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9) 

10) 

H) 

12) 
13) 

utrzym,ania , (poza :rolnictwem, w rolnictwie indywi
?ua~nym, w "rolnictwie pozostałym), 
przyczyny nieaktywności 'zawodowej (dotyczy osób 
nieprilcujących, hrodzonych w latach 1920-1966), 
rodzaju głównego źródła utrzymania (praca, nieza
robkow.e · źródło, na utrzymaniu innej osoby), 

liczby miesięcy pracy w gospodarstwie rolnym W! 
ciągu :roku (dolyczy wszystkiGh czlonków gospodar
stwa domowego użytkownika gospodarstwa rolnego), 
roku przybycia do danej miejSCOWości, 
chara kteru miejscowości ' poprzedniego miejsca za
mieszka nia (miasto wojewódzkie, miastp inne, wieś, 

za granicą) oraz rodzaju , głównego żródła utrzyma
nia w poprzednim miejscu zamieszkania '(praca poza 
r o lnictwem , - Vi gospodarce uspolecznionej. praca 
poza rolnictwem - w gospodarce nie uspołecznionej, 
prdca w roJn.ictwieindywiduaJnym, prac~ w rolnic
twie pozostałym, emerytura lub renta, inny rodzaj 
ni ezarobkowego bódła utrzyrnania, na utrzymaniu: 

' pracującego poza FOlnictwem, pracującego w rolnic
twie, posiadającego niezarobkowe iródło)- dotyczy 
osób przybyłych d() danej miejscowo~ci w Jatach 
1979-1984, ' 

14) stosunku do głowy gospodarstwa dorriowego (żona, 
mąż, syn, córka, siostra itd,) - informa~ja pozwala
jąca na podział ,spisanych osób na gospodarstwa do-
mowe i rodziny, ' 

15) powierzchni ogólnej gospodarstwa, rolnego poJ 
wierzchni ogól nej użytków rolnych (dotyczy gospo
da rstw domowych z tiżytkownikiem indywidualnego 
gospodarstwa ' rs>lnego), ' 

16) @Iównego żródla utrzymania gospodarstwa domowego. 

B. ,_Spis zamieszkanych. mieszkań i innych zamieszka
nych pomieszczeń obejmie informacje dotyczące: 

1) rodzaju zamieszkane j jednostki mieszkalnej (miesz
kanie, . pomieszczenie prowizoryczne lub ruchome, 
gospodarstwb zbiorowego zamieszkania), 

2) wiełkości mieszkania powierzchnia użytkowa, 

liczba izb w podzia le na pokoje, kuchnie i inne izby, 
3) wyposażenia techniczn~-śanitarriego mieszkania ...:, 

wodociąg, ustę p spłukiwany, zlew lub umywalka, 
ci epła woda bieżąca, gaz, centralne ogrzewanie, ła

zienka, 

4) cech budynku, w którym znajduje się spisywane 
mi eszkanie - forma własności, liczba mieszkań WI 

budynku, okres wybudowania budynku, 

F oz. 328 i 329, 

5) tytułu za jmowania mieszkania przez gospodarstwo 
domowe (własność, spółdzielcze prawo do mieszkania 
lokatorskiego lub wlasnościowego, pecyzja admini
stracyjna o przydziale, przydział mieszkania fun!ccyj
nego, najem lub, podnajem, zamieszkiwanie przy 1'0-

dzi;;ie, zamieszkiwanie z innego tytułu)~ 

6) gospodarstw domowych mieszkających wspólnie w 
mieszkaniu: ' . 

a) spol)rewnienie , osób wchodzących w skład gospo
darstw domowych, 

b) sposóh korzystania z kuchni (samodzielnie. wspól
nie, ni e korzysta), 

e) czy gospodarstwo qomowe ~a do swej wyłącznej 
dyspozycji przynajmniej ' jeden pokój, 

,7) starania się o , rnięszki'lllie: 
a) dla siebie, czy dla rodziny (wskazać osoby, któ

rych staranie się ma dotyczyć). 
b) fOFmy starania ' się Q)' mieszkanie: ' 

'w pow'szechnej spółdzi,elni budownictwa miesz
kaniowego (jes t . członkiem spółdzielni; nie jest 
czlonkiem, ale ma pełny ~ymagany wkład, ' fIie 
jest członkiem ', i nie ma pełń ego wkładu), 
w spółdZielczym zrzeszeniu budowy domów 
jednorodzinn ych, 

- , w drodze decyzji terenowego organu adrńini
, stracji panstwowej, 

-przez zakład ,pracy, 
budowy domu inpywidualnego (rozpoczęta lub: 
nie rozpoczęta budowa), 
w drodze, przystąpienia do tzw. zespołu bu
~owlanego, 

- w drodze zamiany mieszkania, 
- w innej formie, 

c) roku podjęcia staiai'l o mieszkanie w określonej 
formie , , 

d) przycZyny starania ' się' omieszkanie (brak ' swoje
go mieszkania, niski , standard mieszkania; rozbiór
kadomu,wzgLędy rodzinne itp.), 

