MONIT·OR p OL SK I
Oli ENNIKU Hl ĘO OWY POLSKIEI RlEClYPOS'PO LIIEI LUDO WEl
Warszawa, dnia l kwietnia 1963 r.

Nr 26

TRESC,
POl.:
ZARZĄDZENIA:

131 132 -

n.r 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 mar ca 1963 r. o' poborze w 1963 r. •
...
Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia l ma rca 1963 r. w sp rawie zasad i warunków rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlacfietnych i sposobu wykonywania nad
nimi nadzoru pr zez ur zędy pro biercze •

OBWIESZCZENIA:
133 - Polskiego Komitetu Norrilaliza cyjnego z dniej 15 mar ca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych
. 'norm branżowych
.
.
'
.
•.
134 - Prezesa Narodowego Banku Polskieg? z dnia l kwi etnia 1963 r. w sprawie k.ursów dewiz i pieniędzy zagrąnicznych

217
217

219
22.3

131
ZARZĄDZENIE

Nr 57 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 marca 1963 r.

o poborze w 1963 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 u·st. 4 ustawy z dnia
30 stycznia 1959 L o powszechnym obowiązku wojskowym
.(Dz. U. Nr 14, poz. 75 z póżniejszymi zmianami) zarząd z a się,
co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 30 czerwca
1963 L prezydia wojewódzkich i powiatowych (miejskich
"0/ miastach stanowiących powiaty, a w miastach wyłączo
nych z województw dzielnicowych) rad narodowych
przeprow,ad zą za pośrednictwem wojewódzkich i powiato'wych kOln.i sji poborowych 'p rzy współudziale dowód"c ów okrę
gów wojsk owych, wojskowych komendantów wojewódzkich
'i rejonowych oraz prezydiów" rad narodowych niższych stopni pobór główny mężczyzn:
1) urodzonych w latach 1944 i 1943,
2) urodzonych w latach 1942, 194-1 i 1940, którzy dotyc hczas korzystali z odrocze nia zasadniczej .służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, lltrzymywanie rodziJ1Y,
wykonywanie ' zawodu i pobieranie nauki w s z kołach
średnich,
_
3) urodzonych w latach 1942, 1941, 1940, 1939 l 1938, którzy dotychczas korzy stali z odroczenia zasadnicze j służ
by wojskowe j ze względu na odbywanie studió:w w szkołach wyższych,

4) urod zonych w latach 1942, 1941 i 1940, którzy:
a) podczas poboru w roku 1962 wstali przeznaczeni do
odbycia,. zasadniczej slużby wojskowej, lecz nie po-

wolano ich do . te j służby przed rozpocz ę ciem poboru w 1963 L,
. b) w latach u~egłych zostali zaliczeni do ponadkontyngentu, jeż~ li zo staną wezwani do poboru w drodze
w ezwania imiennego,
5) bez wzg l ę du na rok urodzenia, którzy:
a) zostali w 1962 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowejz powodu uznania ich za jedyn yc h żywicieli .
. rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
b) byli obowiązani stawić się do poboru, lecz Z jakichkolwiek powod,ów nie dopełnili tego obowią z ku i dotychczas nie mają ustalonego stopnia zdolno~ci do
służby wojskowej, a nie ukończyli 50 lat życia.
§ 2. Do poboru głównego w 1963 r. zostaną również
wezwani:
1) mężczyź ni urodzeni w 1945 r. (przedpoborowi), którzy
ochotniczo zgłoszą się do odhycia zasadniczej służby
wojskowej, j eże li posiadają wykształcenie w zakresie
co najmniej 7 klas szkol Y podstawowej, są stanu wolneg o i nie posiadają na utrzymaniu rodziny,
2) m(~ żczyżni urodzeni w latach 1946 i 1945, którzy ochotniczo zgłoszą się do służby wojskowej w charakterze uczniów oficerskich szkół zawodowyćh albo słuchacJY akademii wojskowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w ży cie z dniem ogłos ze nia.
Prezes Rady Ministrów : J. Cyrankiewicz
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ZARZĄDZENIE

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 1 marca 1963 r.

w sprawie zasad

warunków ;ejesłracji zakładów wyrobu. naprawy i sp.r zedaiy wyrobów zmełali szlachetnych
sobu wykonywania nad nimi nadzoru przez urzędy probiercze.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca
1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) zarządza
sio. co następuje:
.

