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4) nadzór za prawidłowym we właściwym czasie wpływem sum, na-
C) leżnych Kasie i przekazywanie tych sum Komitetowi Centralnemu, 

5) układanie rocznych sprawozda ń o działalności Komitetów i ko· 
munikowanie tych sprawozdań Komitetowi Centralnemu, 

6) wykonanie poleceń Komitetu Centralnego w sprawach Kasy. 
UWAGA: niesporne wypłaty uskutecznia biuro Kasy nie czeka · 

jąc decyzji Komitetu . 

Art . 35. Księgi Kasy zamykają się co rok 31 grudnia. 

Art. 36. Sprawozdanie Kasy winno zawierać : 
1) bilans Kasy W dniu 31 grudnia, 
2) szczegółowe objaśnienia wszystkich rachunków bilansu , 
3) wykaz papierów procentowych należących do Kasy i 
4) dane o liczbie uczestn ików Kasy. 

D:m w Warszawie. dnia 8 lutego 1919 r. 

Naczelnik Państwa : 
J. Piłsudski 

Prezydent Ministrów: 
J. I. /j adel'ewski 

Kierown ik Min isterstwa Komunikacji; 
1. F.h erhardt 

211. 

DEKRET 

o m i a r a c h. 
Art. 1. Legalnem i jednostkami mia( w Państwie Polskiem są jedno

stki , o k reślone wart. 2 - 7 dekretu nIniejszego, oraz te jednostki wtór
ne wie lokrotne i podwielokrotne jednostek podstawowych, określonych 
w tych że artykułach , które będą uznane za legalne przez Ministra Prze
mysłu i Handlu. 

Art. 2. Podstawową jednostką długości jest metr. 

Art. 3. Podstawowemi jednostkami powierzchni są : metr kwadra 
Łowy i a r. 

Jednostkami powierzchni są także powierzchnie zawarte w kwa· 
dratach . których boki są równe którejkolwiek z legalnych jednostek dłu
gości. 

Art. 4. Podstawowemi jednostkami objętości są : metr sześcienny 
a lbo kubiczny i litr. 

Art. 5. Podstawową jednostką kątów płaskich jest kąt prosty. 

ł\rt. 6. Podstawową jednostką masy jest kilogram. 

1\ rt. 7. Jednostką temperatury (różnic temperatury) jest różnica tem
perat ury odpowiadająca jednemu stopniowi normalnej skali termometrycz
nej, czyli stopień temperatury. 

Art. 8. We wszystkich aktach i czynnościach urzędowych w obro
cie p ublkznym oraz we ',vszelkich kontraktach rządowych, priy których 
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zachodzi potrzeba wyrażenia miary, należy ją wyrażać w legalnych jed no
stkach miar. • 

.f\rt. 9. Wzorcem miary jest ciało fizyczne, którego pewna właściwość 
pod względem wielkości przedstawia tę miarę z określoną dokładnością . 
Przyrządem mierniczym jest każdy mechanizm, służący do pośredniego lub 
bezpośred niego dokonywania pomiarów. 

Wzorce miar i przyrządy miernicze stanowią narzędzia miernicze. 

Rrt. 10. Uchybien iem wzorca miary jest różnica między jego \Niel
kością i wielkością odpowiadającego mu wzorca normalnego, z którym 
według przepisów winien być porównany przy legalizowaniu. Uchybien iem 
przyrządu jest różnica między znaną rzeczywistą miarą wzorców normalnych , 
zapomocą których winien on- być sprawdzony przy legalizowaniu, a tą 

, miarą, którą według wskazań przyrządu n ależałoby owym wzorcom nor
malnym przypisąć, lub różnica między wskazaniami przyrządu a wskaz a
niami przyrządu normalnego, z którym według przepisów winien o n być 
porównywany przy legalizowaniu . 

.f\rt. 1 L Narzędzia miernicze są legalne jeżeli, bez względu na swo-
• je uchybienia, odpowi adają pozatem przepisom o warunkachlega Jizowan ii!. 

wydan ym na podstawie nin iejszego . dekretu przez Główny Urząd Miar,-
są rzetelne, jeżeli ich uchybięnia nie przekraczają granic uchybień obiego
wych, ustanawianych przez Ministra Przemysłu i Handlu dla narzędzi m ier
niczych, znajdujących się w obrocie publicznym. 

Rrt. 12. Leg'alizacja narzędzi mierniczych polega na przepisowe m 
sprawdzeniu ich i ocechowaniu przez władze powołane. W obrocie publi cz
nym leg al izacja jest ważna w ciągu o kresu przepisanego przez Główny 
Urząd Miar, po upływie którego uważa się ją za nie byłą, 

ł\rt. 13. Przy wszelk iego rodzaju czynnościach urzędowych winny być 
używane dla wykonywania pomiarów narzędzia miernicze, odpowiadające 
obowi'ązującym przepisom i sprawdzone w Głównym Urzędzie Miar lub 
urzędach podwładnych . 