8) moż:!iwości wybudowania (rozbudowania) domu jed
norodżinnego przez gospodarstwo domowe: 

a) posiJdanie ' działki ., ~l1dowl~~ej ' lub budynku do 
rozbudowy na cele mieszkalne, 

b) możliwości !wykonimla własnymi silami prac przy 
budowie (rozbti'dowie} domu' (samodzielnie lub pod 
kierunkiem fachowca), 

c) możliwości uzyskania pomocy finan:;owej z -Za
kładu pracy. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z ,dnia 15 grudnia 1983, r. 

w~prawie, opiat k(;msularnych. 

Na podstawie art.~ 25 ustawy z dnia 11 listopada 
1924 r. o organizacji kO[l:>ulatów i o czyn'nościach kon
sulów (Di : U. ~r 103, poz. 944) zarządza si ę , CO , następuje: 

§ 1. Za , dokonańiei::zynności konsularnych urzędy 
konsularńe pobi e rdją : ,. 

'1) (~piaty ' kon s ul arne wedhrg taryfy opIat konsularny.ch 
(rOK). stanowi ącej załącznik ' do rozporządzenia, 

2) n alezność z ' tytulu zwrotu , kosztów ' , .ze'czywistych. 

§ 2. Opłaty , konsular'ne stanowią dochód budżetu 
centralnego. 

§ 3. Nie , podlegają opłatom konsularnym czynnóśc}: 

1) wykonywane , w obronie 'prawprzyslugujących oby
wal€lorri polskim na mecy ustawodawstwa miejsco
wego, u~ów i zwycz~jów inięd~y:narodowych lub pra
wa mIędzYl'Hl.Todowego. w razie namszeniil tych praw: 
przez władze <?bce, 

... 
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2) podejmowane na wniosek p0lskiej instytucji w celu 
uzyskania informacji handlowych, leżących w intere-, 
sie polskiego handlu zagranicznego, ' 

3) związane z repatriacją,-

4) związanę z postępowaniem w sprawach roszczeń z ty
tułu zaopatr;z.enia, emerytalnego pracowników i ich 

' rodzin, inwalidow wojennych i 'wojskowych oraz ich :' 
rodzin, ubezpieczenia społecznego lub opieki społecz-
nej, I " 

5) ' związane z ' postępowaniem w sprawach oaznaczen za 
zasługi publiczne" pówszechnego obowiązku' obronne
go, świadczeń z tytułu udziału w wojnie i odszkodo-
wań wojennych. / 

,6) związane z dochodzenie,m ali,mentow, z ' postępowa
niem o uznanie dziecka, o sądowe ustalenie ojcostwa, 
o przysposobienie, lub dotyczące , opieki. 

,) związane z dochodzeniem przez obywateli polskich 
roszczeń pracownicżych ze stosunku pracy i o napra
wienie szkód wynikłych z , wypadku przy pracy 
albo cąoroby' z3wod.owej, '", ' , 

8) związane z zabezpieczeniem, likwidacją hib przeka
zaniem spadku po ,zmarłym członku , załogi polskiego 
statku morskiego, żeglugi śródlądowej ' lub statku po
wietrznego oraz po zmarłym:; 6bywatelu polskim prze-
bywającym służbowo , zagranicą, ' 

9) wymienione w taryfie opłat konsularnych , jako wolne ' 
od opłaty. 

§ • 4. ' Od obowiązku liiszczania opłat zwalnią się: 

1) polskie jednostki budżetowe 'oraz polskie' prganizacje 
polityczne, społeczne i zawodow'e, mające siedzibę na 
obS"zarze Polskiej' Rzeczypospolitej LUQowej, . " 

2) pracown.ików zatnidnionych w polskich urzędach za 
granicą i członków .Ich rodzin będących na ich wy
łącznym utrzymaniu oraz osoby delegowane przez 
jednostki budżetowe, organizacje polityczne, społecz
ne i zawo'dowe w zakresie spr'aw żwiązanych z wyko
nywaniem obowiązków za granicą, 

, , 3) sty,pendystów skierowanych z Polski na studia ' za, ' 
granicą oraz 'stypendystow podejmujących naL\kę 4.\l 

polskich s~kołach srednich. wyższych i placówkach 
naukowo-badawczyeh, w zakresie spraw z\viązanych 

z ' ich studiami, 
4) państwa obce, pod warunkiem wzajelJlnośc,i. 

§ 5. 1. Do uiszczgnia op,laty konsularnej jest obowią
zana strona lub solidarnie strony, na ktÓrych wniosek .lub 
.w których interesie czynność została dokonana. 

2. Niezależnie od uiszczenia opłaty konsularne,i .stro
na lub strony są obowiązane pokryć koszty rzeczywiste 
w wysokości ustalonej przez urząd 'konsularny,. Czynności 
wolne od opłat 'konsularnych nie są wolne , od zwrotu 
kosztów rzeczywistych. 

