
dlowego tracà z mocy prawa cz∏onkostwo w tych orga-
nach.

Art. 29. 1. W ciàgu 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, radny gminy Warszawa-Centrum wybiera
diet´, którà b´dzie pobiera∏ z tytu∏u jednoczesnego wy-
konywania mandatu radnego gminy Warszawa-Cen-
trum i radnego dzielnicy.

2. Je˝eli radny nie dokona wyboru diety w terminie,
o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje mu dieta wy˝sza.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie miesiàca od dnia
jej og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10
i 11, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
oraz art. 18 w zakresie zmian okreÊlonych w pkt 3, a tak-
˝e art. 19, 20, 23 i 24, które wchodzà w ˝ycie pierwsze-
go dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie 3 miesi´-
cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U M O WA
(w formie wymiany not)

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii, 
podpisana w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniajàca Umow´ mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiàzku wizowego z dnia 
18 lipca 1972 r.

Nr 10-44-99

NOTA WERBALNA

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏a wy-
razy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Re-
publiki Austrii i w celu dostosowania do zmienionych
warunków ma zaszczyt zaproponowaç Rzàdowi Zwiàz-
kowemu Republiki Austrii zawarcie Umowy mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzko-
wym Republiki Austrii, zmieniajàcej Umow´ mi´dzy
Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem
Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesie-
niu obowiàzku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r., nast´-
pujàcej treÊci:

Artyku∏ I

1. Artyku∏ 1 ust´p 2 Umowy otrzymuje nast´pujàce
brzmienie:

„2. Obywatele polscy, którzy posiadajà wa˝ny do-
kument uprawniajàcy do powrotu do kraju
(paszport blankietowy), wydany przez przed-
stawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne
Rzeczypospolitej Polskiej jako dokument zast´-
pujàcy paszport na powrót do kraju, mogà,
wracajàc do Rzeczypospolitej Polskiej, wjechaç
bez wizy w tranzycie na terytorium Republiki
Austrii i zatrzymaç si´ tam na czas nie d∏u˝szy
ni˝ pi´ç dni.

Obywatele austriaccy, którzy posiadajà doku-
ment Unii Europejskiej uprawniajàcy do po-
wrotu do kraju (Emergency Travel Document),
wydany przez przedstawicielstwo dyploma-
tyczne lub konsularne paƒstwa-cz∏onka Unii
Europejskiej jako dokument zast´pujàcy pasz-
port na powrót do kraju, mogà, wracajàc do Re-

publiki Austrii, wjechaç bez wizy w tranzycie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zatrzy-
maç si´ tam na czas nie d∏u˝szy ni˝ pi´ç dni.”

2. W artykule 1 dodaje si´ ust´p 3 w nast´pujàcym
brzmieniu:

„3. Uprawnienia wynikajàce z ust´pu 1 i 2 nie do-
tyczà obywateli ka˝dego z obu Paƒstw, którzy
chcà si´ udaç na terytorium drugiego Paƒstwa
w celu podj´cia tam dzia∏alnoÊci zarobkowej
lub przebywaç tam jednorazowo d∏u˝ej ni˝ trzy
miesiàce.”

Artyku∏ II

1. Artyku∏ 3 ust´p 1 Umowy otrzymuje nast´pujàce
brzmienie:

„1. Obywatele polscy korzystajà z uprawnieƒ wyni-
kajàcych z postanowieƒ artyku∏u 1, je˝eli posia-
dajà jeden z nast´pujàcych wa˝nych dokumen-
tów podró˝y:

paszport dyplomatyczny

paszport s∏u˝bowy Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych

paszport zwyczajny

ksià˝eczka ˝eglarska

licencja lotnicza”.

2. W artykule 3 ust´p 3 wyrazy „w ust´pach 1 lub 2”
zast´puje si´ wyrazami „w ust´pach 1 i 2, jak równie˝
w artykule 1 ust´p 2”.

W przypadku wyra˝enia przez Rzàd Zwiàzkowy Re-
publiki Austrii zgody na powy˝sze, nota niniejsza oraz
zgoda Rzàdu Zwiàzkowego Republiki Austrii wyra˝ona



w nocie — odpowiedzi b´dà stanowi∏y Umow´ mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzko-
wym Republiki Austrii, zmieniajàcà Umow´ mi´dzy
Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem
Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesie-
niu obowiàzku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r., która
wejdzie w ˝ycie pierwszego dnia drugiego miesiàca po
dokonaniu wymiany tych not.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej korzysta
z okazji, by ponowiç Ministerstwu Spraw Zagranicz-
nych Republiki Austrii wyrazy wysokiego powa˝ania.

W imieniu Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej: J. Barcz

Wiedeƒ, dnia 29 kwietnia 1999 r.

