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D.Z.IENNIK USTAW' 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 21 marca 1978 f. 'NrS' 
T R ESC, 
POZ.: 

JlO Z"P o Il. ZĄ D i E N II 

17 - Ministra Spraw ZagranIcznych s dnIa 27 lutego 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach kon-
sularnycb ' . 

o S W I A D C Z E N I A Jl Z Ą D O W E: 

18 - z dnIa 28 lutego 1978 r. w .prawle wypowIedzenia przez PolskI! RzeczpospoJltą Ludową Umowy mię
dzy RZ4dem Polskie1 Rzeczyposp.olitej 'Ludowej .• Rz'ądem Republiki Federalnej Niemiec '. w sprawie 

. pr zyznania .stalkom · rybackim RepubHkl P.ede,ra.lnej Niemiec' prawa uprawiania rybołówstwa na obsza-
n ,e strefy rybołówstwa morskiego Polśkler Rzeczypospolitej Ludowej, sporządzonej w Warszawie 
dnia 14 grudnia 1973 r. • . • • '. , • • . ' . • • • • • • . . • 52 

19 - z dnia 28 lutego 1978 r. w sprawIe wypowliigzenla przez Polską Rzeczpospolitą LudoWll Umowy mię
dzy Rządem Polskiej Rzeczypóspolitej Lud'owej 't Rządem Królestwa Danii w sprawie ·wzajemnego 
przyznanIa praw do polowów w Icb odpoWiednich strefach rybołówstwa morskiego, sporządzonej w 
Kopenhadze dnia l czerwca 1971 r.. . • •• ••••. • ' . 52 · 

17 

ROZPORZĄDZENIE,MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 27 lutego 1978 r. 

zmieniające ro~porządzenle o opiatach konsularnych. 

Na podstaWie artykułu 25 ustawy . z dnia 11 listopada 
1924 , r. o organizacji konsulatów i o .. czynnościach konsu
lów (Dz. U. Nr 103, poz .. 944) zarządza się, co następuje: 

Nr 2, poz. 7 I z 1974 r. Nr 1. poz. 4), otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku do . niniejszego rozporządzenia. 

§ l. Taryfa opłat konsularnych, stanowiąca załącznik 
do rozporządzE1nia Ministra , Spraw Zagranicznych z dnia 
.13 grudnia 1966 r. o opIatach kQnsularny~h (Dz.U. ~ 1967r.' 

, f 2, Rozporządzenie wchodzi w życie , l dniem _ 
kwietnia 1978 r. 

2 

3 

Minister Spraw Zagranicznych: E. Wojla~ze~ 

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH , 

P~dm,.iot opłaty 

I. "odani. 

Podttnie (wniosek) o dokonauie cl!iynuości urzędowej' 

Wolue 'II od opła~ podlUJi. wnoszone w" prawach: .. 
a) przeWidzianych w § 3 i 4 rozporządzenia, 
b) zawierające' skargi lub zażalenia na polskie urzędy lub pracownik6w tych urzęd6wt 
e) o dokonanie czynności, która .iest wolna od opiat konsularnych. 

n.-"użpęc" kouauluo8 
Wystawieni .. paszportu książeczkowego 

W yata wlenie .paszportu błankietowego 

Załl,cznikdo rozporządzł'mia Mini,tra 
Spraw Zagrani'cznych s duia 27 lut~o 

1978 r. (pos. 11). 

WYllOkollć opIaty 
w złotych 

10.-

630.-

140,-

/ 



. , 

- ~ ..... Po. 11 
------------~--~ ------------------------------~--------~ 

PG •• , 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

t" 
15 

16 

17 

, li. 
, 

W.nowienie termin u ' waźnoo\ci < paazpon n "kailPeczkoW'łlło 

'Ookonanie ' innej CZynnOŚCI w pauporcie konaularnym 
WoJne ... od opIat czynności: 

a) dokonane w paszportach kousularu ych obywateli polskich, przebywaj llcych , ttale ' sa granlC4, ktÓrych jedynym 
źródlem utrzymania lą renty przekazywane s Polski, a także w pa.żportach ich łon i dlllieci, posoltajltcych na ich 
wyłącsnYJU utrzymaniu, 

b) wyltawienrepa1!Zportu blankietowego GlObie deportowanej do Polaki, 
c) wystawienie paszportu blankietowego obywatelowi polskiemu. ,który przebywaj" •• łużbowo .. Iranie", utracił 

paszport wydany w kraju. ' 

m. P!l8zporty wydawane W' kraju 

Doręczenie paszportu wydanego w kraju (wrat: .. wykonaniem wpi.u o dor~caeniu) 