'_ 3. Do kosztów rzeczywist ych należą w ' szczegól noś ci : 
1) opłaty należne polskim lub obcym organom władzy 

bądź admini!ltracji paIistwow,!"j, ' 
,2) opIaty komunikacyjne, pocztowe, telegraficzneJ tele-

fonic'll1e, ' 
3) wynagrodzenie adwokatów, nota riuszy, thjmaczy przy

sięgłych oraz inn ycti osób, którym powierzono wyko~ 
hanie czynności u,rzędówych - w wysokości odpo
wiadającej , normom obowiązującym w miejscu wy
konania czynności. 

4) koszty ogłoszeń w prasie. 

§ 6. 1. 'Wysokość op'łatyk~nsulainej oraz należność 
z tytułu zwrotu kosztów rzeczywisfych ustala ur:z,ąd kon
,5ularny, przy czym niektóre koszty rzeczywiste mogą, być 

ustalone przez ten urżąd 'Vi wysokośCi kwoty zryczałto
wanej. 

2. Opłaty konsu:larne ~ i nal.eżt1oŚ~ z , tytułu zwr:~t:u 
koszt,ów , rzeczywistych pobiera się przed dokonaniem 
czynności. 

3. W razie wzrostu kosztów ' rze'czywistych w trakcie " 
wykonywan.ia czynności, strona jest obowiązana, na we
zwanie urzędu konsularnego, wpłacić zaliczkę na pokrycie 
kosztów rzeczywistych, w wysokości ustalonej przez ten 
urząd. Niewplacenie zaliczki może wstrzymać bieg sprawy. 

4. W stosunku do stron zamieszkałych lub Illających 
'siedzibę, w Polskiej Rzeczypospo'litej Ludowej urząd kon
sularny może załatwić wniosek b'ez żądania uprzedniego 
uiszczenia należności z tytułu opłat konsulamych ,i zwro
tu kosztów. rzeczywistych, ' a następnie przekazać wynik 
:załatwienia sprawy organowi administracji państwowej 

, właściwemu dla miejsca ~~mieśzkania lub siedżiby strony 
w celu doręczenia za pobraniem 'od niej tych należności. 

§ 7. 1. Opłaty konsularne oraz należność z tytu./u 
zwrotu kosztów rzeCZyWistych p'obiera się w walucie pal'!- ./ 
stwa, w , k,tórym znajduje się siedz1ba. urzędu konsular
nego ustalającego oplatę .. 

2, Od stron ~amieszkałych lub mających-·siedzibę na 
terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pobiera .się: 

1) opłaty w walucie polskiej w wysokości stawek prze
widzianych w obowiązujący~h przepisach o opłacie 
skarbowej, a jeżeli , przepisy te nie ustalają opłaty 

ża daną czynność 'lub nIe przewidują takiej czyn
ności ~ według stawek określonych w taryfie opłat 

,konsularnych, ) 
2) równowartość w walucie polskiej kosztów rzeczyw.is

tych poniesionych . w walucie obcej. wyliczoną wedlLlg 
,obowiązującej tabeli kursów Narodowego Banku 
Polskiego. bądź W. walucie obcej, w której zostaly 
poniesione, 
3, ' Przepis ust. 1 stosuje się' do : 

1} polskich , przedsiębiorstw gospodarki uspołecznion e j 
i pO,lsk~ch przedsięb,iorstw z , udzia\em kf~italu, obc~go 
reahz'Ując ych zadama eksportowo-Importowe" Jak ,row
nież do ich przed'stawicie li i pracowników, , 

2) osób fizycznych i prawnych, 'na ,rzecz których urząd 
konsularny dokonuje czynnosCl l ponosi koszty w 
sprawach , związanych ' z realizacją nalezności z za
granrcy, 

3) stron zamieszkałych lub mających siedż!bę na tery 
torium Polskiej Rzec~ypospolitej Ludowej, p~zebywa-

jącY,?h czasowo za granicą. ' 
4, Od stron zamieszkałych lub mających siedzibę na 

terytorium państwo trzeciego opłaty konsularne , i należ 

ność z tytułu z~rotu kosztów .rzeczywistych mogą być 
pobrane, w uzasadnionych wypadkach, w walucie tego , 

' państwa, 

§ 8. 1. Przy obliczaniu wysokości opIat konsurar
nych i n d leżności z tytułu' zwrotu kosztów rzeczywistych 
w walucie obcej, urząd 'konsuJorny stosuje .kursy walut 
obcych ustalone -w tabeli kursów Narodowego Banku 
Pols1dego ohowiązującej w dniu wejścia 'łoi życię rozpo
rządżen'i a. ' 

