUS jest "jeden 
miesiąc stypendialny" . Wszystkie Umawiające się Strony 
będą informowały corocznie o swoich kwotach na nad
chodzący rok akademicki, w rocznych odstępach czasu. 
Minimalny wymagany wkład będzie wynosić 100 miesię
cy stypendialnych. 

nal training have been made outside a CEEPUS network 
(Freemovers). 

6) CEEPUS grants are "comprehensive" grants, i.e. inten
ded to cover the cost of living, expenses for laboratory fe
es according to general usage in the host country where 
applicable, housing and insurance during the stay in 
a host country. CEEPUS grants shall be linked to the cost 
of living in the respecitive host country and shall be safe
guarded against inflation. 

7) Since there is no transfer of funds, CEEPUS grants shall 
be paid by the host country, with the exception of travel 
allowances, which shall be paid by the country of origin 
where applicable. 

8) The CEEPUS currency is defined as "one scholarship 
month" . Ali Contracting Parties shall announce their quo
tas for the upcoming year of study in yearly intervalls. 
The minimum requirement shall be 100 scholarship mon
ths. 

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

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

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

- będzie niezmiennie zachowywane. 

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

Dano w Warszawie dnia 14 lipca 1994 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 22 marca 1995 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republi
ką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii, ustanawiającego współpracę w dziedzi
nie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporzą-

dzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 8 ustęp 2 Porozumienia pomiędzy Republiką Au
strii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospo-

litą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii, usta
nawiającego współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia 
w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uni-
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wersyteckiej (CEEPUSI, sporządzonego w Budapeszcie dnia 
8 grudnia 1993 r., złożony został Rządowi Węgierskiemu 
dnia 22 sierpnia 1994 r. dokument ratyfikacyjny Rzeczypo
spolitej Polskiej do powyższego porozumienia. 

Zgodnie z artykułem 8 ustęp 3 porozumienia weszło 
ono w życie dnia 1 stycznia 1995 r. w stosunku do Rzeczypo
spolitej Polskiej i do niżej wymienionych państw, które zło

żyły dokumenty ratyfikacyjne w następujących datach: 

Republika Słowenii dnia 7 października 1994 r., 

Republika Węgierska dnia 31 października 1994 r., 

Republika Bułgarii dnia 21 listopada 1994 r. 

Informacje o państwach, które w terminie późniejszym 
staną się stronami powyższego porozumienia, można uzy
skać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

Minister Spraw Zagranicznych : W Bartoszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 czerwca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
Polskich Norm i norm branżowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz w związku z art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normali
zacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia 

Poz. Numer normy PN lub BN 

3 PN-68/B-0285" 

2) poz. 5 otrzymuje brzmienie: 

Poz. Numer normy PN lub BN 

5 PN-B-02861 : 1994 

3) poz. 8 otrzymuje brzmienie: 

Poz. Numer normy PI\! lub BN 

8 PN-72/B-02865 

4) skreśla się poz. 94. 

obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżo
wych (Oz. U. Nr 44, poz. 174) wprowadza się następu
jące zmiany w wykazie Polskich Norm i norm branżo
wych do obowiązkowego stosowania, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia: 

1) poz. 3 otrzymuje brzmienie: 

Tytuł normy 

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
Hydranty wewnętrzne 52. Szafki 

Tytuł normy 

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
Suche piony. Wymagania i badania 

Tytuł normy 

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciw-
pożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągo-
wa wewnętrzna przeciwpożarowa 
Uwaga - zastąpiona częściowo przez PN-B-
-02861:1994 w zakresie P. 2,4,3. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski 




