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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze. 

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 
i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, 
z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, 
poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, 
poz. 350 i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, 
poz. 321, z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 136, 
poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lu
tego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowni
ków zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, 
z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. 
Nr 102, poz. 520 i z 1996 r. Nr 63, poz. 292) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Okresy pracy, o których mowa w ust. 1, stwier
dza zakład pracy, na podstawie posiadanej doku-

mentacji, w świadectwie wykonywania prac 
w szczególnych warunkach, wystawionym we
dług wzoru stanowiącego załącznik do przepi
sów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą
dzenia, lub w świadectwie pracy."; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 2, 

b) skreśla się ust. 2; 

3) w § 8: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący 50 lat 
dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn," 

b) skreśla się ust. 2. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad 
tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych 

urzędów probierczych. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 
1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar (Dz. U. Nr 
55, poz. 247) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 
grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia
łania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i za
kresu działania okręgowych i obwodowych urzędów 
miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów pro
bierczych (Dz. U. Nr 133, poz. 640 i z 1996 r. Nr 14, poz. 
76) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w pkt 1 po wyrazach "jednostek miar" dodaje się 
przecinek i wyrazy "stosowanych i przechowy
wanych w Urzędzie," 

b) w pkt 2 po wyrazach "jednostek miar" dodaje się 
przecinek i wyrazy "stosowanych i przechowy
wanych w Urzędzie, " 

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) nadzór nad czynnościami, o których mowa 
w pkt 1 i 2, w odniesieniu do państwowych 
wzorców jednostek miar, stosowanych 
i przechowywanych poza Urzędem," 

d) pkt 7-10 otrzymują brzmienie: 

,,7) wykonywanie czynności dotyczących za
twierdzenia typu, w tym badań przyrządów 
pomiarowych, oraz prowadzenie publicz
nie dostępnego rejestru zatwierdzonych ty
pów, 


