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I) za. stronicę tłumaczenia na język polski: 
a) z: 1ęzyka angielskiego, biC!łoruskiego, czeskie

go, frC!ncuskiego, litewskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, slowC!ckiego i ukrC!ińsk}ego ' 25 zł 

, b) z innego językC! europejskiego, z języka łaciń-
skiego lub żydowskiego 30 zł 

- ,,-
c) z język,C! pozaeuropejskiego 

2) ZC! stronicę ' tłumaczenia z języka polskiego: 
a) na język a,ngielsld', białoruski, czesJti, francu

ski, ' litewski, niemiecki, rosyjski, słowC!cki 
i ukraiński. 

b) nC! inny język europejski, na język łaciński 
, lub żydowski, 

, c) nC! język pozC!europejski 

40 zł 

40 zł 

50 zł 

,60 zł. 

§ i. ZC! tłumC!czenie t€kstów nC!ukowych, fC!chowych, 
specj ill istycznych oraz streszczeń prac , naukowych stawki ' 
przewidziane w§ l podwyższa się ó 500/0. 

§ 3. Za tłumaczenie tekstów: 

1) sporządzonych pismem ręcznym, 
2) wypełnionych odręcznie na drukowanych f()rmularzach, 
3) zniszczonych lub uszkodzonych; 

- o ile teksty te są trudne do odczytania - stawki przewi
dziane w § l podwyższa się o' 25%.' 

§ 4. Za tłumaczenie tekstów naukowych, fachowych lub 
spec jalislycznych, o ile są one zarazem trudne do odczyta
nhl t§ 3), stawki przey-ridziane w § l podwyższa się o 750/~. 

§ 5. ,Za spra wdzenie iiaświadczenie dostarczonego tiu
maczenia wynagrodzenie-, wyIłÓsi 50010 stawki przewidzianej 
za tłumaczenie. - ' 

, \. 
§ 6. Za sporządzanie zaświadczonego odpisu pisma w 

języku ?bcym wyna'grodzenie wynosi 30010 stawki przewi
dzianej za tłumaczenie. 

,::1 
, , 

§ 7. Za sprawdzenie i zaś,wiadczenie zgodności d'ostar- ... 'I 
czonego odpisu tekstu w języku oocym wynagr,ogzeqie wy- ' 
nosi 20°/0 stawki przewidzianej za ' tłumaczenie. " , I 

§ , 8. Za Spoliządzenie i zaświadczenie następnych egzem
plarzy nie, będących przę.bitkami sporządzonego przez tłu- , 
macza tłumaczenia lub odpisu pisma V! języku obcym wy.-
nagrbdzenie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłtlma-
cienie. ' 

§ 9. l. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne (np. przed ' 
sądem, urzędem) za każdą rozpoczętą , godzinę ' obecności ·wy
nosi stawkę przewidzianą za stronicę tłumaczenia, określa- , 
ną w ~ 1. 

2. Dó wynagrodzeń za tłumaczenia przewidziane w 
ust. l stosuje się sta wki okreslone w § 1 pkt 2, j;eżeli tłu
maczenie było dElkon~ne zarówno na język polski, jak i z te
go , języka. ' , ' ,f 

3. Wynagrodzenie za stratę ,czasu wezwanego tłumacza,' , 
z którego usług następnie nje ,skorzystano. wynosi za każdą 

, rozpoczętą godzinę obecnośCi 15 zł, jednak nie więcej ' niż 
45 zł za dobę. 

4. ' Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą 
tłumacz został wezwany, do chwili zwolnienia go ,od udlia
łu w czynności. 

§ 10. Przy obliczaniu wynagrodzenia w , myśl §§ 1-7 
uważa się za stronicę 25 wiersiy, a za wiersz - 45 znaków 
maszynopisu (rękopisu). Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. , 

§ l!. Tracą moc, dotychczasowe przepisy o taryfie dla 
tlumaczów ' przysięgłych. 

§ 12,. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzy- , 
dziestu dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: M. Rybicki 
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'- i I, ' ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGQ GlOWNEGO ' KOM1TETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 
ORAZ MINISTRA SZKOLNICTW A WYŻSZEGO ' 

z dnia 6 października 1961 r. 

w sprawie ,warunków I. trybu dopuszczenia do studiów w szkołach wyższych podległych' GlównemuKomitetowi Kultury ' 
Fizycznej I Turystyki osób, któr,e przerwały studia na drugim lub wyższym rokli ' studiów; ' : ~ 

Na, podstawi,e art. 45 usl. 3 ustawy z dnia ~ listopada 
1953 r.o szkołach wyższy.ch (Dz. U. Nr 68, poz. 336)zarzą
dza się; co następuje: ' 

§ L ' Osoby, które przetwały studia wyższe na' drugim 
lub wyższym roku studiów, mogą ubiegać się o ' ponowne 
przyjęcie na odpowiedni kierunek i rok (semestr) studiów 
W szkołach wyższych podległych Głównemu Komitetowi Kul~ 
tury Fil'yczpej d Turystyki na warunkach i w trybie okreś!e
nych w rcnporządzeniu Ministra Szkolnictwd ,Wyjszego z dnia 

6 sierpnia 1959r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia:" 
do studiów w szkołach , wyższych podległych Ministrowi 
Szkolnictwa ć Wyższego osób, które przerwały_ studia na "«-r:'U- ' , i 

gim lub wyższym roku studiów (Dz. U. Nr 47, pol'. 291'). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Głównego KotnitetuKultury Fizycznej 
i Turystyki: W. Reczek , 

Minister SzkGlnictwa Wyższegó: H. Go!a,ńśki 

" . 
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