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,Akt ogłoszony 

Lp. Data aktu Tytuł aktu (w sprawIe) 
(rók, nr i poz. 

Monliora Polskiego 
oraz pÓmlejsze ,zmiany) 

" --
1 2 3 4 

12 ' 27.V.1960 r. w ~i>rawie odznaki, Wzorowego FunkcjoDariusza Słutby Więziennej 1960 r. N~. 53, poz. 254 
.~ .. 

, . 

" 

18.VI.l960r. 
,. ' ui sprawie okreiUerila warunkóui przejazdu funkcjoąa,fiuszów Służby więZiennej I czlon- 1960 r. Nr Są, poi. 255 13 

ków ich rodzin państwowymi środkami komunikacyjnymi na koszt Ministerstwa Spra-
wIedliwości 

" . 
l' 24.XI.l960 r. w sprawie zasad ' przyżnaw~nia ' 'furikcJónłiriuszom Słutby Więziennej równoważnika 

pieniężnego w zami~ri za mieszkanie . 
1960 r. Nr 90, poz. 407 --

, 
" w sprawie uposatenia nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych i schro-15 30.XII.1960 r. 1961 r. Nr 2, poz. 18 

'I " niskacli di8 nl~letnich ' 

16') 24.11.1961 r; w sprawie przechowywama I brakowanla akt b. niemieckich organów sądow!lch i pro- 1961 r. Nr 33, poż. '155 i 
ł 

kuratorskich ' ' 
.-

11 23.V . .1961 r. w sprawie \lJ!lkazu chorób powstałych w zUJiązku ze szczególnymi właściwościami lub 1961 r. Nr 44, poz. 203 
- 'warunkami służb!l albo wskUtek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku 

z tymi właściwościami lub warunkami słutby w więziennictwie 
I' 

la 27.11.1962 r. w sprawie zasad i trybu udzielanła urlopów okolićznościowych funkcjonariuszom 1962 r. Nr 28, poz. 119 
Służby Więziennej " 

19') 28.III.1962 r. ID sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych I podejrzanych jako złośliwe 1962 r. Nr 30, poz. 141 

20') 5.V.1962 r. w sprawie stosowanła Jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeli 1962 r. Nr 48, poz. 237 

21 18.III.1963 r. w sprawie przekazanła archiwom paJ\atwowym akt i ksiąg b. notariuszy 1963 r. Nr 28, poz. 144 

22 13.VII.1965 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacjI społe.cznych ludu pracującego, które mogą wy- 1965 r. Nr 37, poz. 2131 
tatzać powództwa na rzecz ob!lwatell oraz których przedstawiciele mogą występować 1968 r. Nr 50, poz. 349 

----
,jako pełnomocnłcy proceso~ , -

231) 28.V.1966 r. w sprawie współdziałania organów MilicJI Obywatelskiej z komornikiem przy ustalaniu 1966 r. Nr 31, poz. 166 
miejsca zamieszkania I miejsca pracy dłuiników w sądowym postępowaniu egzekucYJ-
nym · 

1) oraz Ministra Spraw WewnętrznYChi " " 
l) oraz Ministrów: Budownictwa i Prz,mysłu Materiałów Budowlanycb, Finansów, Górnictwa i Energetyki, Handlu Wewnętrznego, Kultury i SztukI, 

Obrony Narodowej. Oświat!l. Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spoż!lwczego i Skupu. Spraw 
Wewnętrznych, Szkoln,ictwa wiJżsZfgo, Rolnictwa, ' :2:eglugl I Gospodarki Wodnej; Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Prezesa ' 
Centralnego Urzędu GeologII, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Przewodniczącego Komitetu do Spraw Tur!lstyki . 

l) oraz Ministra Obron!l Narodowej i lprokuratora Generalnego Polskiej Rzecz!lPospolitej Ludowej 
') oraz Prokuratora Generalnego Pol~klej Rzeczypospolitej Ludowej , 

') "" Minl'ków, ""'owJa 1 Opl<kl r ",m'j, O""'~ N.w'owej, S,mw W,=,I,m,'" 1 Kom~ik"p 
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OBWIES~CZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOSCI I MIAR 

'Z dnia" grudnia 1969 r, 

w spraw e ogłoszenia przepls6w I Instrukcji o -narzędziach pomiarowych. 

