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USTAWA 

z dnia 13 grudnia 1957 r. 

o opłacie skarbowej. 

Art. t. 1. Opłatę skarbową pobiera się: 

l) od podań i załączników do podań wnoszonych do orga
nów władzy i administracji pa11stwowej, nie wyłączając 
środków odwoła wczych i innych środków prawnych, 
przewidzianych w przepisach o postępowaniu admini-
stracyjnym lub poda tkowym, 

2) od czynności urzędowych podejmowanych na wniosek 
zlainteresowanych przez organy władzy i administracji 
państwowej, 

3) za świadectwa (zaświadczenia, poświadczenia. wypisy 
odpisy, wyciągi i protesty weksli) wydawane na wnio
sek zainteresowanych przez organy władzy i administra
cji państwowej. 

4) za z~zwolenia(foncesje, licencje , pozwolenia, potwier
dzenia} wydawane na wniosek zainteresowanych przez 
organy władzy i administracji paflstwowej, 

5) od pism stwierdzających czynności cywilno-prawne, a w 
szczególności od: rachunków, weksli, przekazów, pełno

mocnictw, poręczeń, ustanowienia hipoteki, dokumentów 
przewozowych oraz od umów majątkowych małżeńskich. 
2. Wząl--resie wykonywania przez przedsiębiorstwa i in-

stytucje pallstwowe, organizacje zawodowe i społeczne czyn
ności organów administracji państwowej opłatę skarbową po
biera się od podań i załączników do podaIl wnoszonych do 
nich, od ich czyimości urzę-dowych oraz za świadectwa i ze-

, zwolenia przez nie wydawane. 
3. Rada Ministrów określa szczegółowo w drodze fOZpO

Jządzenia .przedmioty opłaty skarbowej wymienione w ust. l, 
,ustala wysokość stawek opłaty od poszczególnych przedmio-

tów opła ty, jak rówmez może wprowadzać zwolnienia cał

kowite lub częściowe od tej opłaty. 

4. Minister Finansów może przyznawać dalsze zwolnie
nia od opłaty skarbowej dla po szczególnych przedmiotów 
opłaty lub dla grup osób w granicach słuszności gospodar
czej.' 

5. Stawki opłaty skarbo\,vej ustalone w trybie ust. 3 nia 
mogą przewyższać: 

1) od przedmiotów opłaty określonych w ust. l pkt l - od 
podania 250 zł i od załącmika do podani a 2 zł, 

2) od przedmiotów opłaty określonych w ust. l pkt 2 
400 zl, a jeżeli oplata będzie pobierana od stronicy do
kumentu - 50 zł od stronicy, 

3) od przedmiotów opłaty określonych w usL 1 pkt 3 ....... 
50 zł, a jeżeli opłata będzie pobierana od stronicy do
kumentu - 20 zł Cld stronicy; pIZy stawkach procen
towych - 2% , 

-4) od przedmiotów opłaty określonych w list, l pkt 4 -
5.000 zi, a jeżeli opłata będzie pobierana od m2 po
wierzchni - 5 zł od jednego m2 powierzchni, a przy 
stawkach procentowych ~- 25°( .. , 

5) od przedmiotów opłaty określonych w usl. l pkt 5 -
300 zł , a ' przy stawkach procentowych - ID/u. 

6. Stawki opłaty skarbowej od poszczególnych przed. 
miotów opłaty mogą być podwyższane lub obniżane na okre
ślonym terenie w drodze uchwały powiatowej (miejskiej) ra
dy narodowej w granicach do 10% stawek opłaty ustalonych 
w trybie ust. 3. Podwyższenie opłat nie może przekraczać 
9Ianicyokreślonej w ust. 5. 

