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§ 10. Traci moc uchwała nr 394 Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 1962 r. w sprawie zasad finansowania szkół 
zawodowych przyzakładowych (Monitor Polski Nr 88, poz. 
412 i Dz. U. z 1985 r. Nr 43, poz. 206). 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 września 1992 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 września 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 
1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5) zarządza 
się, co następuje: . 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 
1991 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 
107 i Nr 123, poz. 544) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) emerytów, rencistów i inwalidów oraz współmał
żonków pozostających na ich wyłącznym utrzyma
niu," 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. Wolne od opłaty paszportowej określonej 
w § 2 ust. 2 są paszporty wydane osobom, 
o których mowa w § 3 ust. 1, jeżeli ich wyjazd za 
granicę następuje w celu długotrwałego leczenia 
lub w związku z koniecznością poddania się 

operacji.", 

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

,,§ 4a. 1. Wolne od części opłaty paszportowej okreś
lonej w § 2 ust. 1 są paszporty wydane: 
1) w związku ze zmianą nazwiska, imienia lub 

innych danych, które wpisuje się do pasz
portu, 

2) w związku ze zmianą wyglądu osoby po
siadającej paszport, utrudniającą ustalenie 
jej tożsamości, 

3) w związku z brakiem w paszporcie miejsca 
na stemple wizowe lub pieczęcie po
świadczające przekroczenie granicy. 

2. Wysokość opłaty za wydanie paszportu w try
bie określonym w ust. 1 oblicza się odejmując 
od opłaty obowiązującej w dniu złożenia 

wniosku dziesiątą część tej opłaty za każdy 
pełny rok pozostający do terminu ważności 
dotychczas posiadanego paszportu.", 

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

,,§ 5a. Opłatę paszportową określoną w § 2 ust. 1, 
podwyższoną o 200%, pobiera się za wydanie 
paszportu w razie jego powtórnej utraty z przy
czyn zawinionych przez osobę posiadającą pasz
port.". 

§ 2. Opłaty określone w § 1 pobiera się, jeżeli podania 
w sprawie wydania paszportu zostały złożone po dniu 
wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłat 
paszportowych, z uwzględnieniem zmian wynikających 

z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 września 1992 r. 

w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne 
(Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi pięć 
tysięcy złotych. , . 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

20 listopada 1991 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej 
za leki podstawowe (Dz. U. Nr 107, poz. 465) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 