Wznowienie terminu ważności palzportu wydanego w kraju 

Rozszerzenie terytorialnej ważności paszportu wydanego w kraju 

Dokoname innej czynności w paszporcie ,wydanym w kraju 

Woln~ są od opIat czynności dokonane w paszportach dyplomatycznych i służbowych oraz w palsportach swykłych 
wydany~h ala celów służbowych. 

IV. Spra wy obywatelłt",a 

Wydanie decyzji urzędu konsulamego o prsyj~iu a'wiadczenia w 1IpJ'awaoh nabycia lub utraty obywatelitwa 
polskiego 

Wydanie zaświadczenia lub decyzji o udzieleniu zezwolenia na snliant obywatelstwa polaki ... na oboa 

Wydanie' innegO' zaświadczenia w .prawach obywatel.twa 

W~lne .. od O'płat według po~ 12 zaświadczenia wydawane w wypadkach ~lftdailUlych wl ł Ił" pkt 2, roapo
rządzenia. 

Wystawienie wizy pobytO'wej jednokrotnej 

W1'8tawie~ wizy połryltowej 2- -cło ""-krotnej 

Wystawienie wizy pobytO'wej wielokrotnej 
/ 

Wystawienie wizy przej.azdowej jednokrotnej 

Wystawienie wizy przejazdowej 2- do "-krotnej 

:Wysta wi$lłe wizy" p~jazdowej .wmobootnej 

19 ,Za willy zbiorowe udzielane pasażerom statków. obsługiwanym prsez pohkle biun podróły w ramach. rejsów tury-
1ItyeZB'Ych, 'Ilpow'ltznia";ące 40 pobytu <grupowego w ,l'ejonie miRltapor.tOwtltO 4!ł " -lodzin. ,pobiera .aitod .&idej 
owby opłatę w WY80kości 

.. W.O'lne.. od opiat ,wizy : 

.aJ rlyploma~czll" i .łużbowe -'- na zasadach wzajemnO"cł. 
b) wystawiane w paszportacb cudzoziemców przyjętych na studia, praktykI Itudenelde 'lab Itdepodyplomowe 

:w"Polsce. 
o) wystawiane- w' paszpórtachfunkcjona'riualt,. · Organizacji Narodów ZjednoczOnych oras orpniaaęji wy.pecjali

!. ,· w<wanych ONZ. 

Uwagi wyja8niając~ do po::. 13-19: 

1. przy wystawHm;,u wizy w paszporcie opiewającym na dwie lub więcejoe6b O1'a. puy wy'Itawiaoiu wi.y zbiorowej 
-pobierane,'s1topłaty .odkażdej o8obywedług pO'~ 13-19 w~eŻDoo\ci 'odrodzaju wizy. 

2. ' Za 'wizy wystawiane, w dokumentach. dla be~państwowców pobiera się ' opłaty jak .. w;.ywydawane obywa
telołn kraju. który wystawił b"'J:państwowcowi dokument podróży • 

• 

W,"k~ opłaty 

w.tetr_ 

no,-

630,-

"20.-

"20,-

280.;-

1.050,-

2.100,-

630.-

180.-

.$60.-

1.050.-

1"0,_ 

iI 0.-

280.- , 

. 
10,-
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-l Praedmiot epłaty I W 110. ko'~ opta, ty 
w Iłotyllb 