/ 
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Art. 2. L Obowiązek uiszczenia opła ty · skarbowej ' cią
ży na osobach. fizycznych, spadkach nieobjętych oraz na nie 
będących podmiotami gospodarki . uspołecznionej osobach 
prawnych, stowarzyszeniach i spółkach, jeżeli składają one 
podania lub załącżniki do podań; uzyskują swiadectwa lub 
zezwolenia, dokonują czynności cywilno-prawnych lub jeżeli 

vi ich interesie dokonywane są czynności urzędowe. Jeżeli 
_ czynności cywilno-prawne są dokonywane wspólnie przez 

kiJka podmiotów lub czynności urzędowe są dokonywane na 
rzecz kilku podmiotów, . obowiązek uiszczenia opłaty ciąży 
na nich solidarnie. -

2. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży rów
nież: 

1) na jednostkach budżetowych, na podmiotach gospodarki 
uspołe cznionej oraz na organizacjach politycznych, spo
łecznych i zawodowych - od zezwoleń oraz od weksli 
i protes tów weksli, od przekazów, poręczeń. , ustanowie
nia hipo teki i od dokumentów przewozowych, a ponad
' to -

2) na podmiotach 'gospodarki uspołecznionej oraz na orga
nizacjach politycznych, społecznych i zawodowych - od 
czynności urzędowych - w zakresie spraw adresowych. 
3. Obowiązek uiszczenia opIaty ciąży wyłącznie na pod-

mio tach wymienionych w ust. 1, jeżeli kontrahentami czyn
Ilości cywilno-prawnych są podmioty wyndenione w ust. 1 
t .2. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży natomiast solidarnie 
na podmiotach wymienionych w ust. 1 i 2. jeżeli składają 
one wspólnje podania lub załączniki do podań· albo jeżeli 

w ich wspólnym interesie dokonuje się, czynności urzędowych 
lub wydaje świadectwa albo zezwolenia. 

Art. 3. Rada Ministrów w dr0dze rozporządzenia okre
śli zakres zwolnień od opłaty skarbowej - ·z zastrzezeniem 
wzajemności - dla parlstw obcych oraz uwierzytelnionych 
w Polsce przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych 
państw r obcych, jak również dla innych osób zrównanych 
z n imi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie · ustalo
nych zwyczajów międzynarodowych, fi także dla pracowni
k ów przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych 
p clllstw obcych oraz osób z nimi zrównanych nie będących 
obywatelami polskimi. ' 

Art. 4. 1. Wolne są od opłaty skarbowej podania i za
'łączniki do · podań, czynności urzędowe, świadectwa, zezwo
lenia, pełnomocnictwa i poręczenia w sprawach: 

1) karnych i dyscyplinarnych, 
2) alimentarnych, opieki . i przysposobienia, 
3) ubezpieczenia społecznego, zaopatrzenia . rentowego, po

mocy społecznej, ulg określonych w przepisach szcze~ 

gólnych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i ich 
rodzin oraz uprawnień i ulg dla inwalidów! 

4) powszechnego obowiązku wojskowego, ,.Li'i 
5) wyborów do Sejmu i rad narodowych. 

2. Wolne są od opłaty podania i załączniki do podań, 
których przedmiotem są zażalenia i skargi na czynnośCi or
ganów władzy i administracji paóstwowej , jak również za
wiadomienia o naruszeniu praworządności. Nie dotyczy to 
poclat1 określal1Ychprzez strony jako skargi i zażalenia, lecz 
będących w istocie swej odwołaniami lub innymi środkami 
prawnymi .. składanymi w toku instancji. 

3. Wolne są od opłaty skarbowej podania i zal.ączniki 
do podać. w sprawach zatrudnienia oraz świadectwa wyda
w~ne na skutek tych , podań. 

4, Wolne ,są od opłaty skarbowej podania o 'wydanie 
h 'riadectw oraz . wydawane na skutek tych . podań świadec~ 
twa niezbędne dla uzasadnienia wniosków w sprawach · wy
mienionych w ustępach poprzedzających. 