I 

' 2. Obniżki! lub podwyżk a powyżej 100J0 kursu wa-: 
, luty obcej, w której ' opłata jest pohierana, powoduje każ-

dorazowo zmianę o odpowiedni procent -stawki złotowej , 

~stalonej w załączniku do ,rozporządzenia. ' 
§ 9, I. Jeżeli porozumienia. umowy lub zwyczaje 

mi ędzynarodowe obowiązujące Polską Rzeczpospolitą 
Ludową w stOSIInkach z innymi palis twami przewidują za 
pewne czynności inne opłaty niż uslalone w taryfie opIat 

" 

-' 

. ; -
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kon·sularny.ch iub z:wohiienie od opłat- -- od obywateli -''3 15. 1. Jeżeli strond. kt0/a .sKle/uwdła wmusek (~ o 
~ycii~ pans'tw pob-fera ' sięo,płaly . pr.zewidziane w tycH po- urzęd 'u konsularnego. zażąda' ri'astępniewniechaąia czyn-
rozumieniach fub ulIlowach bądź dokon~jesię .określa- nośti konsi.tlarne'j. przyslug y,je ' Jej zwrot opiaty. ' tylko 
ił ych czynności bezpłatnie. - ' '. ' . w razie g~y czynność' 'nie " została , Jeszcze rozpoczęta. 
" 2.' Jeżeli paó.stwo obce pobier'a od ol;>ywateJi polskich , Z sumy wniesionej przez stronę na pokr-l'Cie kosztów / le- · 

.. za takie same czyrmoścl konsularrleopłaty , wyŻs7,.~ od' czywistych przyslug'uje tylko zwrot części nie ' wydatko- . 
·ustalonych · w TOK lub pobiera je Z':I czynności nie podle- wanej . Opłata od podania nie ' podlega zwrotowL . ' 
gające 'Oplatom w myśl rozporządzenia -- do obywateli 2. :. Jeżeli stronażądająta ' zanr~c himia czynn<;>ści nie ' 

' teg'o p'anstwa' mogą być zastosowane. na zasadzie wza- .uiŚciła należnej opłaty konsula·rnej. nie jest ona ooowią- -
Jemności, 'podwyższone opłaty do wysokości pobieranych , zana do jej uiszczenia oraz do zwrotu kosztów rzeczywis-
przez 'to państwo od obywateli - polskich' lub mogą ' być tych, ' tylko ' ~ . rażie ' gdy czYnnosć · nie została jeszcze 
wprowadzone opłaty za czynności, które w myśl ,fOZPO .' rozpoczęta i gdy urząd ';k an~lilarriy nie ponióśł klisztow 
rzą·dze·ni.:a . opłatom nie podlegają. ' ' rzeczywi'stych. ' . , 

. § lO. 1. . Mi'niśter Spraw Zagranicznych może zarzą- . § )p" l. Od~ecy:(:ji urzęd~I ,, ~(),nsulaffięgo, . zarówna . 
. dzit . w stosunku do pewnych państw lub pewnych kate- ' C€l 'do. opłat .. konsl,llarrly,FP, ja~ ' ic.ć~ dp , zwrotu 'kosztów; 
, gorii osÓb i, instytucji obcych obniżenie .lub pod",,:yższenie lzeczywistych, prz,y;s}ugl,lj r, strp~ie odw~~ahie .~ terminie 
, niektórych opiat ustalonych wTOK. ' _ czternastu d?i od daty ,qoręczepla ~ę.7~.ZJ! . JEzeh uchybie-

. , 2. Mjnister ' Spraw?-agraniciznych może również za- · nie tęrminu t:J-ast<tPilo , ~'" po~?du pf.?waznych przeszkod, 
rządzi e staje procent6we obniż~nie . wszystkich opłat n.a ,stron?l mo~~ , w ter~iRię~iedmiN gri p d ustania, p'rzesz,k ?cl,~ 
.obsza rze ni~któryc.hpaństw . prosić o przywrócenie termirlu . J., r.ównoczesllle wmesc 

" § . II. ' l. -Kierownik urzędu konsularnego; a w odnie-- odwołanie. ,Odwolanie ,i wnipsek 'o' przywrocenie te r'minu 
'się\1iu do ,stron żamieszkałych lub. ma]ącychs.iedzibęna są . wo~pe od .'. c-p'i~C ~i;w~~lar~Yc~. - ' f:: . 
tery tbri um Pu1skie j Rzecz yp~olite~ Ll,ldowej --:: urząd . . ,2 . . ' OCl-wolpnie wnos i. . się po ki;ero\rnika urzędu k on-
'skarbo.wY właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby sul'H~ego, ,,któr,y w,y,<;lal ,qęcyz4,ę : o': ,~, ' 
str·on może . w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach 3. Jeżel.! urząd konsulaI;ny uzna .·odwołanie za uza" 
obniżyć wymierionąop{atę lub . od niej zwolnić. Obniże- sadnimle, ' ;IDożesam i zmienió·" ,decY,zję.O. utrzymaniu w: 
nia: opliaity dokonuje się w wysokości : 25"10, 50()!" lub ' mocy lub zmianie decyzji urząd konsularny ;ząwiadamia 
75°/00: t0rządskarbowy nie może ,zwolnić strony od zwrotu stronę. 
kos:zt,?w ra:ec.zywistych w cało,ści lub w części. 4. "S'tr~ria: '~6że '\v .ci6,gu ·czteJ Iiistudrti od 'otrzyma-

