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poz. 252 - Pomoc bezzwrotna dla 
młodzieży dotkniętej in
walidztwem i niepełno
sprawnej 

poz. 253 - Pożyczki dla rodziców 
i opiekunów młodzieży. 

udzielane w przypadkach 
określonych w odrębnych 
przepisach. 

§ 37 . - Usługi niematericdne 
poz. 371 - Usługi w zakresie mię-

dzynarodowej wymiany 
turystyczno - wypoczynko- ' 
wej dzieci i młodzieży 

poe 372 - Usługi w zakresie rozwo
ju kontaktów międzyna
Todowych młodzieży 

poz. 373 - Usługi w zakresie dzia
łalnośCi wydawniczej dla' 
dzieci i młodzieży 

poz. 374 - Usługi związane z podno
szeniem wiedzy młodzieży 

poz. 375 - Usługi w zakresie kul
tury. ' rozrywki. sportu i 
turystyki n~ rzecz dzieci 
i młodzieży 

poz. 376 - Pozostałe usługi niema
terialne. 

§ 53 - Różne dotacje i pożyczki 

poz. 531 - Pożyczki na finansowanie 
przedsięwzięć gospodar
czych podejmowanych z 
inic jatywy soc jalistycz
nych związków młodzieży 

poz. 532 - Pożyczki na finansowanie 
przedsięwzięć gospodar
czych podejmowanych 
przez socjalistyczne związ
ki młodzieży 

poz. 533 - Dotacje dla młodzieżo
wych placówek kultural-, 
nych, . sportowych i tury
stycznych 

poz. 534 - Dotacje dla młodzieżowe
go ruchu wynalazczego, 
w ' tym w szczególności 
[inansowanie . przedsię
wzięć w zakresie mikro
elektroniki mikroinfOl
matykL 

Poz. I I l ł 112 

ł 71 - Wydatki na inwestycje 
poz. 71 l - Pożyczki na finansowanie 

budownictwa mieszkanio
wego organizowanego pod 
patronatem socjalistycz- ' 
nych związkAw młodzieży 

poz. 712 -- Pożyczki na finansowanie 
, inicjatyw młodzieży zwią

zanych z rozwojem bazy 
kulturalnej, sportowej i 
turystycznej 

poz. 713 - Dotacje na podejmowani!! 
przedsięwzięć inwestycyj
nych na rzecz dzieci l 
młodzieży, realizowanych 
w ramach czynów spo
łecznych 

poz. 714 - Dotacje na podejmowanie 
przez młodzież inicjatyw 
na rzecz ochrony środo

wiska i zachowania jego 
czystoścL 

§ 73 - Wydatki na remonty ,kapitalne 
poz. 731 - Pozyczki na finansowanie 

remontów budynków mie- ' 
szkalnych pod patronatem 
socjalistycznych związków 
.młodzieży 

poz. 732 - Dotacje na finansowanie 
inicjatyw młodzieży zwią
zanych z remontami obiek
tów kulturalnych, sporto
wych i turystycznych 

poz. 733 - Dotacje na wspieranie 
przedsięwzięć moderniza
cyjno-adaptacyjnych i re
monto}Vych bazy kultural
nej, sportowej i turystycz
nej dla dzieci i młodzieży. 
realizowanych w ramach 
czynów społecznych 

poz. 734 - Dotacje na podejmowanie 
przez młodzież inicjatyw 
na rzecz ochrony środo
wiska i zachowania jego 
czystości" . 

,§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków 
budżetowych za okres od dnia 1 stycznia 1988 r. 