Art. 5. 1. Obowiązek niszczen ia opłaty skarbowej po~ 
wstaje: 

2 Poz. 1 

1) od ·podall i załączników do podań, świadectw I zezwo
let'l - z cft"\vilą wniesienia podania lub złożenia załącz

nika do podania, podpisania protokołu lub wydania swia
dectwa albo zezwolenia, 

2) od czynności 'urzędowych - z chwilą sporz.ądzęnia/ , pi~ 
sma IIIb pro tokołu albo z chwilą dokonanid czynności, 

jeżeli\v jej wyniku nie jest wydany żaden dokument, 
3) od pism s twierdzających czynności cywilno-prawne • 

chwilą sporządzenia pisma, 
4) od pism stwierdzajątych czynności cywilno-prawne spo

rządzonych za granicą - w terminie 7 dni od dnia wpro
wadzenia ich do Polski; jeżeli daty wprowadzenia nie 
da się ustalić, term in 7-dn,owy liczy się od dnia otrzy
mania ich w Polsce przez osoby, na których ciąży obo
wiązek uiszczenia opłaty. 

2. Pismo stwierdzające czynność cywilno-prawną uwa
ża się, za sporządzone, jeżeli: 

1) zostało podpisane przez obie strony lub choćby przez 
jedną Zf' stron i wręczone drugiej stronie lub osobie 
trzeciej bądż przedstawione sądowi celem dokonania 
wpisu w księdze wieczystej, bądż sporządzone sądOW
nie lub notarialnie albo notarialnie uwierzytelnione, 

2) protokół. stwierdzający czynność cywilno-prawną z1łstał, 
podpisany choćby przez jedną stronę, 

3) pismo stwierdzające- przyjęcie oświadczenia zostało do
ręczone stronie składającej oświadczenie, 

4) pismo stwierdzające czynność cywilno-prawną , sporzą

dzone wobec świadków, podpisali tylko świadkowie lub . 
jeden z n ich. 
3. Opłatę skarbową od weksli należy uiścić przed umie

szczeniem pierwszego podpisu; od weksla trasowanego pła

tnego na własne zlecenie wystawcy lub na jego rzecz ..:.. 
przed przyj ęciem weksla lub umieszczeniem pierwszego in
dosu, a od weksla wystawionego za granicą także przed 
przyjęciem zapłaty, wręczeniem innej osobie lub przed wy
toczeniem skargi o pretensje z weksla; przepis ten stosuje" 
się również do przekazów. 

Art. 6. 1. ·Do obliczania i pobierania od pod~tn'ika opIa
ty skarbowej oraz do wpłacania jej na rachunek właściwego 
organu finansowego obowiązani są jako płatnicy: 

1) notariusz - od pism stwierdzających czynności cywilno- , 
prawne, sporządzanych przed nim lub przedstawionych 
mu celem dokonania czynności notarialnej, oraz od po-. 
świadczeń przez niego dokonywanych, . 

2) przewoźnik - od listów przewozowych . i innych doku
mentów st wierdzających, że otrzymał rzecz do przewo
zu (dowód ładunkowy, recepis, kwit bagażowy itp.), 

3) przedsiębiorca okrętowy oraz przedsiębiorca żeglugi po
wietrznej (j ego ' pełnomocnik i komisant) - od doku
mentów przewozowych, upoważniających do jazdy itat
kiem morskim lub powietrznym. 
2. Płatnicy stwierdzają na oryginałach bądź odpisach 

pism wydawanych stronom sposób . obliczenia opłaty, a mia
nowicie rodzaj i przedmiot opłaty, sumy uiszczonej opłaty · 

bądź powód niepobrania opłaty o,az pozycję rejestru opiat. 
Takie samo stwierdzenie pła tnicy umieszczają w rejestrach 
oraz na pismach pozostających w aktaoh. 

3. Pła tnicy obowiązani są. uzależnić dokonanie czynno
ści lub wydanie dokumentu od uprzedniego uiszczenia opłaty 
ikarbowej. 

4. Poza przyp'adkami wymien ionymi w ust. 1 opłatę skar
bową or! podań i załączników do podat'l, czynności u.rzędo
wych, świadectw i zezwoleń pobierają w znaczkach ·skar- .. 
bowy ch organy władzy i administracji państwowej albo 
przedsi(:biorstwa, in,stytucje i organ izacj e wymienione ~ 
art. l , ust. 2, przyjmujące podania, wykonujące czynnOŚCI 
urzędowe lub wydające świade·ctwa czy zezwolenia. Jeżeli 
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w myśl przepisów o zobowiązaniach podatkowych należna 

opła ta ma być u iszczona gotówką - opłatę pobiera organ 
finansowy. 