Przek∏ad z j´zyka niemieckiego

GZ 166.24.01/0006e-IV.2/1999

NOTA WERBALNA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesy∏a wyra-
zy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
i ma zaszczyt potwierdziç otrzymanie noty Ambasady
nr 10-44-99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. nast´pujàcej tre-
Êci:

«Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏a wy-
razy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Re-
publiki Austrii i w celu dostosowania do zmienionych
warunków ma zaszczyt zaproponowaç Rzàdowi Zwiàz-
kowemu Republiki Austrii zawarcie Umowy mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzko-
wym Republiki Austrii, zmieniajàcej Umow´ mi´dzy
Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem
Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesie-
niu obowiàzku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r., nast´-
pujàcej treÊci:

Artyku∏ I

1. Artyku∏ 1 ust´p 2 Umowy otrzymuje nast´pujàce
brzmienie:

„2. Obywatele polscy, którzy posiadajà wa˝ny do-
kument uprawniajàcy do powrotu do kraju
(paszport blankietowy), wydany przez przed-
stawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne
Rzeczypospolitej Polskiej jako dokument zast´-
pujàcy paszport na powrót do kraju, mogà,
wracajàc do Rzeczypospolitej Polskiej, wjechaç
bez wizy w tranzycie na terytorium Republiki
Austrii i zatrzymaç si´ tam na czas nie d∏u˝szy
ni˝ pi´ç dni.

Obywatele austriaccy, którzy posiadajà doku-
ment Unii Europejskiej uprawniajàcy do po-
wrotu do kraju (Emergency Travel Document),
wydany przez przedstawicielstwo dyploma-
tyczne lub konsularne paƒstwa-cz∏onka Unii
Europejskiej jako dokument zast´pujàcy pasz-
port na powrót do kraju, mogà, wracajàc do Re-
publiki Austrii, wjechaç bez wizy w tranzycie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zatrzy-
maç si´ tam na czas nie d∏u˝szy ni˝ pi´ç dni.”

2. W artykule 1 dodaje si´ ust´p 3 w nast´pujàcym
brzmieniu:

„3. Uprawnienia wynikajàce z ust´pu 1 i 2 nie do-
tyczà obywateli ka˝dego z obu Paƒstw, którzy
chcà si´ udaç na terytorium drugiego Paƒstwa
w celu podj´cia tam dzia∏alnoÊci zarobkowej
lub przebywaç tam jednorazowo d∏u˝ej ni˝ trzy
miesiàce.”

Artyku∏ II

1. Artyku∏ 3 ust´p 1 Umowy otrzymuje nast´pujàce
brzmienie:

„1. Obywatele polscy korzystajà z uprawnieƒ wyni-
kajàcych z postanowieƒ artyku∏u 1, je˝eli posia-
dajà jeden z nast´pujàcych wa˝nych dokumen-
tów podró˝y:

paszport dyplomatyczny

paszport s∏u˝bowy Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych

paszport zwyczajny

ksià˝eczka ˝eglarska

licencja lotnicza”.

2. W artykule 3 ust´p 3 wyrazy „w ust´pach 1 lub 2”
zast´puje si´ wyrazami „w ust´pach 1 i 2, jak równie˝
w artykule 1 ust´p 2”.

W przypadku wyra˝enia przez Rzàd Zwiàzkowy Re-
publiki Austrii zgody na powy˝sze, nota niniejsza oraz
zgoda Rzàdu Zwiàzkowego Republiki Austrii wyra˝ona
w nocie — odpowiedzi b´dà stanowi∏y Umow´ mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzko-
wym Republiki Austrii, zmieniajàcà Umow´ mi´dzy
Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem
Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesie-
niu obowiàzku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r., która
wejdzie w ˝ycie pierwszego dnia drugiego miesiàca po
dokonaniu wymiany tych not.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej korzysta
z okazji, by ponowiç Ministerstwu Spraw Zagranicz-
nych Republiki Austrii wyrazy wysokiego powa˝ania.»

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt
poinformowaç, ˝e Rzàd Zwiàzkowy Republiki Austrii
wyra˝a w pe∏ni zgod´ na powy˝sze, wobec czego nota
niniejsza wraz z notà Ambasady stanowià Umow´ mi´-
dzy obydwoma Rzàdami w tej sprawie, która wejdzie
w ˝ycie pierwszego dnia drugiego miesiàca po doko-
naniu tej wymiany not.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta z tej
okazji, by ponowiç Ambasadzie Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyrazy wysokiego powa˝ania.

W imieniu Rzàdu Zwiàzkowego Republiki Austrii:
Ch. Prosl

Wiedeƒ, dnia 29 kwietnia 1999 r.
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