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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄ.CEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOSCI t· 

z dnia 4 grudnia 1969 r. 

zmieniające zarządzenie w sPrawie skupu od ludności artykułów pochodzenia zagranicznego. 

Na podstawie· art. 3usL 1 pkt 2 dekretu z dnia 29 paź
dziernika1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towa
rowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. 
Nr ' 54, poz. 244) oraz§ 1 ust. 1 zarządzenia nr 56 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1967 r. W · sprawie prze
kazania Przewodniczącemu Komit'ehi Drobnej · Wytwór<;:zości 
uprawnień do wydawania przepisów w zakresie skupu od 
ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego 

'pochodzenia zagranicznego (Monitor 'Polski Nr 47, poz. 233 
i z 1969 r. Nr 36, poz. 271) . zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 2 zarządzenia Przewooniczącego Komitetu 
Drobnej Wytwórczości z · dnia 22 sier·pnia' 1968 r. w sprawie 
skupu od ludności artykułów. pochodzEmia zagranicznego 
(Monitor Polski Nr 39, poz. 276 i z 1969 r. Nr , 10,poz; 94) 
ust. 1 otrzymuje brzmie.nie: 

,,1. .Skup artyktlłówod .ludności może być prowadzony 
wyłącznie i na podstawie zezwoleń organów wymie
nionych w § 3 przez: 
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1) przedsiębiorstwa państwowe, 
2) spółdzielnie: 

a) rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu. 
b) hurtownie. zaopatrzenia rzemiosła, 
c) inne . spółdzielnie, 

3). organizacje społeczne prowadzące działalność go
spodarczą na podstawie zezwolenia Ministra Fi-, 
nansów t 

4) Centralę Zaopatrzenia i ' Zbytu Przemysłu p'ry:< 
watnego, . ' .... 

jeżeli artykuły te są niezbędne dla prowadzen i~ 
przez te jednostki dzialalnościprodukcyjnej lub usłu:~', ' 
gowej, a gdy chodzi o jednostki wymienione . w pk\2: 
lit. .a) i b) oraz w .pkt <\ - wyfącznie na cele .okre.,:.,· 
ślone w ust. 2". . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem. ogłoszenia.";'" 

Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości:. 

w. Lechowicz 

ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO · URZJ;OO ,.JAKOSClI MIAR 

z dnia 5 grudnia 1969 r. 

w sprawie upoważnienia Zakładu Opracowań I Produkcji Aparatury Naukowej w Warszawie dolegaJizacjl niektórych. 
narzędzi do pomiaru wlelkoścleh~ktrycznych stosowanych w elektronice. . \ 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o miarach i parzędzia.ch pomiarowych {Dz. U. Nr 23, 

, poz. 148) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Zakład Opracowań i Produkcji Apa
ratury Naukowej w Warszawie, zwany dalej "Zakładem", 

do legalizacji następujących narzędzi pomiarowychwymie
nionych w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezesa Central
nego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. 
w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających 
obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych 
narzędzi do legalizacji (Monitor Polski z 1966 r. Nr 58, 
poz. 282 i z 1967 r. Nr 28, PQz. 133): 

1) falomierzy (częstościomierzy) kontrolnych (lp. 22), 
2) generatorów kwarcowych kontrolnych (lp. 23), 
3) zegarów kwarcowych kontrolnych (lp. 24), 
4) wzorców indukcyjności stałych (lp. 80), 
5) wzorców indukcyjnośc.i regulowanych (lp. 81), 
6) wzorców pojemności stałych (lp. 82), 
7) wzorców p.ojemmlści regulowanych (lp. 83), 
8) woltomierzy kontrolnych prądu stałego oraZ zmiennego 

w paśmie do 1 GHz w zakresie od 10 mV do 100 V 
(lp. 87). 

§ 2. Upoważni~nie dotyczy narzędzi pomiarowych, o kto- ' 
rych mowa. w § 1, .stosowanych we wszystkith zakładach, 

z wyjątkiem zakładów zlokalizowanych na terenie m. Wro
cławia oraz w województwach: katowickim, opolskim, po~' " 
znańskim, . rzeszpwskim, wrocławskim i ·zielonogórskim. ''.', 

§ 3. Zakład dokonywać będzie legalizacji narzędzi po
miarowych w zakresie wynikającym z upoważnienia, w try
bie i na zasadach określqnych ustawą z dnia 17 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz . . U. Nr ' 23, ' 
poz. 148) I wydanymi na jej podstawie przepisami. 

§ 4. Czynności legalizacyjne wynikające z niniejszego '" 
. zarządzenia mogą . być wykonywane wyłącznie przez pracow-' .... 

ników posiadających świadectwo zdania egzaminu wzakre: . 
sie legalizacji narzędzi pomiarowych wymienionych w § 1, . 
wydane przez Centralny Urząd Jakości i Miar. 

§5. Od decyzji Zakładu w sprawach związanych · . z le
galizacją narzędzi pomiarowych przysługuje . odwołanie do 
Centralnego Urzędu Jakości i Miar. 

§ 6. Nadzór nad czynnościami legalizacyjnymi Zakład1). 

sprawuje Centralny ' Urząd Jakości i Miar. 

§ 7, Zarządzeni~ wchodzi ,w życie z dniem ogłoszenia" 

Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar: Z. Ostrowski . 
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