spo-

§ 1. 1. Powołane w ~arządzeniu artykuły ustawy bez
bliższego

określenia

29 czerwca 1962
pqz. 173).

r.

oznac zają

artykuły ustawy z dnia
Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39,

~
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..
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2. Przez

u:Ż.y te

w

zarządzeniu ukreślenie:

§ 5. 1. Likwidacja zakladu wyrobu, naprawy lub sprze ..
się

jak również zmiany danych zawartych we wnio'ikl1
wyroby z metali szlachetnych oraz materiały
o rejestrację powinny być zgłos z one w terminie do dnia
katy) dentyslyczne wykonane ze stopów o zawartości
14 od dnia likwidacji lub powstania zmian właściwemu urzę ..
metali szlachetnych o ustalonej próbie zgodnie z prze- dowi probierczemu , który dokona odpowiednich zmian w re ..
pisami Prawa probierczego,
jestrze.
2) "przedmioty z metali szlachetnych"~ - rozumie się przed2. W razie likwidac ji zakładu lub zaprzestania w nim
mioty określone wart. ., ustawy,
wytwarzania lub przerobu wyrobów i przedmiotów z metali
3) "wyroby z metali nieszlachetnych" rozumie się wy- szlachetnych zakład obowiązany jest przedstawić :in ak wy..
rob y posiadające powłokę z metali s zlachetnych lub twórcy we właściwym urzędzie probierczym w celu ska..
.
wyroby z wyglądu przypominające wyroby z ' metali sowania znaku.
§ 6. Zakłady zajmujące się sprzedażą obowiązane set
szlachetnych,
4) " z akłady wyrobu, naprawy lub sprzedaży" rozumie
wydać nabywcy wyrobu z nletali szlaQhetnych rąchunek,
się jednostki gospodarki uspołec z nionej oraz jednostk.i.
w którym powinny być wyszczególnione:
gospodarki nie uspołecznionej zajmujące się wyrobem,
nazwa zakładu,
prze robem, naprawą, sprżedażą lub skupem wyrobów
2) .określenie sprzedaneg.o wyrobu łub przedmiotu,
i przedńliotów z metali szlachetnych.
3) masa wyrobu lub przedmiotu ·oraz jego próba,
4) znak wytwórcy . umieszczony na wyrobie; w razie brak.t.i
§ 2. 1. Zakłady wyrobu, naprawy lub sprzedaży pod~
znaku wytwórcy należy to zaznaczyĆ na rachunku.
. legają obowiązkowi rejestracji w urzędZIe probierczym właś- ·
§ 7. Zakład wyrobu, naprawy i sprzedaży, podlegający!
ciwym ze wzglf,du na sied zi bę zakładu .
obowią zk owi rE?jestracji (§ 2), obowiązany jest wywiesić
2. W przedsiębiorstwach prowadzących kilka zakładów
w .swoim lokalu w widocznym miejscu dla stron :
.
obowiąz kowi rejestracji podleg a każdy zakład.
1)
dOWÓd
rejestra
cji,
3. Obowiązkowi rej estracji nie podlegają:
2) wzory obowiązujących cech probierczych.
l) osoby i jednostki orgii'htzacy jne prowadzące działalność
§ 8. 1. Organy administracji probierczej uprawnione
w za'~esie protet yki stomatologicznej, ortodoncji lub
są do przeprowadzania j(ontroli przestrzegania. prze pisów
ortopedii .szC'l. ękowej , jeżeli zu żywa ją nie więcej niż
prawa probierczego przez zakłady wyrobu; naprawy lub
50 gramów metali szlachetnych rocznie,
spr zedaży.
.
2) zakłady grawerskie i zegarmistrzowskie, jeżeli nie zaj2. Organy administracji probierczej uprawnione są dOI
mują się przerobem lub sprzedażą wyrobów z metali
l) wstępu na teren 7akładów,
sz lachetnych.
2)
wglądu do rejestrów,
§ 3. 1. Zakłady wytwarzające oraz zajmujące się prze3) pobierania próbek niezbędnych do przeprowadzenia ba ..
robem wy robów i przedmiotów z metali szlachetnych obodań kontrolnych,
wiązane S'l posiadać własne znaki, zwane dalej "znakami
4)
sprawdzania
