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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 16 marca 1998 r. 

w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego prze
wozu osób pojazdami samochodowymi. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp
nia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego dro
gowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 
i Nr 158, poz. 1045) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za 
udzielenie, zmianę zezwolenia lub wydanie wypisu ze
zwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego 
przewozu osób pojazdami samochodowymi, zwanego 
dalej "zezwoleniem". 

§ 2. 1. Za udzielenie zezwolenia pobiera się nastę
pujące opłaty: 

1) dla przewozów nieregularnych na określonym ob
szarze obejmującym zasięgiem: 
a) gminę 200 zł 
b) miasto st. Warszawę - związek 

komunalny 300 zł 
c) województwo, kilka województw 

lub cały kraj 800 zł 

2) dla przewozów regularnych na określonych liniach 
komunikacyjnych obejmujących zasięgiem: 
a) gminę 100 zł 
b) miasto st. Warszawę - związek 

komunalny 
c) województwo lub województwa 

sąsiadujące z województwem 
właściwym dla siedziby (miejsca 
zamieszkania) przedsiębiorcy 

d) kilka województw 

3) dla przewozu osób taksówką na obszar: 
a) gminy 
b) gmin sąsiadujących 

200 zł 

400 zł 
600 zł 

200 zł 
300 zł 

c) miasta st. Warszawy - związku 
komunalnego 

od każdego pojazdu. 
300 zł 

2. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wy
sokości 10% opłaty za udzielen ie zezwolenia, z zastrze
żeniem ust. 3. 

3. Za zmianę zezwolenia polegającą na zmianie ob
szaru lub przebiegu linii komunikacyjnej, obejmującej 
swym zasięgiem inny niż dotychczas obszar, pobiera 
się opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pomniejszo
ną o opłatę uiszczoną za zezwolenie podlegające zmia
nie. 

§ 3. Za wypis z zezwolenia, które wydano na więcej 
niż jeden pojazd, pobiera się opłatę w wysokości 5% 
opłaty za udzielenie tego zezwolenia . 

§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1, uiszcza 
się: 

1) przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia -
20% opłaty ustalonej dla wnioskowanego rodzaju 
zezwolenia, 

2) przy wydaniu zezwolenia - pozostałą należność. 

2. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 oraz w § 3, 
uiszcza się przy wydaniu zezwolenia lub wypisu z ze
zwolenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 1998 r. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
E. Morawski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 18 lutego 1998 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca 
ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wy

konywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa. 

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 gru
dnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co nastę

puje: 

§ 1. Egzamin potwierdzający znajomość języka pol
skiego, zwany dalej "egzaminem", składany przez cu
dzoziemca ubiegającego się o przyznanie prawa wyko
nywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub 