. S . .. Opła" konsulame, 'pnewidziane w pOL 13-18, pobiera .i, w wy.ok'Ofc( 75% .tawek, jeżel i will)' ud:lielane'lł: ' 
.) młocbicźy w ' wieku do ·dnia 1lk)l6ezenia 24 lat, 
b, IlU~iemCOIIł ahiegajllCym .i~ owili)' w celach 'turyatycznych, legitymującym_i, ~taWioliyml przeabi.un 

podr6ły dokumentami potwierdzajlłcymi rezerwacj~ iwiadczeJ1 w zwią:lkuI pobytem w Pol.co (np. voucher, 
exchange order), orali cmdzoziemcom przyjeżdżającym w lru~ach tury_tycznych orgauillOwanyeh przeli ' 

pol.kie biura podróży. 

VI. 9wiadectwa, .uwl.dczenia, legali.aeja 

20 Wystawienie świadectwa lub .. 'wiadczeni. nie Wymienionego w Innych pozycjach taryfy 

21 ,W-ydunie przepustki na .prowadzenie zwłok (.zczątk6w, popiol6w) ludzkich z zagranicy do Polski or .. na jeb prae- . 
wóz przMI terytorium Polski (blcznie z przyłożeniem pie~zęci na . trumnie lub urnie) . 

22 Legalizacja dokumentu urzędowego 

VII. Czynności nolarialne, tłumaczenia 

23 Sporz'ądzenie aktu notarialnego, dotyczącego przedmiotn o wartoŚci: 
- do 10.000 zł włącznie 

24 

25 

ora;IJ od wartości przedmiotu przewyższaJącej kwolf 10.000 Ił - dodatkowo 

Sporządzenie odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii i poświadczenie zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym 
odpisem dokumentu - za każd, Itronie, 

Poświadczenie zgodnośoi odpisu, fotokopii, wYciągu, wypisu z okazanym oryginalem lub uwierzytelnionym odpisem 
(fotokopi,,> dokumentu - za każdą stronic, 

26 Poświadczenie właanortcznoAoi podpiau lub znaku r~cznego na dokumencie 'prywatnym 

27 PoświadClllCDie daty okazania dokumentu 

28 Poświadosenie apro.zenia Da wyj.azd .a ,ranie, 

29 Poświadczenie pozo.tawania o.oby przy życiu lub 'w 'okrcślonym miej!eu oras.tawiennlctwa lub nlCltawi"nnietwa 
osoby 

300okoname ozynnośai notarialnej nie wymienionej w .poz. 24-29 

3l Sprawdsenie i poświadczenie do.tarczonego tłumaczenia z języka polskiego na obcy ·Iub • obcelo Da polaki -.a . 
łuml, .. tnmict 

32 Sporząd:ienie . i po'wiadcze'nie tłumaczenia z jęlzyka polskiego na obcy'- .. kaid, .tronie, 

33 Sporz,dzenie i pOŚwiadczenie tłumaczenia z j~zyka obcego na polaki - .. każdą .tronict 

vw. Czynnośeiz"kresudanu cyWiI ... o 

':M - , _·Przyjęcie · Mwiadezenł .. o · wUlQlieniu ' w ..wi"zekmałłe6.ki .j aporządzenie " l'rotakolu 

3'5 Wydanie łwiadeetwao zdolnOłci prawnej do zawarci. ma'iżei1.t~a 

WydaDie ·uweg,o . wwiadezeni. 'Iubdokoll'anie innej ozyll'oośoi asakreao nulU cywiłnelo 

:!7 Likwidacja .padlrn. .przedat maj"tku przeli urz.dkon~ularoy, (bez angażowania adwokata) 

38 Likwidacja .padku. .przeda:i majątku prze:l urząd konsularny (przy zaangażowaniu adwokata) 

110,-

630,-

210,-

1.050,-

1% 

210,-

140,-

210,-

110,-

180,-

140,-

180.,-

11U.-

.&20,-

180,-

'630,-

10% od ' wlI'I"tości ' 

·netto 

5% od warto~cj 

netto 

', ' n, . 39 " , Uzyakanie; sainkilllOwattie ,lub praesłanie-1'r.aez urz,dk.onsularny ' pieui~dzy innych wartości (obligacje, akcje, 3% od warto8ci 
k08ZtownuAei itp.) nett.o 

. ~;. 

r 

.. 
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Przedmiot opIaty . 