·2: Kierownik , UIzędl,l konsularnęgo może obnii,yć ni,( nowej 'decy2!ji f' Urz'ędu ' Kohsularnego ' ZwrÓcić ' 'Si ę do 
opłatę ustaloną w taryfie opłat konsularnych także w .' Milliśtl~\ Spra-W " Zagril.li'icżnycn' .za ':'posri':ldnictwem teg o 

'stosunku "uo stron zami-eszkałycłł. lub mAjących siedzibę urzędl,l o r'6żpatTzenie!' bthr01a'tJia: . · ' Jeze1i ', strona za!lll esi- ' 
na obszarze PoJ.skieJ Rzeczypospolitej I.udowej, w wy- ' kuje 'VI 'kraJu, otl.lwbi~'die może być t~kl:eiow'ane bezpoi(red
padk ach przewidzianych Y1 ' § 7 ust. 2 pkt l. nio do Mjiitstra "'i~IpPaw, ZagranicżnYch. ' Decyzja Mini ~tra 

; 3. Klerownik urzęd,u konsularnego może w indywi- jest 'ostateczna: " , ,l " " ", ;, l . , r 
dua lnych wypadkach, zasługujących na szcżególne . 5, Wni~s'i~nie dd-wo(ania '~nie wstrzyili uje obowiCjzku 
uwzględ nienie, a zwłaszcza z uwagi . na intere.s PaI}stwa, , lJisz~zenia 'opłaty' k0r:tsularnef :· i'.., ~i;roiu.: ~?sztów rzeczy-
zwoLnić wcalości=Jub w części równie,ż od zwrotu kosz-! wistych. " " ' ., , 

. tówrzeczywistych; ..... §, '(l. Nie, Ui'S(~~zoJ;le" ~" :;;VI?inie opraty ko'r ?ularne 
4. Kierownik urzędU- konsularnego może w indywi- i ,(~oszty T~~czyw~s,te .nall7żne .Q ,ej stron zamieszkałyc;h lub 

dualnych wypadkachźwblnić ;w' drodze .·kurtuazji od ' opla- . tnają<;ych siedzib.ę w , Polskiej . Rzec~:YPosl?()litej Lud qwej 
, ty 'kQnsularnej i zryc:włtowanycł1 kosztów rzeczywistych podlegają ściągnięciu w trybie przepis§w .0 postęp'owaniu 
funkcjonariuszy Organizacji Narodów .;Zj ednoczonych oraz egzekucyjnym V;l ą?~i,nistra9.H . . " ... 
osobistoscl życia publicznego państwa. ' na którego tery- § ,18. 1. Prawo do 7,ąd~nia opłaty konsularnej o\az . 
torium ur·zęduje,· ja~ również , szefów i praco~ników zwt6tU' 'kosztów rzecz}'wistych" przecltfwnia ' się z .upływem 
p~zedstawicielsfw dyplomatycznych i" urzędów konsular~ l.at Pi~cfu, licząc ad 'dnia weZwania strony 'do uis'zczen-ia 
ny.ch państw trzecich. . / . ' ~ ną.l-eżności. " " , , _' ~ i," .l " 

§ ' 12 . . Kierownik-urzędu konsularnego może na wnio- i 2: -Bi:eg ' przedawnienia pr.zerywa ·się ·,prze'z· czynności 
sek strony. w wypadkach Zasługujących na szqególne urzędowe, . odnoszące się· do ·wymiaru lub uiszczenia l1a-
uwzgrędnienie; , od ro.czyć· .termin_. uiszczenia 'opłaty konsu~ leżnośt::i ,' leżeli; stron·a ,'Zostala o tych ' czynnościac.h tJ rzę-
.Iain e ji zwrbtu koszt6wrzeczywistych: dowozawiadomiona. oa dnia ' doręczenia os'tatme.go za. 

§ B. · l. Opiaty konsul·ame' i należność:;; tytul't}l" wiadornienia biegnie nowY okres pi ęcinle'tni :.· , 
z~rotu · kosztów, rzeczywistych .uiszcza się : ,, ' "§' .'19. :Przepisy rozp';rządzenia stosuje się równie:ż do 

1) poz~ granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej .spraw . wszczętych . a ' nie zakończonych przed dn{eI!l jego 
w gotówce wpłaconej do kasy urzędu konsular:nego 
albo ' na ' jego konto ' qankowe iUbpocztówe; albo W " 

irin'y ' sposób ustalony -przez Minis.tra ' Spraw ' Zagra'-' , 
nicznych; " 

2) . IN .granicach Polskiej · Rzeczypospol1tej Ludowej '-.o , 

w 'g'otó:wce lub znaczkach opłaty skarbowe'j; : . 
2. Uzyskane wpływy z ' tytuluopłat konsularnych 

urż'ąd skarb'owy zalicza 'na dochody Skarbu Państwa : 

§ . 14. Urząd konsularn'y potwierdza pobranie opłaty 
k onsul.ąr:nej , oraz uiszczenie na'leżności z . tytułu zwrotu 
k osztÓw rz'eczywistych ' pokwitowattiem kasowym ' lub w 
inny' sp-osób ustalony przez Ministra Spraw Zagranicznych . 

