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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 