X. DepozYłJ 

Spors,dzenie protokołu o przyjl)ciu depozytu wraz ' ze sprawdzeniem depozytu zamknilltego 

Przecho\vaoie dokumentu w depozycie przez okres do l roku 
./ 

Przechowanie pieniędzy i przedmiot6w ' wartościovi' ycb w depozycie przez ouea ' do l roku 

Xl. Inne czynności konsularne 

43- . -Oorl)czeń;e .pisma- lub dokllmentu-'przekazanego przez urząd krajowy w odpowiedzi na podl\nie, wniesioneprte1.. otmb,' 

przebywa.iącą 'za granicą 

, , 

Poz., '17;, 18 I \9-

'.1' Wy.ók~~ opłaty , . 
, W, sJótych 

210;-

3% od wartości . 

230,-

Za dokonanie - na 'tądanie 'Itrony -"- czynności poza lokalem, lecl$ wiiedzibie unędu. pobie~a się opJatę nieialcznie ' 
-' od "piat przewidzianych IV iiinych pozycjach taryfy -:-. za każdlł ' rozpoczętlt dobę IU"zędow nia '180,-

45 

46 

Za dokonalIle - na żądanie Itrony - czynności poza siedzibą IU"zędu pobiera sil), opłatę ' niezależnie od oplatprz&-
widZIanych w innych pozycjach taryfy - za każdą '~ozpoczęt, dobo' urzędowania ' 

Wolue są od ' oplatczynności 'dotyczące polskiego ~tatkn morskiego, żeglugI śr6dląd~wej I statku powIetrznego lub 
c.donka załogi tegó statku. -
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 lutego 1978 r. 

630,-

w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą lI,1dową Umowy mlędzy.,Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w .sprawle przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Nle~ 
mlee prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy Tybołówstwamorsklego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; 

, ~ sporządzonej w Warszawie dnia 11 grudnia 1973 r. 

?, 

. -~'-
,'-

Podaje się niniejszym do wiadomości. ze na p~dstawie 
uchwały Rady Państwa .Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
została wypowiedziana z dniem 29 grudnia 1977 r., ze skut
kiem natychmiastowym. Umowa między Rządem Polskiej 
Rzeczypo~politej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej 
Niemiec w sprawie przyznania statkom ryba'ckim Republi-

ki Federainej NiemieC prawa uprawiania rybołówstwa na ,;ii\: 
obszarze strefy , rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczy'Po- ::".,1,,: 
spolitej Ludowej. sporządzona W Warszawie dnia 14 grud: '~l~ 
nia 1973 r. (Dz, U. z 1975 r. Nr 1, poz. 1). ". ~,'~~ 

,J ~~~ 

Minister' Spraw Zagranicznych: E. WOitasu~k . ;--,2' 
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' . OSWIADCZENIE .. RZĄDOWE 

z dnia 28 lutego 1978 r. 

w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypoąpolitel 
'Ludowej a Rządem Krółestwa DanII w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów wich odpowiednich stre

fach rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1911 r. 

Podaje się - niniejszym do wiadomości. :że na podstawie 
uchwały Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
została wypowiedziana z dniem 29 grudnia 1977 r.. ze sk Lit
kiem natychmiastowym, Umowa między Rządem Polskiej 

. Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w 

( 

sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich 
odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, sporządzo
na w Kopenhadze dnia l czerwca 1971 r. (Dz. U. z '1972 r. _ 
Nr 3. poz. 13) . 

Minister Spraw Zagranicznych: E. Woj/aszek 

TloC:lOno l polecenia Pre1esa Rady Mlnlstr6w 
~ w Za kładach 'Ur6l1cznych .. Tamka", Zakład nr \. Warszdwa, ul-. Tarnka 3, 

Zam: 299/c. Cena 4,00 zł 

'x 

(; 


