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ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI I MIAR 

z dnia 29 grudnia 1973 r. 

w sprawie upowazmenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ł Politechniki Warszaw
skiej w Warszawie do legaliz.acji narzędzi do pomiaru wielkości akustycznych. 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 cze rwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. 
z 1966 r. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) oraz 
art. 2 ust. 1 i art. 5 ustaw y z dnia 29 marca 1972 r. o utwo
rzen iu Polskiego Komite tu Normalizacji i Miar (Dz. U. 
Nr 11, poz. 82) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. UpoważnIa się: 

1) Akademię Górniczo-H utniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie - Instytut Podslaw Budowy Maszyn oraz 

2) Politechnikę Warszawską w Warszawie - Wydział 

Elektroniki - Instytut RadLOe lektroniki, 

zwane dąlej "uczelniami", du leg a lizacji ni~których rodza
jów narzędzi do pomiaru wielkoś ci akustycznych, wymie
nionych w załączniku nr 1 d l) zarządzenia Prezesa Polsk ie
go Komitetu Nor malizacji. i Miar z dnia 6 l istopada 1972 r. 
w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegają

cych obowiązkowi legalizac ji oraz warunków zgłaszania 

tych narzędz i do legalizac ji (Monitor Polski Nr 53, 
p oz. 284). 

2. Akademia Górn iczocHutnicza im. Stanisława Sta
szica w Krakow ie In stytut Podstaw Budowy Mąszyn 

jest upoważniona do legali zacji następujących narzędzi 

pomiarowych: 

1) mikrofony elektrostatyczne pomiarowe (poz. 101 za
łącznika}, 

2) mikrofony magnetoelek tryczne pomiarowe (poz. 102 
za łącznika), 

3) mikrofony p iezoelektryczne pomiarowe (poz. 103 za
łącznika), 

4) mierniki poziomu dżwięku techniczne precyzyjne 
(poz. 106 załącznika), 

5) impulsowe mierniki poziomu dżwięku · (poz. 107 za-
łączniką), 

6) analizatory pasmowe I heterodynowe (poz. 108 za-
łącznika), 

7) przed wzmacniacze do przetworników dżw ięku wi-
bracji (poz. 109 załącznika). 

3. Politechnika Warszawska w . Warszawi e - Wy
dział Elektroniki - Instytut Rudioeleklroniki jest upo
ważniona do legalizacji narzędz i p 0miar ~lwy ch wymienio
nych w ust. 2 pkt 1-7, a pDnarlt!) słllchaw ek magneto
elektrycznych powietrznych i słuchawek pi ezoelektrycz
nych (poz. 104 i 105 załącznika) . 

§ 2. Uczelnie dokonywać będą legalizac ji narzędzi 

pomiarowych określonych w § 1 na potrzeby własne oraz 
innych jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Legalizacji narzędzi p ·)miarowych lIcleinie doko· 
nywać będą w trybie i na zas:ldach ukreśl u llych lislawą 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o miara ch i narzędliar h pomia· 
rowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 23/ poz. 148 i z 1972 r. Nr II, 
poz: 83) oraz wydanymi na jej pods taw ie przepisami. 

§ 4. Od decyzji uczelni w sprawach zwiąldnych z le
galizacją narzędzi pomiarowych przysłllgllje orlwnlanie do 
Prezesa Polskiego Komitetu Norma lizacji . i Miar. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglosze-
nia . 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar: 
B. Adamski 
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DO ABONENTOW 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie zawiadamia, że w 
I półroczu 1974 r. zostanie wydany 

urzędowy skorowidz obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych 
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918-1973 

według stanu prawnego w dniu 1 stycznia 1974 r. 

Cena skorowidza ustalona została na 80 zł. 

Instytucje i osoby fizyczne, które chcą sobie zapewnić to wydawnictwo, proszone 
są o dokonanie przedpłaty w kwocie zł 80 za 1 egzemplarz w terminie do dnia 
15 marca 1974 r. 

Przedpłaty za skorowidz należy dokonać na konto Administracji Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, Oddział IV Miejski, War
szawa nr 1528-9,1-43745 (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym). 

Na odcinku wpłaty prosimy podać czytelnie nazwisko zamawiającego lub nazwę 
instytucji (bez skrótów), dokładny adres, pod który ma być ' dokonana wysyłka 
(ulica i nr domu, nr skrytki pocztowej, nr kodu miejscowość), oraz liczbę 

< egzemplarzy wydawnictwa. '" 

Rachunków nie wystawia się. 

Otrzymana wpłata będzie traktowana jako zamówienie, wobec czego nie należy 
składać osobnych zamówień i zawiadomień o dokonaniu wpłaty. 

ADMINISTRACJ A 
WYDA WNICTW URM 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administrac ji Wydawnictw Urzędu Rady MI
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69171 - przegródka pocztowa 81) w terminie 10 do 15 dni od daty wydania na

s tę pnego kolejnego numeru. 

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi : rocznie 120.- zł. półrocznie 70,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przy jmuje się do dnia :lO listo
pada. Prenumeratę można zglas1dć wstecz za I połrocze bieżącego roku do dnia 
31 mal'(:a. za Il półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 wrz,eś nia. Do abo
nentów. którzy opłacą prenu meratę po tych terminach, wysyłka pierws7yr:h nume
rów dckonana 'wstanie z opóźnieniem, il ponadto wstaną po liczone kos zty prlew lki. 
Oplata za prenumeratę powinna być dokonana prz,elewE'm lub Ir7y ()(ici n kClwy m prze
kazem pocztow ym Da konto 'Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528·9 \ ,4:1745, Ra
chunków ZJ prenumeratę ni e wystawia się , Na odcinku wptaly należy podać dokład
ną nazwę Instytucji (bez skrótów). dokładny adres 7 num e rem kodu poczt owego 

ora7, liczbę zam a wianych egzem pl arzy Monitora Polski E'go , 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskie go nabywilć można w punkl acb sprzedaży ' 
w Warszawie: al. J Armii Wojska Polskiego 2/4 , "Dum Ks i ąż ki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomiczn a - ul. Zurawia \, kiosk "Dom u K~iążki " w qmachu sądów - al. 
Gen, Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewód7kk h w Białymstoku, Kat owi
cach, Koszalini e, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, R7es7owie, Wrocławiu i Zielonej 
Górze oraz w kasach Sąd ów Powiatowych w Bydgos7c7y. Cies7.ynie , Częstochowie, 
Gdallsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Lublinie, Ostrowie Wlkp, Pozn a niu, Radom iu, 

Szczecinie, Tarnowie t Toruniu . 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warsza wa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja : Administracja Wydawnicłw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsióska 69/71 

, 00-979 Warszawa (przegródka pocztow a 81), 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 32. Cena 5,00 zł 
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