ł\rt.14. W obrocie publiczn ym do mierzenia dług ości . powierzchni. 
objętości i ma~y (w mowie potocznej zwanej wagą), o ile przez to będ z i e 
lub być może ustanawiana wartość rzeczy lub świadczeń, mogą być wy
łącznie stosowane i przechowywane narzędzia miernicze legalizowane, le
galne i rzetelne. 

Rrt. 15. Minister Przemysłu i Handlu upoważniony jest do rozeiq· 
gnięcia dz iała nia art. 14 na wszelkie narzędzia mie rnicze, używane w obro
cie publicznym i służące do oblicza nia wartości dostarczanych materji lub 
energji, lub używane do oceny pracy, bądź też maiące znaczenie dla bez
pieczeństwa publicznego. jako i na wszelkie narzędzia miernicze wynajmo
wane zawodowo lub oddawane du użytku publicznego za opłatą. 

. Rrt. 16. W czynnościach, dla których prawo n iniej sze przewiduje obo
wiązkowe używanie narzędzi miern iczych legalizowanych, narzędzia te 
używane być mają właściwie, t. j. tylko w tych warunkach i okolicz
nościach, dla odmierzania takiego rodzaju wielkosci, materji lub 
energji i takich ilości, dla których zostały one dopuszczone przez Głów
ny Urząd Miar do obrotu publicznego, podlegającego przymusowi lega lI' 
zowania. 

f\ rt. 17. Minister Prze ',nysłu i Handlu władny jest, dla poszczegól
nych gałęzi, jako teŻ określonych rodzajów towarów, przeznaczonych do 
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obrotu publicznego, a szczególnie do obrotu zagranicznego, dozwalać 
w drodze wyjątku stosowanie takich narzędzi mierniczy ch, które nie 
opierają się na miarach, wyszczególnionych w artykułach 1 - 7 i nie są 
legalizowane według krajowych przepisów. 

I\rt. 18. Sprawami, . dotyczącemi miar narzędzi mierniczych, za-
wiaduje Główny Urząd [v\iar w Warszawie, podlegający Ministrowi Prze
mysłu i Handlu. S t:ltut G:o'.'mego Urzędu Miar i urz ędów podwładnych 
wydaje Minister Przemys iu i Handlu. 

f\rt. 19. Dyrektora Głównego Urzędu Miar mianuje Najwyższa Wla
dza Państwowa. 

f\rt. 20. Wyrób i sprzedaż narzędzi mierniczych podlega koncesjo
nowaniu i nadzorowi G!ównego Urzędu Miar w sposób, który określi 
Minister Przemysłu i Handlu . 

I\rt . 21. Miejscowa policja oraz municypalne inspekcje handlowe 
obowiązane są do bezpośredniego nadzoru nad stosowaniem w obrocie 
publicznym narzędzi mierniczych, odpowiadających warunkom ~ art. 14. 
Przepis ten nie odnosi się do urzędów państwowych. 

I\rt. 22. Winny prz=kroczenia art. 14 dekretu niniejszego ulegnie 
karze przeWidzianej w kodeksie karnym a lbo karze administracyjnej, 
n ałożonej przez odpowiednie władze legalizacji na rzędzi mierniczych, 
w sposób, który określi Minister PJzemysłu i Handlu w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości . 

. F\rt. 23. Wykonanie dekretu lllll le)Szegr:> należy do Ministra Prze
mysłu i Handlu, który określi również wysokości opłat za czynności 
u rzędów miar i sposób wydawania przepisów, przewidzianych w dekre-
cie niniejszym. . 

f\rt. 24. Minister Przemysłu i Handlu wy.da przepisy dotyczące 
określenia i dalszego tymczasowego używania morg nowo pol skich, kwart, 
f'J:"'!~6w i łutów na ziemiach b. zaboru rosyjskiego. 

Dan w Warszawie, dnia 8 luteg o 1919 roku. 

Na czel nik Państw a: 

[. Pilsudski 
Prezydent Ministrów: 

l . ./. Prulenm'ski . 
Minister Przemysłu i Handlu: 

!{az-illlierz j-Iącia 
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DEKRET 

w przedmiocie przeniesienia siedziby Centralnej Kasy spółek 
rolniczych ze Lwowa do Warszawy. 

Na wniosek Wydziału Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerji z Wiei· 
idem Księstwem Kra kowskiem i stosownie do uchwały Rady Ministrów sta
nowię co następuje: 


