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Okresy ważności legalizacji 

Lp. " Wyszczególnienie narzędzi pomiarowych 
narzędzi pomiarowych ' 

1 2 3 

8 Wzorce twardości Poldi jeden raz po wyprodukowa-
niu·) 

9 Twardościomierze Brinella 25 miesięcy 

10 Twardościomierze Rock weIla 25 miesięcy 

11 Wgłębniki diamentowe Rockwella jeden raz po wyprodukowaniu 
i po każdorazowym przeszli-
fowaniu powierzchni roboczej 

12 Twardościomierze Vickersa 25 miesięcy 

13 , Wgłębniki diamentowe Vickersa jed.en raz po wyprodukowaniu 
i po każdorazowym przeszli-

- fowaniu powierzchni roboczej 

14 Młoty wahadłowe typu Charpy'ego 5 lat 

15 Przyrządy do badania tłoczności blach metodą Erichsena jeden faz po wyprodukowaniu 

*) Przez pojęcie "jeden . raz po wyprodukowaniu" należy rozumJec, że narzędzie pomiarowe Jest tylko raz zalegali10wane, bez
pośrednio po jego wyprodukowaniu, j legalizacja danego narzędzia pomiarowego jest tak dtugo ważna, ja,k długo narzędzie pomiaro
we trwa w stanie nie uszkodzonym. 

," 

285 

ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI I MIAR 

rz dnia 6 listopaq.a 1972 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków l trybu zatwierdzania typu narzędzi · pomiarowych przeznaczonych do 
produkcji seryjnej. 

Na podstawi,e art. 12 ust. 1 pkt '2 i ust. 4 ustawy z dn'ia 
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych 
(Dz. U. z 1966 r. Nrl 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) 
zarządza się, co następuje: 

l§ t. W zaTządze.niu Prezesa Centralnego Urzędu Jakości 
1 Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie wa.runkÓw i try
bu 2latwieTd.21ania typu . na,rzędzi pomiarowych przezna.czonych 
do produkcji seryjnej (Mon.itor Polski z 1967 r. Nr 4, poz. 21 
i z 1970 r. Nr 4, poz. 39) wprowadza się następujące zmia,ny: 

1) we wstępie i vi § 19 dotychcza,sową treść poda:ną w na
rwiasa,ch zastępuje s!ię wyrazami ,,(Dz. U. z 1966 r. Nr 23, 
pOlZ. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83)", 

2) w § 2 wyrazy "Centralnego Urzędu Jakości i Miar"" 
zwanego dalej "Urzędem", zastępuje się Wyra.zami "Pol
skie·go Komitetu Normaliza-cji i Miar", zwanego dale j 
,;Komitetem", 

3) wyraz "Urząd" użyty w tekśde zarządzenia w odpo
wiednim przypadku zastępuje się wyrazem "Komitet" w 
odpowiednim przypadku, 

14) § . w 11 ust. 2 ora.z w § 15 ust. 2 wyrazy "w , Dzienniku , 
UT7.ędowym Centralnego Urzędu Jakości i Miar" zastę.
puje s:ię wyrazami "w Dzienniku Normalizacji i Miar". 

§ 2. W wykazie narzędzi pomiarowych nie objętych obo
wiązkiem lega Iizacji, a podlega jących obowiązkowi za twier
dzania typu, sta.nowiącym załącznik nr 1 do -zarządzenI a: 

1) skreśla się pązycfę zamieszczoną pod lp. ' ,4, 

2) pOlZycje zamieszczone pod lp. 32 i 33 otrzymują brzmie-
nie : 

,,32. Amperomierze, woltomierze i watomierze użytkowe 
wskazujące (rejestru jące", 

,,33. Omomierze wskazujące i ' rejestrujące", 

3) dodaje się dział IX. "Narzędzia do pomiaru siły i wy
trzymałości materiałów", który obejmuje pozycję za
mieszczoną pod lp . 63 w nastę pującym brzmie.niu: 
,,63. Siłomierze użytkowe klasy 3 i 5 do sil s tatycz

nych", 

4) na końc u wykazu dodaje się uwagę w brzmieniu: 
"Uwaga: poza narzędzi ami wymienionymi w wyk'l7,·ie 

/" oho wtązkowi zatwierdzan.i a typu podlegają ró wnież g'! o.l 
dęzyjne narzędzia pom iarowe wymienione w wykazie 
staoą.w lącym załącznik do zarządzenia Prezesa Cent.ral
nego Urzędu Jak oś cii i M~r z dnia 22 maja 1968 r. w 
sprawie obowiązku zatwierclz.ani a typu niektórych geo-

