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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 maja 1993 r. Nr 41 
TREŚĆ: 

Poz.: 

ROZPO RZĄDZ EN lA: 

186 - Ministra Finansów z dnia 13 maja 1993 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do 
pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych . 777 

187 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych 
w sprawach cywilnych . 778 

188 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do 
ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku 
ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży . 779 

189 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków prźyjmowania 
uczniów do publicznych szkół medycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół. 779 

190 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej . 781 

186 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 maja 1993 r. 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejo
wych. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, 
poz. 150, Nr 94, poz. 421 , Nr 107, poz. 464 i Nr 11 O, poz. 475 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 
322) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa stawki dotacji przed
miotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i ko 
lejowych na jednostkę przewozu. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce 
przewozu, rozumie się przez to: 

1) przy przewozach autobusowych - przebieg autobusu 
na trasie o długości jednego kilometra, 

2) przy przewozach kolejowych - przewóz jednego pasa
żera na trasie o długości jednego kilometra. 

§ 2. 1. Dotację przedmiotową otrzymują, z zastrzeże
niem ust. 2, przewoźnicy, niezależnie od ich przynależności 
sektorowej, świadczący usługi przewozu osób w między
miastowej krajowej komunikacji autobusowej, po spełnieniu 
następujących warunków: 

1) gdy realizują usługi przewozowe zgodnie z urzędowym 
rozkładem jazdy autobusów, uzgodnionym przez wszys
tkich przewoźników na okręgowych konferencjach, przy 

współdziałaniu terenowych organów administracji rzą
dowej, 

2) gdy stosują opłaty nie wyższe niż ustalone w "Taryfie 
przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunika
cji autobusowej", wraz z zawartymi w niej upraw
nieniami osób do korzystania z bezpłatnych lub ulgo
wych przejazdów na mocy przepisów ustawy z dnia 20 
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgo
wych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254). 

3) gdy Minister Transportu i Gospodarki Morskiej uwzglę
dni w zbiorczej kwocie dotacji, ustalonej na dany rok, 
liczbę jednostek przewozu zgłoszoną przez przewoź
nika. 

2. Dotacji nie udziela się do przewozów pasażerskich na 
liniach przyspieszonych i pospiesznych. 

3. Ustala się dla wszystkich przewoźników, o których 
mowa w ust. 1, stawkę dotacji przedmiotowej na jednostkę 
przewozu w kwocie 1.607 zł. 

4. Stawka, o której mowa w ust. 3, jest średnią stawką 
dla przedsiębiorstw państwowej komunikacji samochodo
wej.Wysokość stawek dla poszczególnych przedsiębiorstw 
określa Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. 
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§ 3. 1. Dotację przedmiotową otrzymują przewoźnicy, 
niezależnie od ich przynależności sektorowej, świadczący 
kolejowe przewozy pasażerskie w komunikacji krajowej, po 
spełnieniu następujących warunków: 

1) gdy realizują usługi przewozowe zgodnie z sieciowym 
rozkładem jazdy pociągów, 

2) gdy stosują opłaty nie wyższe niż ustalone w "Taryfie 
przewozu osób i bagażu Polskich Kolei Państwowych", 

wraz z zawartymi w niej uprawnieniami osób do korzys
tania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów na mocy 
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw
nieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ
kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, 
poz. 254). 

3) gdy Minister Transportu i Gospodarki Morskiej uwzglę
dni w zbiorczej kwocie dotacji, ustalonej na dany rok, 
liczbę jednostek przewozu zgłoszoną przez przewoź
nika. 

2. Ustala się dla wszystkich przewoźników, o których 
mowa w ust. 1, stawkę dotacji przedmiotowej na jednostkę 
przewozu w kwocie 113 zł . 

§ 4. Ogólna kwota dotacj i nie może przekroczyć kwoty 
wyn i kającej z przemnożenia stawek dotacji przedmiotowych, 

określonych w§ 2 ust. 3 i § 3 ust. 2, przez wykonaną liczbę 
jednostek przewozu . 

§ 5. Zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych 
określają odrębne przepisy. 

§ 6. 1. Stawki dotacji przedmiotowych określone 

w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 2 stosuje s ię do przewozów 
realizowanych od dnia 1 stycznia 1993 r. 

2. Uzupełniające rozliczenie z budżetem należnych do
tacji przedmiotowych, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 2, 
za okres od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia powinno być dokonane przy rozliczeniu 
dotacji przedmiotowych za pierwszy okres rozliczeniowy, 
przypadający po wejściu w życie niniejszego rozporządze
nia. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
2 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przed
miotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i ko 
lejowych (Dz. U. Nr 55, poz. 269 i z 1993 r. Nr 4, poz. 16). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 

187 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 27 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych . 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 110, z 1982 r. Nr 31 , poz. 215 i z 1991 r. Nr 22, poz. 93) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Za klauzulę wykonalności, stwierdzenie prawo
mocności , odpisy, zaśw iadczenia , wyciągi oraz inne doku 
menty wydane na wniosek na podstawie akt pobiera się 
opłatę kancelaryjną w kwocie 30.000 zł za każdą stronicę 
wydanego dokumentu. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się również 
w razie przesłania z urzędu instytucji państwowej lub społe
cznej odpisu lub wyciągu wyroku zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności , zasądzającego w postępowaniu karnym od
szkodowanie pieniężne . 

3. Każdą rozpoczętą stronicę liczy się za całą . 

4. Jeżeli pismo jest sporządzone w obcym języku lub 
zawiera tabelę, pobiera się opłatę w podwójnej wysokośc i. 

§ 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasad
nieniem, doręczonego na skutek żądania sporządzenia uza
sadnien ia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiodnio
wym od ogłoszenia sentencji , pobiera się : 

1) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji 
przez sąd rejonowy - w kwocie 100.000 zł, 

2) w innych sprawach - w kwocie 200.000 zł . 

§ 3. ZGI. uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu 
rejestrowym pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 
100.000 zł. 

§ 4. Od podania strony o złożen ie rewizji nadzwyczajnej 
pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 500.000 zł . 

§ 5. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty kancelaryjnej 
powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą

dzenia, opłatę pobiera się w dotychczasowej wysokości . 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie wysokości opłat kan
celaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 32, poz. 135 
i Nr 81 , poz. 358) . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dn i 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: w z. A. Marcinkowski 