5. Minister F inansów określi sposób pobierania luh 
uiszczan ia opłaty oraz sposób prowadzenia rejes trów opła

ty ilka rbowej. 

Art. 1. Jeżeli świadectwo. zezwolenie albo pismo stwier
dzające czynność cywilno-prawną są zwolnione od opIaty 
ze względu na cel. w jakim mają być użytl:' - użycie ich 
w innym celu powod uje obowiązek' pobran ia od n ich opła ty 
p rzez ten organ, któremu świadectwo. zezwolenie albo .pismo 
przedstawiono bądź który stwierdzi użycie ich w innym celu. 

Art. 8. 1. Kierownicy o rganów pobie rających opłatę, 

jak również organy nadzorcze ' obowiązane są przy dokony
waniu kontrol t działalności organów pobierających opłaty 
spraw dzać j ednocześnie prawidłowość poboru opłaty skar
bowej. 

2 . Pracownicy organów władzy i 'administracji państwo
wej oraz uspołecznior~ych zakładów pracy mają obowiązek 

kontrolowania ui szczania opłaty skarbowej od podań. świa

d ectw i zezwoleń podl egających opłacie . oraz pism stwier
dzających czynności cywilno-prawne. przedstawionych im 
w związku z ' załatwianymi przez nich sprawami. \ V razie 

t "7 stwierdzenia ni eu iszczen ia opIaty lu b u iszczenia jej w nie
dostatecznej kwocie należy pobrać opłatę i skasować znacz
ki na ś wi adectwie. zezwoleniu lub piśmie. w razie zaś od
mowy jej u iszczenia - odmówić przyjęcia . podania. świa

dectwa. zezwoleni a lub p isma . 

3. Ogólny nadzór nad pobore m opłaty skarbowej spra
wuje Minis ter F inan sów j podległe mu organy finansowe. 

Art. 9. l. Opła ta skarbowa podlega zwrotowi. jeżeli 

zo~ta ł a uiszczona niena l eż ni e lub w kwoci e wyższej od us ta
wowo przewidzianej albo jeżeli mimo uiszczenia opłaty n ie 
wykonano czynności urzędow~ lub nie wydano dokumentu: 
Opłata podl ega również zwrotow i. jeżeli czynność prawna · 
stwierdzona pismem. od któr ~go uiszczono opłatę. jes t ni e 
ważna IJb została uznana za n ie ważną albo jeżeli okolicz
ności wskazują . że warunek zawiesza,jący. od którego uza
leżniono czynność prawną. n ie ziści się. 

Zwrot opłaty nie przysługuje jednak. j eżeli niewykona
- n ie czynności nastąpiło z winy strony lub jeżeli s tron a od
mówiła przyjęci a do kumen tu- al bo j eżeli uiszczona opłata 
nie przek racza 10 zł. 

2. Zwrotu opłaty dokonuje organ finansowy. na k tóre
go rachunek suma podlega j ąca zwrotowi została zarachowa
DIl . a jeżeli opłatę ui szczono znakami wartościowymi -

2 

organ finansowy właściwy ze względu na mleJ sce zamiesz· , 
kania pod a tnika . Do wniosku o zwrot należy dołączyć za· 
świadczenie s twierdzające. że pobrana oplata podlega zwro. 
towi . wydane przez ten organ. k tóry pobrał opłatę. a jeżeli 
zw ro towi podlega kwota uiszczona gotówką - także ' dowód 
dokonania wpłaty. Jeżeli pismo. od którego uiszczono opłatę, 

jest w posiadan iu organu. który pobrał opła tę - organ teR 
przesyła pismo organowi finansowemu . 

