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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA

tĄCZNOSCI

z dnia 20 listopada 1961 r.

w sprawie obowiązku zgłiłsziłDia niektórych maszyn iUlZą dzeń wytwarzających~Ole elektromagnetyczne
wielkiej . częstotliwości.
Na podstawie . art. 22 ust. 5 usta wy . z dnia 31 .styc zni a

2. Z~I?s zen ie ~ow.inno być dokonane , w formia pisemnej odrębme dla kazclej maszyny i urządz en i,! oraz . zawierać:

1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48} zarządza się, co
następuje:

1) imię i na zwisko (nazwę instytucji) i C) (lres \}żytkownika,
§ l. t. Op,owiązkowi zgloszen iaprzewidzianemu wart. 22
ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności podlega}ąmaszyny i: urząclzenia techniczne wyt"war z ające iprzetwa~
rzające energi ę elektromagnetyczną o częstotliw oś ci od
10kHz do 40 .. GHz, używane do celów pr z emysłowyc h, medycznych i f\aukowo-badawczych.
.

.-., -

2. Do OKr eś lonych w ust. 1 maszyn i ur zą dzeń technic znych używan.ych do celów przemysłowych zalicza sięw szczególności urządzeni'a dielektryczn ego (poj emn ościowego) i indukcy Jnego grze jnictwa, urząd ze nia stosujące ultradżwię k i
oraz spawarki łukowe, używane zarówno w produkcji przemysłowej, jak i w ramach działalności usługowej 'oraz Tzemiosła.

··

2) roclż aj maszy ny lub urządz e nia, typ, na z wę · producenta,
m~m'er fabryczny, znamionowączęstotliwośc pracy, znamlOnow~ m~c ~ielkiej częstotliwośc:i oraz . sposób wytw arzama WIelkIej częstotliwości (iskrowy, I'ampowy), .

3) miejsce (rodzaj i adres lokalu) ' i 'cel używania.

.3. O każd e j zmianie danych określonych w ust. 2 oraz
o wszelkich zm iana ch w konstrukc ji i instalac,j i zgłoszonej
maszyny lub ur zą dzenia użytkownik ob owiąl any jest donieść
na piśmie jednostce ~skazanej w ust. 1.

4: Zgłos ze nia nal eży doi\onać w ciągll 3 dni od daty
j " u~żądźe nia lub dokonania zmian,
o których mowa
ust. 3;

zainstalow~nia maszyny

w

3. Do okr eś lonych w ust. 1 maszyn i urządzeń technic z. nych używan:ych dla celów medycznych zalicza się w szc ze~
gólności urządzenia terapeutyczne, chirurgiczne oraz służą ce
do leczenia przy pomocy uJtradżwięków, używane dla celów
. lecznictwa i 'zal;>iegów kosmetycznych.
4. Do określonych w ust. 1 maszyn i urządzeń technicz~
nych używanych dla ce lów naukowo-badawczych zalicza .się
w szc z ególności pomiarowe generatory mocy, mierniki c zę 
stotliwo$ci?awierające generatory loi):.alne , urządzenia po·miarowe do poszukiwania . złóż bOJact w naturalnych i ustalania miejsc uszkodzeń oraz generatory 'dla mikroskopów
elektronowych.
§. 2. t. Zgłoszenia należy kierować do dyrekcji okręgu
poczty i telekomunikacji właściwej ze względu na miejsce
używania . maszy ny lub ur z ądzenia.

5. Zgłosz enie maszyn i urządzeń uży wanych w dniu
wejś c ia wżycie rozpor ządzen.ia powinno być dokonane w
ciągu 3 miesięcy od dnia ogłos ze nia ro z porządzenia.
§ 3. Minister Łączności ustala VI porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej zakres i tryb zgłas~ania przez jednostki resortu obrony narodowej masz yn
urządzeń określonych ' w § l .
§ 4. Organami upoważnionym.fdo wykonywania .. j{ontr?ii..
i wydawania orzeczeń, · przewtdzianych wart: 22 .ust. '2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. c łączńości, są ośrodki służ
by przeciwzakłóceniow e j .podlegle Ministrowi Łączności.
.

§ 5.
sze nia. ,

Minister

Rozporządzenie

Łącżności:

wchodzi w

życie

z dniem·

ogło

Z. · Moskwa

293
OSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 10 listopada 1961 r.
w sprawie

uCl.esłnłcłwil

Republiki Gwinei i Republiki Austrii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł,
przewozu lotniczego, podpisanej w W .. rszilwie dni .. 12 piłździemikil 1929 r • .

4Iłotyczących międzyDarodoweyo

się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 38
o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczą
cych międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w
Warszawie . dnia 12 października 1929 r. {Dz. U. z 1933 r.
NI 8, poz. 49), nastąpiło dnia 11 września 1961 r. ~głoszenie

Podaje

Konw ę ncji

l.

przystąpienia do niej przez Republikę Gwinei, a zgodnie
z art. 37 Republika Austrii złożyła dnia 28 września 1961 f.
swój dokument ratyfikacyjny po:wyżs z ej Konwencji.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. NaszkowsJtj