, dezy joych narzędzi pomiarowych oraz upoważrHenia In
stytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie do zatwier
dza oi a typu tych narzędzi (Monitor Polski Nr 24, 
poz. 158)". 
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§ 3. W wykazie narzędzi pomiarowych podlegających 
zatwierdzeniu typu do produkcji seryjnej w trybie uprosz
czonym, . stanowiącym -załącznik nr 2 do zarządzenia, wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) w pozycjL ozna-clOnej lp. 31 po wyra1lie "laboratoryjne" 
dodaje się wyrazy ,,-ogólnego zastosowania", 

2) dodaje słę nową pozycję, którą oznacza się lp. 31a w 
następu jącym brzmieniu: 
,,31a. Termometry meteorologiczne rtęciowe zwykłe i' 

maksymalne" 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnjem ogłoszenia: -

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar: 
w z. T.Podgórski 
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ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 20 listopada 1972 r. 

w sprawie powolania prokuratur powiatowych w województwach 'bydgoskim, lubelskim, łódzkim" olsztyńskim, 
pomańskim ł rzeszow.skim. 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 
1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej ' Ludowej 
(Dz. U. Nr 13, poz. 55), § l ust. 3 oraz § 11 ust. 4 statutu 
powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej nadanego uchwałą Rady Pań
stwa z dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 72, 
poz. 350) zarządza się, co następuje: 

§ L Tworzy się: 

l) w wojewÓdztwie bydgoskim Prokuraturę Powiatową w 
Aleksandrowie Kujawskim, obejmującą zasięgiem swej 
działalności powiat aleksandrowski, 

2) w województwie lubelskim Prokuraturę Powiatową w 
Janowie Lubelskim, obejmującą zasięgiem swej działal

ności powiat janowski, 

3) w wojewqdztwie łódzkim Prokuraturę Powiatową w Pa
jęcznie. obejmującą zasięgiem swej działalności powiat 
pajęczański, " 

4) w województwie olsztyńskim Prokuraturę Powiatową w 
Nidzicy, obejmującą zasięgięm swej działalności powiat -
nidzicki, 

.".0 5) w województwie poznańskim Prokuraturę Powiatową w 
Gostyniu, obejmującą zasięgiem swej działalności po
wiat gostyński, 

6) w województwie rzeszowskim Prokuraturę Powiatową w 
Ropczycach, obejmującą zasięgiem swej działalności po
wiat ropczycki. 

§ 2. Wyłącza się z zasięgu działania: 

l) Prokuratury Powiatowej w Toruniu. powiat aleksandrow
. ski, 

2) Prokuratury Powiatowej w Kraśniku powiat janowski, 

3) Prokuratury Powiatowej w Radomsku powiat .. pajęczań-
ski,. 

4) Pr~~uratury Powiatowej w Działdowie powiat nidzickI, 

5) Prokuratury Powiatowej w Lesznie powiat gostyński, 

6) Prokuratury Powiatowej w Dębicy powiat ropczycki. 

§ 3. Znosi się Rejon ZamIejscowy w Nidzicy Prokura
tury Powiatowej wDziałdowie. 

§ 4. W wykazie terenowych powszechnych jednostek 
organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prokuratora Ge-

. neralnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 czerw
ca 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu terenowych powszech
nych jednostek organizacyjnych Prokuratury . Polskiej Rze
~zypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 24, poz. 192) wpro
wadza. się następujące zmiany: 

1) w dziale II w pkt 13 wyrazy "powiatów ' aleksandrow- 
skiego i" zastępuje się wyrazem "powiatu" oraz dodaje 
się pkt 17 w następującym brzmieniu: 
,,17. Prokuratura Powiatowa w Aleksandrowie Kujaw

skim.", 

2) w dziale VIII w pkt 6 skreśla się wyrazy "obejmująca , 

również teren powiatu janowskiego," oraz dodaje się 
pkt 17 w następującym brzmieniu: 
,,17. Prokuratura Powiatowa w Janowie Lubelskim.", 

3) w dziale X w pkt 11 skreśla się wyrazy "obejmująca 
równiez teren powiatu pajęczańskiego," oraz dodaje się 
pkt 17 w następującym brzmięniu: 
,,17. Prokuratura Powiatowa w Pajęcznfe.", 

4) w dziale XI w pkt 4 skreśla się wyrazy "obejinująca 
również teren powiatu nidzickiego," oraz dodaje się 
pkt 17 w następującym przmieniu: 
,,17. Prokuratura Powiatowa w Nidzicy.", 

5) w dziale XIII w pkt tÓ wyrazy "powiatów gostyńskie
go i" zastępuje się wyrazem "powiatu"· oraz .dodaje siEI 
pkt 29 w następującym brzmieniu: 
,,29. Prokuratura Powiatowa w Gostyniu.", 

6) W dziale XIV w pkt 2 skreśla się wyrazy "obejmująca 
.również teren powiatu ropczyckiegQ," oraz dodaje się 
pkt 20 w następującym brzmieniu: . 
,,20. Prokuratura Powiatowa w Ropczycach." 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1973 r. 
Prokurator Generalny -Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 

L. Czubińskl 
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