Art. 10. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i za· 
ł ączniki do podań wnoszone do organów władzy i admini
stracji państwowej oraz wydawane przez nie świadectwd'/ 

o ile z mocy odrębnych przepisów pra wnych podlegają opIa
tom na rzecz Państwa (opłaty specja lne) lub są na mocy 
tych przepisów od tych opłat zwoln ione. 

Art. 11. W dekrecie z dnia 14 sierpnia 1954 r . o pasz4 

portach zagranicznych (Dz. U. Nr 39. poz. 170): 
1) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"l. Paszporty zwyczajne oraz dokonywane w kra ju w 
tych paszportach wpisy podlegają opłacie skar
bowej .... 

2) a rt. 19 i art. 24 ust. 3 skreśla się. 

Art. 12. 1. Tracą moc: 
r 
l 

1) dekret z dnia ~ lutego 1947 
U. z 1951 r. Nr 9. poz . 73). 

r. o opłacie skarbowej (Dz. 

2) art. 18 ust. 2 dekretu z dnia 22 pa ździernika 1951 f . 

o dowoda ch osobistych (Dz. U. z 195 t r. Nr 55. poz. 382, 
z 1956 r. Nr 6. poz . 29 i Nr 21. poz. 101). 

3) a rt. 6 u s t. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o transpor
cie drogowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 4. poz, 25 i z 1953 r. 
Nr 43. poz. 210). 

4) art. 74 (1). 160 (1) zdan ie pi erwsze art. 21 3 (l) ·wzpo· 
rząd zen ia z dnia 22 marra 1928 r. o ochron ie wynaL1z
k ów. wzorow i znaków towd.rowych (Dz. U. Nr 39. pOl. 

384 z póżn iejszymi zmianami) . 
2. Tracą mo c przepisy sżczegó l ne dOłyczą ce zwo!nie:!:t 

od opła ly skarbowei z wyjątkiem zwoln ień wynikaJących ' 
z umów międzynarodowych. 

Art. 13. Przepisy u chylone na podstawie art. 11 i li 
s tosuje się jednak do przedmiotów oplclty. co do k tórych 
cbowią7.ek uiszczenia opłaty pows ta ł pr7ed dniem wejścill 

w ' życ-ie niniejszej us tawy. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w ź yci e po upływie 2 t ygodnll 
od dnia ogłoszenia. 

Prze\\:odnicząry Rady PaI1slw;,: A ' Za wadzki 
Sekretarz Rady Pal'lstwa: J . Horodecld ._ 

USTAWA 

% dnia 28 grudnia 1957 r. 

o prowizorium bud~etowym ni I kwartał lltS8 r. 

Art. l. 1. Upoważnia się Radę Ministrów do dokonywa
, n ia w zakresie budżetu centralnego wydatków budżetowych 

w okresie od 1.1. do 31.UI. ·1958 r. do wysol,cości 34.529.299 
tys. zł. 

2. Dla zabezpieczenia pokrycia wydatków wymienionych 
w ust. 1 ustala się wysokość dochodów budżetowych w kwo
cie 34 .843.092 tys. zł . 

, 3. Podział dochodów i wydatków budżetowych na re
sorty zlIw iera załączn i k nr 1 do niniejszej ustawy. 

4. U ~tala się wysokość dotacji wyrównawczej dla zb ior
czy ch budżetów województw zgodnie z załącznikiem nr 2. 

Arl. 2. Upoważnia się M ini st ra Finansów do pokrywanIa: 
w okres ie pie rwszego kwartału 1958 r, z nadwyżki lal ub ie
głych niedoborów środków obro towych na począte k: rotol 
przedsiębiorstw gospodarlc.i uspołeczn ionej . powiązanych 7. bu~ 

dżetem centralnym. 
\Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady 

Ministrów. M inistrowi Finansów or<17. wszystkim ministrom. 

Art. 4. Ustawa w chodzi w życie z dn iem ' 1 styczn i" 
1958 roku. 

Przewodn icz!,!cy Rady Pań stw ,", : A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Pańsl\va: J . f-Iolodecki .:"; ' 
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