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Monitor Polski Nr f 

1) pozycja 5 wykazu otrzymuje brzmienie: 
,,5. Wagi wysokiej dokładności: 

a} analityczne i techniczne 
b} ·torsyjne 

2) pozycje 8 i 14 wykazu skreśla się. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Poz. 10 i 1 f 

- 25 miesięcy, 
- po wyprodukowaniu i po każdorazowej 

naprawie", 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji Miar: 
F. Szlachcic 

ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI I MIAR 

z dnia 29 grudnia 1976 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków I trybu zatwierdzania typu . ~a,rzędzl pomia~owych przeznaczonych 
do produkcji seryjnej. 

Na podstawie art. 12 ust. · 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomia
rowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r .. Nr 11~ 
poz. 83) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W wykazie narzędzi pomiarowych nie objętych 
obowiązkiem legalizacji, a podlegających obowiązkowi za
twierdzania typu, stanowiącym załącznik nr 1 do zarzą
dzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 
11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu z·atwier
dzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do 
produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 4, poz. 21, 
z ' 1970 r. Nr 4, poz. 39 i z 1972 r. Nr 53, poz. 285) wpro
wadza się następujące zmiany: 

l} pozycja zamieszczona pod lp. 18 otrzymuje brzmienie: 
,,18. Wagi sprężynowe proste", 

2) w dziale IV: 

a} dodaje się nową grupę narzędzi "Narzędzia do po
miaru objętości" oznaczone lp. 23a i 23b w nastę

pującym brzmieniu: 

,,23a. Pipety laboratoryjne wielomiarowe ~lasy 
dokładności "B" , 

23b. Cylindry pomiarowe (menzury szkl n e,) kla
sy dokładności "B" wzorcowane na wlew", 

b} pozycje zamieszczone pod lp. 24 i 25 wykazu 
otrzymują brzmienie: 

,,24. Manometry, wakuometry imanowakuometry 
sprężynowe użytkowe wskazujące, rejestrują

ce, z rejestratorami' oraz nadajnikami elek
trycznymi i miernikami wtórnymi 

25. Mikrorpanometry hydrostatyczne użytkowe"! 

c) pozycje 26-30 wykazu skreśla się, 

3) w dziale V dodaje się nową pozycję oznaczoną lp. 33a 
w brzmieniu: 

,,33a. Waromierze użytkowe wskazujące i rejestru
jące", 

4) w dziale VII dodaje się nową pozycję oznaczoną lp. 
57a w brzmieniu: 

,,57a. Wilgotnościomierze · elektryczne do ciał sta
łych", 

5) w dziale IX dod'aje się nową pozycję oznaczoną lp. 64 
w brzmieniu: 

,,64. Wzorce twardości Poldi". 

§ 2. W wykazie narzędzi pomiarowych podlegających 
zatwierdzeniu typu do produkcji seryjnej w trybie uprosz
czonym, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia wy
mienionego w § 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1) pozycje 11, 27 i29 wykazu otrzymują brzmienie: 

,,11. Kolby, pipety, biurety, mi,krobiurety według Ban
ga, cylindry pomiarowe (menzury szklane). wzor
cowane na wlew", , 

,,27. Wagi sprężynowe proste", 

,,29. Termometry lekarskie szklane", 

2} dodaje się nową pozycję oznaczoną lp. 53 w brzmie
niu: 

,,53. Wzorce twardości Poldi". 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji Miar: 
F. Szlachdc 
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Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosI rocznie 180,- zl, pólrocznie 100,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnIa 30 listo-
pada. Prenumeratę możnazgla$zać za I półrocze bieżącego roku do dnia 3101arca, " 
za II pólrocze bądż za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abonentów . którzy 

. opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zosta-
nie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłkI. Oplata Zi! prenume
ratę powinn!! być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekiHem pocztowym 
na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Ranku 
Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1049-3157-222. Rachunki,w za prenumer.atę 

-nie wystawia się . Na odcinku wpłaty należy podilć d o kładną nazwę instvtucjl (bez 
skrótów)., dokładny adres z numerem kodu pocztowego o ra z liczbę zam il\vianvch ' 

egzempłarzy Monitora Pol~kiego. . 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego oabywać m ożna w punktach sprzedaży 
w Wa rszawie: Al l Armil Wojska Połskiego 2/4, "Dom . Ksi'tzkl" - KslfjqarOla 
Prawno-Ekonomiczna - ul lurawia l, kiosk .. Domu KSliJ7kl" w gmdchu sądów -
al. Gen. SwierC!ZewS'k<i€'g o 127 I ,w kasach Sądów w Bialvmstoku, Bielsku.Bi a łej, Byd
goszpy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdatisku, Gdyni. Cliwicilch. f{alis7u. Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, lublillle, Łodzi, Ols zty nie , Opolu, Ostrowle 
Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu. Rzeszowie, Slupcy, .szC7ecinie, Tarnowie, Toruniu, 

Wrocławiu, Zamościu I Ziel o ne.j I GÓr·w. ' 
) 

Redilkcja: Urząd Rady M'inistrów - Biuro Prawne, Warsz il wa . ĄI Ujazdowskie 111. 
Administracja ' Adminisira f ia WydawnictwOrzędu Ra·dy Ministrów . ul 'powsińska 6917 ,1 

00-979 Warszawa rsk~rytka pOC7towa Bt). tel. 28-90-01 w 60B I 42-14-78 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w ,Zak/adach Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Wa rS7i1 Wd, ul. Tamka 3. 

Zam. 12-0031. Cena 4,00 zł 
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