...., ' -

wejścia w życie. 

§ 20. W , wypadkach nie ur.egulowany,ch . 'rozporządze
niem stosuje się przepisy o', zobowiązaniach podatkow yr h. , 

. t '2L Traci moc roz'porząd~enie Ministra SIJraw " 7.a- ' 
gj-a~i~znych z dnia 13 grudnia 1966 r.o opłata'ch , konsu
larnych (Dz. U. z 1967 r. 'Nr 2, poz. 7. z 1974 r. Nr t, 
poz:.4, z 1978 r. Nr 6~ poz. 17 i i 1981 r.Nr 6, poz. 28). 

§ 22. Rozporządzenie wchodzi ' w ż;vrie 7. " .. ; r:ui 
styćznia '1984 r. 

Minister ' Spra w ' L1lgranicznych: ' S. OJszuwts,kJ. 

/ 
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, .. 
Załącznik do JIOzporządzenia ' Ministra . 
Spraw ZagraTlicznych. z -dnia 15 grud
nia ' I983 r. (poz. 329) 

P"z, 

} . 

l 

2 

3 

" 

T /\RYF,." OPLAT KONSULARNYCH 

Przedmiot opłaty 

2 

l. . P(H.lan,.e ....... 
Po~bni" (wniosek) o dokorJauie czyn ności konsularnej 

li . . LzynnoSc' ,'3szportowt: 

'Wystaw.enie . paszportu konsularnego blankietowego 
Wznowienie termił1l1 >yażnościlu'b rózszerzenie terytoJ'ialn~i ' ważności pasżportu konsularnego I;'b wydanego w kralu 
Wysl.uwieui" paszportu 'konslllarnego ksiąieezkowego;> lub dhreczenie pa'>Zportu wydanego w kraju (wraz z "dokonaniem 
wpis •• o rloręcżc1ti'iJ) 

5 Ooknnanie ezynmiś"i paszportowej' "" pa~zporcie konslllarnym Inb kt:aiowym) lUnej; niż wymienione w poz. 2~4 

.6 

7 
fi 

. 111. ,:zvnności w sprawach obyw~lel8twa polskiej{o 

,Wy.l"oie decyzji .9przYjęeiu oświadez"nia .w sprawie nabycia lu.b utr;~ty obywa,telstwa polskiego 
Wy.bHlie za~wi>łdczenia luhd~eyzii ° udzieleniu Zf>z';'oi"oia na Zmilllll;' ob)watelslwa polskiegQ na obee 

.Wvdani/' ';nnc~nl,a"wiarl(:zenia w sp'fawach obywatelstwa' 

IV", Czyullo . .c. wizowe J 

') Wystawienie wizy ,pobytowej· jcdnokrQtnef 
10 Wy~tawi~n,,"wizy' pobytnwej 2-, 3- luh4-,krotnej ' 
U ' Wystawienie wizy .. pobytowej wielokrotnej' 
12 Wystawienie Ivizy p~zejazdowei jednokrotnej 
13 Wy~taw,eni~ wizy '-przejazdnwcj 2-. 3.-lub 4-krntnej 
14 W·y~t .. wif>nie .wizy przeJazdowej wielnkrotnej 
15 Wystawienie wizyzbiorqwej upo~ażni~ącej pasażerów statków , !)bsłllghvanycb przez polskie binro podr-óży do -pobytu . 

!trupów;'~n IV "rejonie D1iasta portowego do 48 . godziu'-: od I,;:ażdej osoby . 

16 . 
17 

18 

V, . Zaświadczenia 
Wydanie 'zaświadczeniana przewóz bro!)i 
Wydanie pt;l;epustki ną", ~prowadzenie zwło'k : .(szczątków., popiolów) .Iudzkich zzagraoicy ·do Pol~kięj Rzeczypo.politej 
J.,Il.dowei lub najch prze~óz przezterytori~m Polskiej ~zec)lY[lo;poli;ei ~udt)wei, łącżniezpr~yloż ~ł1iclll pieczęci na irum· 
ni .. '.ub urnie . 

