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(),z,ie-nnik Ustaw Nr 25 

§ 2. Do zakresu działania okręgowych urzędów jakości 
f, miar należy: 

1) przeprowadzanie w zakładach produkcyjnych dorażnych 
kontroli jakości wyrobów, działalności kontrol~ tech
nicznej oraz p~awidłowości stosowania znaków jakoś:::i, 

2) przeprowadzanie analizy kształtowania się poziomu ja
kości wybranych wyrobów lub grup wyrobów i przed
stawianie Urzędowi wniosków w tym zakresie, 

3) występowanie do Urzędu z wnioskami w sprawach ate
stowania surowców i materiałów, u5uwaniawad oraz 
wstrzY!llywania produkcji wyrobów niskiej j akości nie 
odpowiadających ustalonym dla nich warunkom tech
nic:;znym albo nie nadaJących się do użytku zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

4) legalizacja narzędzi pomiarowych, wzorcowanie, r e,gu
lacja, sprawdzanie i dokonywanie ekspertyz tych na
rzędzi, 

5) rejestracja zakładówwytwarzając-y{:h i naprawiający~h 
narzędzia pomiarowe oraz kontrola przestrzegania przez 
te zakłady przepisów o miarach i narzędziach pomiaro
wych, w szczególności w zakresie jakości wytwarzanych 
i naprawianych narzędzi pomiarowych, 

6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o miarach i na
riędziach pomiarowych w urzędach i insty tucjach pań
stwowych oraz jednostkach gospodarki narodowej, 

?} występowanie do właściwych organów z wnioskami 
o u k aranie za naruszenie przepisów o miarach i narzę
dziach pomiarowych, 

8) nadzór nad d ziałalnością obwodowy~h urzędów jakości 
. i miar oraZ objazdowych urzędów miar, 

9) wykony wanie innych zadań wynikających z przepisów' 
szq;ególnych, 

§ 3, 0-0 zakresu działania obwodowych urzędów jakości 
f miar należy: •.. . 

1) przeprowadzanie w zakładach produkcyjnych dor'ażnych 
kontroli jakoś ci wyrobów oraz prawidłowości stosowa
nia znaków jakości, 

2) wYstę powanie do okręgowych urzędów jakości i miar 
z wnioskami ' w sp'rawach atestowania surowców i ma
teriałów, usuwania wad oraz wstrzymywania produkcji 
wyrobów niskiej jakości, nie odpowiadających !lstaló
nym dla n ich warunkom technicznym albo nie nadają

cych się do łJżytku zgodnie z iCh przeznaczeniem, 
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3) występowanie do właściwych or.g-anów ,z wnioskami 
o ukaranie za nar.uszenie przepisów o miarach i narzę
dziach pomiarowych, 

4) legalizacja użytkowych narzędzi pomiarowych, wzorco
wanie, regulacJa, s.pr,awdzanie -i dokonywanie ekspertyz 
tych narzędzi, . 

' 5) nadzór nad zakładami wytwarzającymi i naprawiają<;:ymi 
narzędzia pomiarowe w zakresie przestrzegania przepi
sów 0 miarach i narzędziach pomiarowych" omz nad wła

ściwym , stosowaniem narzędzi pomiarowych, w jednost
kach gospodarki narodowej, 

6) . wykonywanie innych za.dań wynikających z przepisów 
szczególnych. 

§4. Organizację wewnętrzną i Zakres działania komó
rek ' organizacyjnych okręgowych i obwodowych urzędów 

jakości i miar usŁala Prezes Urzędu. 

'~ ' 5, W wykonywanią swoich 'zadań Urząd oraz okręgo- , 

we i obwodowe urzędy jakości i miar współdziałają z wła

ściwymi naczelny mi, centralnymi . i terenowymi organami 
administracji państwowej , organizacjami spółdzielczymi , 

związkami zawodowymi i innymi organizacjami społeqnymi 
w zakresie sta łego podnoszenia jakości wyrobów, prowadze-,' 
nia badań w tym przedmiocie i doskonalenia kontfJli jako
ści wyrobów, zape.wniania środków i sposobów ' reali.zacji 
tych zadań oraz w ' sprawach przestrzegania przepisów o mia
rach i nar zędziach pomiarOWych. 

§ 6. Dla realizacji swoich zadań Urząd upra wniony jest 
do powoływani'a komisji, zespołów r~eczoznawcOw i rzeczo
znawców do oceny jakości wyrobów oraz zlecama przepro
wadzania badań jakości wyrobów insty.tutom naukowo-ba
dawczym i iI:mym jednostkom crgantzacyjnym, prowadzącym 
prace naukowo-badawcze i dc·świadczalne. 

§ 7. Wykonanie rozpor1'-1dzenia poruc7a się Prezesowi 
Centralnego Urzędu Jakości i Miar, zainteresowanym mini
strom (kierownikom urzędów centralnych) i prezydiom wo-
jew~dzkiCh rad narodowy~h. " 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyronki;ewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 23 czerwca 1966 1. 

w" sprawie ustalenia legalnych Jednostek miar. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia .17 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148) zarządza się, co następuje: 

2. Podstawowymi jed~ostkami miar są : 

. ' . 

