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przypadku pozbawienia obywatelstwa polskie
.go osoby, której zosŁa-ł on wydany,"; 

7) wart. 12 ust. 2. ~o wyrazie "konsularnego" dodaje się 
'wyraz "książeczkowego"; 

8) w art. 13': 

/ 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
• ,,1. Paszport konsularny wystawia się na jedną oso

bę , Jednakże paszport ten,'może obejmować także 

dzieci do lat szesnastu, znajdujące się pod opie
ką posiadacza paszjJortu.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
;,2. Paszport konsularny książeczkowy wydaje się na 

czas do la t dziesięciu. Ważność paszpprtu konsu
larnego książeczkowego można wznawiać, jed
nakże łączny okres jego wa.żności nie m9że prze
kraczać lat dziesięciu od daty 'wystawi~nia . ", 

w ust. 3 po· wyrazie: "konsularny" dodaje się wyraz: 
"książeczkowy" ; 

okresy do .,dwóch lat, . jednak łączny ok-res 
ważności wkładki paszportowej n~e Jlloże 
przek~aczać pi~ciulat od daty jej wystawie
nia. Ponadto stosuje się odpowiednio art. 9 
ust.' 2."; 

1 O) ait. 17 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 17. Do spraw wyjazdów na podstawie wkl51dek 

paszportowych do dow0dów osobistych slosuje 
się odpowiednio przepisy art. 4, 5 i 10.";, 

11) wart. 20 dodaje się liSt. 4 w brzmieniu : 
,,4. W uzasadnionyćh przypadkach właściwy ' organ pasz

portowy może zwolnić posiadacza paszportu lub 
wkładki paszportowej do dowodu osobistego od obo
wiązku kaZdorazowego złożenia w ymienionych do
kU'mentów w organach paszportowych."; 

.12) w art. 24ust.2otrzymuj'e brzmienie: 

9)' art. ' 16otrzymuje brzmienie: 
"Art. 16. 1. Wkładka pa'szportov,':a do dowodu osobiste- _ 13) 

go upoważnia do Jednorazowego wyjazdu 

,,2. Rad p Ministrów określi w drodze rozporządzenia za
sady i wysokość oplaty paszportowej oraz waFuąki 
i zakres stosowania u lg i zwolnień od tej opłaty."; 

po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: . 
"Art. 26a . . Ilekroć w niniejszej ustawie je~t mowa o do

wodzie osobistym, należy przez to' ' rozumieć 
także tymczasow'e zaświadczenie tożsamości," 

do krajów w niej ' wymienionych oraz po
wrotu. 

2. Vhaściwy, organ może upoważnić posiadacza 
Wkł~i paszportowej do wielokrotnych 
przejazdów. 

3. , Wkładkę paszportową upowazma]ącą do 
jednorazowego wyja2;du wydaje się na okres 

I do sześciu miesięcy i można wznawiać jej 
, ważność jedynie za granicą w ce.lu umożli

wienia powrotu db kraju. 
4. W przypadkach określonych w ust. 2 wkład

kę , paszportową wydaje się na okres do 
dwóch lat. Ważność jej można wznawiać na 

Art. 2. Prezes Rady Ministrów ogłosi w drodze obwies7-
czenia jednolity tekst ustawy z dnia -17 czerwca 1959 r. 
o paszportach z uwzględnieniem zmian, wynikających z pr'z.e
pisów ogłoszonych przed dniem ' wydania jednolitego tekstu, 
z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 ' dni od 
dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 
Sekretarz Rady Pańslwa: J. Horodęcki 
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ROZPO:RZĄDZENIE RADy MINISTR«>W 

z dnia 15 luteyo 1967 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalanIa taryf i poboru składek za obowiązkowe, 

uhezpieczenia majątkowe i osobowe. 

Na pQdstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) zarządza~ 
si.ę, co następuje: 

-§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 gru
dnia 1961 r. w spraWIe spos9bu ustalania taryf i poboru skła
dek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe 
(Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6 i z 1965 r. .tlr 7, poz. 36) § 9 
otrzymuje brzmienie: 
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,,§ 9. Jeżeliodpówiedzialność PZU z tytułu obowiązko

wych ubezpieczeń budynków, ; mienia ruchomego, 
ziemiopłodów od gradobicia i powodzi ,wa-z zwie
rząt g.ospodarczych rozpoczyna s-ię" uJ.ega zmianie 
lub kończy się w ciągu rO,ku kalendarzowegQ, nie 
pobiera się składld uzupe łniającej, 'śkladka zaś wy- ; 

.mierzona za ten rok nie podległ ~kreśleIiiu j zwro- . 
towi." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia ż mocą od dnia l stycznia 1967 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINA1~'&OW 

z dnia 31 stycznia 1967 r. 

w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych. 

zakładach usługowych. 

Na porlstawie art. 11 ,dekretu z dnia 26 ' pażdziernika 

1950 r. 0 _ zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. · z 1950 r. 
Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, 
poz. 300, z 1961 r. Nr, 33, poz. 166;i z 1966 t ; Nr 24, poz. 15,l) 