\ 

Wystawienie świadectwa lub zahviadcz~nill iD~eg,o niż wymienione IV poz. 7, 8, 16, 17 i 30 

Vl: Legalizac.ja, tłumaczenia,czynnosc( notariahle 

19 Le~alizac,j .. dO,kumentu urzęddwego 
20 Sprawdzenie i poświadczenie, dostarczonego tłumaczenia z języka polsk icl!0 na obcy lub z ohrcgn na . nol<ki .-,- za kafrl" 

~trt'nice 

,Pn.wiadczenie pnznstawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwa lub niestawiennictwa ,).oby 
, " 

22 

. Wysokoś~ 

opiaty 
, w złotych 

3 

580 

580 
2.330 

· 2.910 
1.160 

., 3.490 
14.550 

2.33i)' 

1.160 
2.a30 
4.56Q 

:~ao 

1.100. 
. 2.330 ' 

290. 

1.450 

2.:ł3U 

LIliO 

LIliO 

1.450 
L750 

.&70 

23 

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na obcy lub z obe('go na polsk. - za kazdlj stroDlC~ 1 
Pośw,adczeni .. z.gndności odpisu. wypisu wyciągu, lub fotokopii z okazanym oryginalem lub uwierzytelnionym ndrll<em ' 
(fotokopią) dokumentu - za każdą stlollieę ," -_ . , 

24 Sp",ząozenie odpisu, wypisu. wyciągu luh fotokopii i poświadczenie zgodności z orYl!inałcm luh uw.crzytl'lł1l0nym odri<l'm 
(fotoknpią) tego dokumentu __ za każdą .trnnice ' ' \ 

2S Poświiłrlc,zen't'. wl.asnoreczności podpisu ·'ub ·?'naku ręcznego na ,dokumencie' prywatny;!! lub ' puśwtadczel'-'c dat'y okazall.a 
dokulm,nlll 

26 p~gwiao. ~zenie Laproszenia ' n'l -wyjazd za '· granicę 
.27 ,Sporźądzenie aktll 'uotarialtregodotycząc'ego pl'~erlmiotu o wartości do 30.000 'zl włącznie 

.oraz. 00 wartości przedmiotu przewyższa:ią('ei kwotę 3tJ.OOO z/ dodatkowo ' 
28 Onkottanie . :zynności notarialnej innei nii' wymieniollł' w poz. 22~27 

VIi. Czvnności z zakresu stanu cywilneg .. 

29 Przyjęcje . oświadc;eni~ o wshlpieniu ~ zW1ąl,ek malżeńs ki i ~porządzenie protokolu ' , 
30 Wydan'" 4wi'"deetwa lub zaFwiad.,7.cnia alb,! WykOllanie czyono,,,i 'z zakre~u stanu cv'v;lnp.!!,o ;rmp; ni'; wymipninnR w poz. 29 

,32 

VIII. Oepożyl~' czy .. i1ośc. m~jątkowe l spadkow .. 

Spor7.ądz/'nitl. protoko'u 'przyjęci ~ d'" depozytu dokllm",ntów, środków pialUlczycD .un- ł'[ZCUIlUOlUW w'arto.c,,:;wyeh wraz 

ze , prawd:.eniem depozytu za'mkDiele~" 

ł'ucch.,witnie IV dep.ozycie dokume,Jtu . .yt)\ez okres do JedJlego roku 

87'0 

1.160 

1.1"0 
1.1(>(1 

3.490 

5% • 
1.450 

3.4,90 
2.330-

1.750 
580 

" 

I. "-.' .• 

) 
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( 

1 J 

, 37 
38 
39 
40 

'41 
, 42 

43 
,44 

45 
,46 

47 

48 

przechówąnie w d~pożycie środków plati1iczy~h lub~przedmiotów wartbściowych przez ~kres ~~o jednego rok" 

.Uzyskanie, zainkasowatiie i ' przesłanie priez urząd kOllsulamy , środków płatniczych lub,innych wartośc;i (obligacJe, akcje, 
kosztowności itp.) , 
Likwidac,ja spadku ,lub sprzedaż' majątku przcz urząd ,konsularny (PI:zy angażowaniu adwokata) 

Likwidac,ja spadku I~b spt~cdaż majątku przc7; urząd konsulamy (bez angażowania adwokata) 
, , 

IX. ' Czynności .morśki,e 

Wystawienie lub przedłużenie, tymczasowego ś\viadectwa przynależności państwowcj Stilt,ku , (świadectwo o h!ln,l,,'rze) 
Leg;a lizacjaumowy o przeniesienie prawa własności statku na armatora połskiego 
Wł'dallle świadeetwa pomiarowego , 
Wydanie dokumentn bezfJlCczeństwa statku morskiego lub przedłużenie ważn'ości dokumtlutu (ą..otyc,zywsz)'8tklCh d!)ku' 
mcut{,w ~ezpieczeń8twa statku) 
Sporządzenie , prołoko!u wypadku morskiego 
Przyjęcie od kapitana statku p~otestu ,morskiego 
Zatwierdzenie listy zaciągu za logi statku lub zatwicrdzeniezwólnieuia <ea1ej załogi statku 
Zatwierdzenie zmian'y w , liście zaciągu załogi ' 
Wystawienie, przedłużenie, uZllpelrtienie książeCzki żeglarskiej 
[nne ezynn'ooiei morskie 