§ 1. 1. Ustala się jako legalne je<inostki miar - jednost
ki Miępzynarodowego układu j ednostek (SI), oznaczonego 
w dalszych przepisach w ' skrócie "układem SI"; .obejmują
cego: 

1) podstawowe- jednostki miar, 

2) uzupełniające jednostki miar, 

3) pochodne jednostki mitu, tworzone na podstawie jedno
stek podstawowych i uzupełniających. 

Nazwa jed-
nostki miary 

metr 
kilogram 
sekunda 
amper 
stopień Kelvina 
kandela 

-
Ozna-

WielkośLl 
'. 

. czenie 

m długości 

kg masy c 

s' czasu 
A natężenia prądu elektrycznego 
OK temperatury termodynamicznej 
cd światłości ' 

,~'-, ."c:? 
. . j 
.~- ,- .... ~~ 



mial' :są: 

" 

Nazwa jed- Ozna-, 
Wielkości nostki miary czenie 

radian rad kąta płaskiego 

steradian sr kąta bryłowego 

, 

4. Pochodnymi jednostkami miar są jednostki wyrażalne 
ra pOJnocą iloczy nów. i stosunków jednostek podstawowych 

,r uZJlJ;ie łniających. . 

,'. 

>, 

.~ 
\ 

l 
, 

, § 1. 1. Wiel0krotność ł podwielokrotność jednostki mia-
ry · wyraiia się wukJadiie dzi.esięthym przez d'odanie .odpo
wiednio do nazwy lub oznaczenia jednostki miary następu
jącycijprzedrostków lub tch oznaczeń: 

, 

'Przedro~ Ozna- Wielokro~ność 
stek czenie ' ł podwieIokrotności 

tera , , T 101• = 1 000 000 000 000 
g~a G 10' = 1 000 000 000 
mega M 1O' = 1000000 
kilo k 103 = 1 000 
hekŁa. h' 10' = 100 

-" dekli da 101 =< 10 
~ - 100 = .1 

decy d 10-1 = 0.1 
centy c ~ 1O~1 = 0,01 " 
mili m: 10-1 = 0,001 
mikro f.L 10-8 = 0,000 001 
nano n 10-9 = 0,000000001 
piko P 10-Jt =><' 0,000 000 000001 
lemt() f 10-15 = 0,000 000 000 000001 
,aHa a 1O-t8 = 0,000000000 000 000001 

2. Prezes Centralnego Urzędu Jakości 1< Miar, zwany 
dalej "Prezesem Urzędu", ustali zasady wyrażania wielo

,krotności i podwielokrotności jednostek miar, do których 
. stosuje się sposołm określonego w ust. 1. 

§ 3. Prezes Urz.ędu ustala: 
pochodne jednostki miar układu SI, tworzone według 

zasad określonych w § 1 ust. 4, oraz określa definicja 
i - oznaczenia· legalnych jednostek miar; 

jednostki miar nie należące do jed1.lostek milu , 
du SI: 
a) dopuszczone przejściowo do stosowania jako le~ 

galne; 
b) ' dopuszczone prZe]SClOWO do stosowania jako legal

ne o ograniczonym zakresi~ stosowa~ia. 

§ 4. 1. Do wyrażania legalnej jednostki miary stósuje' 
się pelnąnazwę jednostki lub jej oznaczenie. . 

2. Do Wyrażania legalnej jednostki miary, dla którei 
nie zostało ustalone oznaczenie, należy stosować:' nazwę jed
nostki w pf'łnym ' brzmi.eniu. . " 

:§ 5. 1. Jednostki miar układu SI wprowadzone zosta
ną do stosowania stopniowo ' według programów uwzglęc1nia
jących pot~zeby poszcZególnych gałęzi gospodarki narodo
wej. 

2. Przy wprowadzaniu w życie jednustek miar akładlł' 

SI należy w szc.zególności 'zapewnić: 

1) zorganizowanie szerokiej informacji p.opularyzująceJ 
układ SI, 

2) wprowadzenie jednostek miar układu SI do: 
a) dydaktyki, wydawnictw i publicystyki, 
b) norm i dokumentacji technicznej, 
c) techniki pomiarowej we wszystkich gałęziach gOSp6-

darki narodowej, 
3) wzorcowanie i oznaczanie wytwarzanychnarzęd-zi po-

miarowych w jednostkach miar układu SI. . . 

3. Prezes Urzędu, w porozumieniu z właściwymi mmlS
trami (kierownikami urzędów centralnych) i Polską Akade· 
mią Nauk, ustali programy i terminy 'wprowadzenia do 'Sto
sowania jednostek miar< układu SI we wszystkich gałęziach ' 
gospodarki narodowej z uwzględn:ieniem przepisów usL 1 12. 

§ 6. 1. Doty·chczas stosowane narzędzia pomiarowe 
z oznaczeniami nie odpowiadającymi oznaczeniom jednostek 
miar ustalonym zgodnie z § 1 ~ 3 mogą byc nadal stoS(}~ 

. wane i legalizowane do czasu fch zużycia. 
2.' Prezes Urzędu może. ustalić terminy, po których upły

wie narzędzIa pomiarowe określone w ust. 1 powinny być. 
wycofane z dalszego stosowania lu!? . prze"vzorcowane w le-
galnych ' jednostkach miar. ' 

,§ 7. Traci· moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
1 lipca 1953r. w sprawie prawnie obowiązujących jednostek 
miar (Dz. U. Nr 35, poz. 148). 

§ 8. Rozporządzenie wch'Odzi w życie po upływie sześ
ciu miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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