receptur, stosowanych przy sporządzaniu
wytwórcy".
.
stopów metali szlachetnych,
2. Znak wytwórcy powinien zawierać pełną nazwę za5) zabezpieczania zakwestionowanych wyrobów i przedmio ..
kładu lub jej skrót albo inne oznaczenie odróżniające go od
tów z metali szlachetnych, wyrobów z metali nieszla..
cech prqbierczych i od znaków wytwórcy innych zakłachetnych określonych wart. 17 ustawy, znaków wy ..
d ów .
.
twórcy l~b innych · przedmiotów używanych do oznacza..
3. Zakład obowiązany jest zgłosić znak wytwórcy do
nia wyrobów,
.
rejestracji we właściwym urzędzie probierczym i przedstawić
6)
sprawdzenia
stosowania
właściwych narz ędzi pomiaro"
go urzędowi probierczemu w celu sporządzenia wzoru odwych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepibitki znaku wytwórcy. Urząd probierczy odmówi rejestracji,
sami.
j eże li znak wytwórcy nie spełnia warunków określonych
3
. . Zabezpieczenie wyrobów lub przedmiotów; o których' ,
w . ust. 2.
mowa w ust. 2 pktp, następuje w trybie określonym obo ..
4. Zakłady wymienione w ust. 1 obowiązane są oznawiązując ymi w tym zakresie przepisami.
czać znak.iem wytwórcy każdy nowo wytworzony lub prze4. Organy administracji probiercżej dokonują kontroli
robiony w zrtkładzie wyrób lub przedmiot z metali szlana podstawie upoważnienia dyrektora właściwego urzędu
chetnyc h.
'
probierczego lub Prezesa Głównego Urzędu Miar, które ob 0ł 4. 1. Zakłady
podlegające
obowiązkowi rejestracji
obowiązane są złożyć we właściwym urzędzie probierczym . wiązane są okazać łącznie z clegitymacją służbową kierowni ..
. kowi kontrolowanego zakładu.
wniosek o rejestrację.
5. Przy wstępie na teren zakładów organy kontrolne
2. Wniosek powinien zawierać:
obowiązane
są przestrzegać przepisów n ormujących wstęp
l) nazwę i adres zakładu oraz siedzibę przedsiębiorstwa,
do tych zakładów.
2) dokładne określenie · działalności w zakresie dotyczącym
§ 9. 1. Zakł.ad obowiązany jest umożliwić organowi
metali szlachetnych,
kontrolnemu
przeprowadzenie kontroli i udzielać mu .potrzeb3) imię i nazwisko kierownika zakładu,
nej pomocy w tym zakresie.
4) imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za kontro.
2. Z czynności kontrolnych spisuJe się protokół, który
lę techniczną wyrobów lub przedmiotów z metali sz.lachefnych oraz dane stwierdzające jego kwalifikacje za- podpisują organ przeprowadzający kontrolę oraz kierownik
kontrolowanego zakładu . Odpis protokołu dorpcza się za powodowe,
kwitowaniem kierownikowL kontrolowanego zakładu.
5) imię i nazwisko rzeczoznawcy odpowiedzialnego za oce3. Kierownik zakładu może wnieść do protokołu swoje
nę jakości wyrobów i przedmiotów z metaii szlachetuwagi.
nych.
4. Niezależnie od uwag wniesionych do p!'otok 0 łu kie"
3. Na podstawie wniosku urząd probierczy wydaje derownik kontrolowanego zakładu może ' wnie śĆ uwagi w
cyzję w sprawie rejestracji zakładu.
.
odrębnym piśmie skierowanym do właściwego urz ę du pro4. Zarejestrowanie zakładu w urzędzie probierczym nie
bierczego w terminie 7 dni. od dnia doręczenia mu protokołu.
zwalniazgłiłszającego od obowią'zku uzyskania zezwolenia
§ 10. Zarząd zenie wchodzi w życie z dniem · ogłoszeni a.
na wykonywanie przemysł>!. rzemIosła i niektórych usług
:lyodnie z obowiązującymi . w tym zakresie przepisami.
Prezes Głównego Urzędu Miar: W. Wojtyła
1) "wyroby z metali szlachetnych" -
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