Minister Finansów: B. Samojlik 
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ZARZĄDZENIE MINISTRAFJNANSÓW 

z dnia 31 marca 1988 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania prac normalizacyjnych I wynagriJdzanla za te prace. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 .listopada 1961 r. 
o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298 i z 1972 r. Nr l L 
poz. 83) zarządza się. co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministr:a Finansów z dnia 6 lute· 
go 1984 r. w sprawie linansowania prac normalizacyjnych 

i wynagradzania za te prace (Monitor Polski Nr 6, poz. 47' 
wprowadza się następujące zmiany: 

I) stawki wynagrodzeń określone w § 5 ust. 1. w § 6 
ust. 1. w§ 7 ust. 1 i w § 8 ust. 3 podwyższa się 

o 100°/0. 
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2) .. ł 12 w ust. 1 pkt i 2 otrzym!lją brzmienie: 

ni) za tłumaczenie na język polski: 

a) z języka angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego 320 zl, 

b) z, języków europejskich ' nie wymie-
nionych pod lit. a) 380 zł, 

c)z języków pozaeurope jskich posługu-
jący<:h się alfabetem łacińskim 480 zł. 

d) z języka pozaeuropejskiego posługu
jącego się alfabetem nielacińskim lub 
ideogramami. np , japońskiego, chiń-
skiego, koreańskiego , arabskiego 530 zł, 

2) za tłumaczenie z języka polskiego: 
a) na język angielski, francuski, nie-

miecki i rosyjski 480 zł, 

b) na nie wymienione pod lit. a) języki 
europejskie 590 zł, 

c} na , języki pozaeuropejskie posługu-

jące się , alfabetem łacińskim 700 zł, 

d) na język pozaeuropejski posługujący 
się alfabetem niełhc'ińskim lub ideo
gramami. np. japoński, chiński, kore-
ański, arabski 750 zł." 

o§ 2. Zar~ądzenie wchodzi w życie . z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: B. Samojli.k 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A, . LESNICTW A I GOSPODARKI 2YWNOSc:łOWEJ 

z dnia 19 kwietnia 1988 r. 

w spraw.le zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsI. 

Na podstawie art. 1 ust. 2 , ustawy z dnia 28 czerwca 
1950 r. o powszcchnei elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. 
z 1954 r. Nr 32, poz. 135) w związku z pkt 19 cz. A za
łącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia komp€:
tencji niektórych naczelnych i centralnych organów admi
nistracji pailstwowej zastrzeżonych w przepisach szczegól
nych dla organów zniesionych (Dz, U, Nr 63, poz. 334) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W budynkach objętych powszechną elektryfi
kacją wsi są zakładane': 

l) w budynkach stanowiących własność lub użytkowa

nych przez osoby fizyczne: 
a) wewnętrzna linia zasilająca, 

h) cztery punkty świetlne oraz dwa gniazda wty
kowe jednofazowe w budynku mieszkalnym, 

c) jeden punkt świetlny w budynku gospodarczym, 

2) w budynkach stanowiących własność ' lub użytkowa
nychprzez inne podmioty niż wymienione w pkt 1 -
wewnętrzna linia zasilająca główną rozdzielnicę. 

§ 2. Przewody elektryczne nie mogą być doprowa-
dzone do budynków, których stan techniczny nie zapew
nia bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Bu
dynki te powinny być jednak uwzględniane przy obli
czaniu przekroju sieci i mocy transformatora. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa ż dnia 
8 maja 1959 r. w sprawie zakresu ' zakładania urządzeń 
odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektry~ 
fikacją w'ii i osiedli (Monitor Polski Nr 72, poz. 382, z 
1962 r. Nr 35, poz. 172 i z 1973 r. Nr 13, po(z. 82). 

§ 4. ztądzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
, ,Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Zywnościowej: w z. W . Młynarczyk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN~TRZNYCH 

z dnia 29 marca ' 1988 r. 

w sprawie ustalenia i · ogłoszenia statutu stowarzyszeni", wyższej użyteczności "Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa". 

Na podstawie § 2 rozporząrizenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kietownictwa za stowarzyszenie 
wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 41, poz. 237) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej uży-

lecznoŚCi ,,'fowarzystwo Naukowe Organizacji i KieroW
nictwa", stanowiący załącznik do zarządzenia. 

, 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 