, Na pod~tawl8 a,rt. 8 ust. 2 ~stawy, z dnia 17 czerwca . Wydane zostały na,stępujące przepisy I instrukcje o na.; 
1966 r. o mIarach [ narzędziach ,Iłomlarowych (Dz. U, Nr 23, rzędziachpomiarowych, zamieszćzop.ew Dzienniku iJrzędo-
pOL 148) p,odaJ~ się d.o wiado!!!oś~ i, co oastępuJel :wy~ Centralnego Urzędu Ja~ości i Miar: 

• 



MonItor Polski Nr 52 

lp. 
.. Ty tuf przepisów 
bądź instrukcji 

i data ich ustanowienia 

Dziennik 
Urzędowy CUJiM 

Nr poz. 
T -----~2------ - -3 - - - 4--

l I Instrukcja ogólna o sprawdzaniu 
oBrzędzi pomiarowych z dnia 
16 czerwca 1969 r. 12 5,03/3 

2 Instrukcja o sprawdzaniu gęsto
ściomierzy zbożowych z dnia 
16 czerwca 1969 r. 13 5,81/4 

3 Przepisy o densymetrach do 
mleka wapiennego z dnia 
28 czerwca 1969 r. 14 3,87514/1 

931 -

Dala, 
od której 

przepis bądź 
instrukcja 

obowiązuje 

5 

l stycznia 
1970 r. 

l stycznia 
1970 r. 

l stycznia 
1970 r. 

Pez. 418 I 419 

Uchylone przepisy i instrukcje 

--_. __ . . . _------:-----------
6 

l} Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 31 marca 
1936 r. Wykonywanie legalizacji (POM 5,03/2) 
wraz 7 uzupełnieniem z dnia 30 sierpnia 1938 r. 
(POM 5,03/2,2); , 

2) Tryb wydawania tymczasowych· instrukcji przez 
naczelników okr. LNM z dnia 15 lutego 1929 r. 
(POM 5,03/2,8); 

3) Instrukcja ogólna z dnia 9 czerwca 1933 r. o spraw
dzaniu narzędzi mierniczych przeznaczonych do 
czynności urzędowych nie mających charakteru 
obrotu publicznego (POM 5,04/1); 

4) Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 20 paździer
nika 1938 r. Techilika laboratoryjna (POM 5,05/1,5); 

5) Instrukcja legalizacyjna ogólna - Technika ce
chowania - uzupełnienie z dnia 22 listopada 
1935 r. (POM 5,05/1,8); 

6) Instrukcja legalizacyjni! ogólna z dnia 30 listopada 
1938 r. Technika cechowania (POM 5,06/1); 

7) Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 19 czerwca 
1937 r. Zaopatrzenie i urządzenie pracowni urzę
dów podporządkowanych Głównemu Urzędowi 
Miar (POM 5,08/1) wraz z uzupełnieniem z dnia · 
27 stycznia 1939 r. (POM 5,08/1,3); 

8) Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 21 sierpnia 
1937 r. Stemple i cechy urzędów miar (POM 
5,088/1). 

Instrukcja legalizacyjna z dnia 31 lipca 1937 r. o gę
stościomierzach zbożowych. Wykonanie legalizacji 
[POM, poz. (3, 81/1) 5,81/3]. 

- -------------------1------ -----------------------
• Instrukcja o sprawdzaniu den

symetrów uniwersalnych z dnia 
28 czerwca 1969 r. 15 5,87511/1 l stycznia 

1970 r. 

Prezes Centralnego Urzędu Jakości 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 15 grudnia 1969 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy . 

Miar: Z. Ostrowski 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 Iistqpada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi
tet NormaUzacyjny podaje do wiadomości, co następuje: . 

. wiązująca od dnia 1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 
i obrotu. · 

§ 1. Ustanowiona zostala dnia 4 grudnia 1969 r. norma 
PŃ-69/P-84506 .. Wyroby konfekcyjne. Warunki o,dbi or u" , obo-

§ 2. 1. Ustanowiona została dnia 20 listopada 1969 r. 
zmiana do normy PN-60/H-87026 ,.,Odlewnicze stopy miedzi. 
Klasyfikacja", ustanowionej przez Polski Komitet Norniali-