'\. I"ne czynności kił!1sularue 
\ 

Doręcz'c ni e pisma lub dokumentu przekazanęgo przez urząd krajowy w odpowiedzi na ,p<l(lanie wniesione przez o!!'Ohę 
, przeb)'wającą za granicą , 
Za dokonanie. na żądanie stron)', czynuości poza lokalem urz.ędu konsularnego pobiera $ię dodat.kowąopłatę~niezal!lżnie od 
opłaty przewid7,i~lnei \\1 odpowiedniej pozycji taryfy) za każdą rozpoczętą ,dobę urżędOlO'auia ." 

( , ..,..,. 

', 330 

ROZPORZADZENIF. MINISTRA' FINANSÓW 

z dnia 21 grudn~a 1983 r. , 

3%, od 
' wartości ' 

3% .. d 
. w'artości 

5% od ,' 
wartości 

10% od 
wartości 

2.~30 

,l.l60 
2.33'0 

Z.HO 
2.'330 
2,330 
l:160 

580 
sao 

bezpłatnie 

870 

\ 2.330 

zmienia jące rozporządzeniE! w sprawie podatków obrotowego ,I dochOdowego , 9~ osób fi:lycznych I osób prawnych 
nie będących jednostkami gospo"arki uspołeczilionej. 

Na podstawie art. 7 u!'t. L art. 10 . ust. 2 i 4 ora~ arf 12 
ustawy z dnia 16' grudnia 1972 r. " podatku obrotowym 
(Dz, U. z 1983 r. Nr 43, )o~. 191), ait. 5 ust. 2, art. 15, 
i 'art: 23 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku do
chodowym (Dz. U. z 1983 r . Nr 43, poz. 192) oraz art: 38 
pkt L 2 i3 ustawy z dnia 1\:1 grudnia , 1980 r. o zobowią
żaniach podotkowych (Dz. U,z , 1980 _r:- ' Nr 27, poz. 111 

piskląl ' ha zaopatrzenie prpducenŁów rolnych 
w młody drób ' i tlicz ,kaczek typu brojler 
przez o~'res co najmniej 3 , ,tygodni,' ' 

2) 3 miesięcy - w pozostaly,ch w:ypaQkach~"i 

2) § 4 otrzymuje brzmienie : '~ 
, , 

,.§ 4. 1. Stawki podatku, obrotowego o(}..obrótÓ~z " 
dZlalalności wytwórc.zej, oS/l1go"Vej i " handli;)
wej, w tym również wykónywanej. przez 
osoby tizyczńe i prawne mające miejsce , za
mIeszkania lub pobytu albo siedzibę zagra
nicą oraz pr-zez ,obywateli pa"ństw obcych 
ma jących kartę stałego pobytu w 'Polsl, ieJ 

, ,j , z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, co następuje: . . \ . 

§ 1. W 'rozporządzeniu Ministra Finansów '2: ., dnia 
29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i docho
dowegood osób fizycznych i. osób prawnych nie będącyc,h 
j , " noslk.ami gospodarki 'uspo/e'cżnionej (I(z. U: Nr · 43, 
p \)Z I Y5) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § l ust, 1 otrzymuje brzmienie:' 

"l. Za prodllk ty zwierzęce pochodzące z wlasnE'jho
dowli w'(ózurnieniu art: 3 us't. I pkt 6 ustawy 
z dnia , 16 grudnia 1972 / r, o pod-atku obrotowym 
(Dz, U. z 1983 r.Nr A3, poz. 191). zwanej dalej 
, ( ustawą o podatku obrotowym", uważa się r.ów~ 

,, ' nież zwier'zęta rzeźne nabyte i hodow~ne przez 
okres co na:jmnie:i: ' 
I) 2 miesięcy w zakresie hodowli droJ)iu, a jeżeli 

chodzi o tucz kurczat typ u bro jler ~ przez 
ok) es co najmniej 6 tyg odni oraz odchów , 

' Rzeczypospolitej' Ludowej. określa , tabel~ 
stanowiąca załącznik do rozporządienia; , 

2. Podatek obrotowy od obrotów z dział.alności 
wy t wórczej, ze sprzedaży wyrobów zaopa
trzeniowych i kooperacyjnych, udokumen
tOwanej kopiamł wystawionyc;b rachunków, ' 
pobiera się w 'wysokości 60Ju od obrotu, 
chyba że stawka podatku określona, dla da
nego wyrobu w ,tabeli, o której moWa w 
liSt. 1. jest niższa albo z tabe li te) wynika, 
że stawkę podatku obrotowego stosuje się 

bez względu na , edbiorcę i ' przeznaczenie 
wyrobu. ' 

, I 




