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Szulborski Stanisław s. Władysława, 138. Szulc Wiesław s. 
Jerzego, 139. Szymaszek Krystyna c. Antoniego, 140. Szym
czak Jerzy s. Zenona, 141 . Triczka Zbigniew s. Włodzimierza, 
142. Vogelgesang Teresa c. Jana, 143. Walczuk Szczepan s, 
Franciszka, 144. Waryszak Dariusz s. Antoniego, 145. Wędzi
cha Zuzanna c. Władysława, 146. Wittek- Ratajczak Danuta 

c. Wincentego, 147. Wołoszyn Kazimiera c. Bronisława , 148. 
Wołyniec Wiesław s. Jana, 149. Wójcik Grażyna c. Stanis
ława, 150. Wróbel Małgorzata c. Wacława, 151. Zabielska 
Alicja c. Stanisława, 152. Zadziorka Wiesław s. Władysława, 
153. Zakrzewski Bronisław s. Jana, 154. Zamlewski Aleksan
der s. Jana, 155. Żurek Maria c. Leona. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 28 października 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu 
studiów. 

Na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, 
z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, 
poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163 i Nr 105, 
poz. 509), w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 marca 1991 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia 
przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów (Monitor 
Polski Nr 15, poz. 98, z 1992 r. Nr 36, poz. 264 i z 1993 r. 

. Nr .15, poz. 121) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wysokość opłat za wydanie dokumentów wymienio
nych w ust. 1 wynosi : 
1) za wydanie legitymacji studenckiej 1 zł, 

2) za wydanie dyplomu ukończenia studiów 15 zł, 
3) za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończe

nie studiów podyplomowych lub kursu 5 zł, 
4) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłu

maczeniu na język obcy: angielski , francuski , nie
miecki, hiszpański, rosyjski, za każde tłumaczenie 
5 zł . " 

. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Edukacji Narodowej: A. Łuczak 
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ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

z dnia 23 listopada 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 oraz w związku z art. 13 ust. 
1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji 
(Dz. U. Nr 55, poz. 250 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W zarządzen i u Dyrektora Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia 
wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania 
do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i Oznaczania tym 
zna.kiem (Monitor Polski Nr 39, poz. 335) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 wyrazy "po upływie czterech miesięcy od dnia 
ogłoszenia" zastępuje się wyrazami "z dniem 1 maja 
1995 r.", 

2) w załączniku do zarządzenia: 

a) w pozycji oznaczonej symbolem SWW 1154 po 
wyrazach "Żródła światła elektrycznego" dodaje się 
wyrazy ,,(zasilane napięciem wyższym niż bezpiecz
ne)", 

b) w pozycji oznaczonej symbolem SWW 1373-5 wy
razy " - pożarnicze do kwasów i zasad" zastępuje 
się wyrazami 

,,- pożarnicze, 

- do kwasów i zasad". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 22 listopada 1994 r. 

Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji: 
J. B. Berdowski 


