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ZARZĄUZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dtlia 15 września: 1958 r. 

'zmieniające zarządzenie z dnia 4 listopada 1957 r. w sprawie ustalenia właściwości banków w zakresie 
finansowania inwestycji. 

Na podstawie art 38 dekretu z dnia 25 października' 

1948 r. o reform ie bankowej (Dz. U, z 1951 r. Nr 36', poz. 2:79 
i z 1957 r. Nr 31, poz, 136) za,rządza' si ę: co następuje: 

l) w § l ust. pkt 6 dodaje się na końcu wyrazy "nie zrze-
szonych w Centrali Rolniczej Spółtlz-ielni "Samupomoc 
Chłopska"; 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 4, Hsto-, 
p ad a 1957 r. w sp rawie uslalenićll w.laściwości banków w za
kresie finansowan ia , inwestycji (Moni tor Polski z 1951' r. 
Nr 89, poz , 532 ora.z z 1958 r. Nr 56, poz. 323) wprowadza się 
następ ujące zmiany: 

2) w § 2 pkt 4 po wyrazach "wiejskich spółdzielni produk
cj-i materiałów budowlanych" dodaje się ' wyrazy "nie 
zrzeszanych w Centrali ' Rolniczej Spółdzielni "Samopo-
moc Chłop!fkfr". ' 
§ 2; Zarządzenie wchodzi w zycie' z dniem , ogłoszenia. 

Min,ister Finansów: w z. J. TręndQla 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO' KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z, dnia 10 września 1958 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski, Komitet Normalizacyjny norm Raóstwowych. 

'Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o no rmilch i o Polskim Komitecie Normalizacyjny.m (pz. U. 
Nr 15. paz, 611 w brzmieniu art. lO ust.. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

15 listop'ada 1956 r. (Dz. u: Nr 54, poz. 244) Polski Komitet 
Normalizącyjny podaje do wiadomości i co ' następuje: 

§ 1. Ustanowione zQs.-taly następujące ' normy państwowe 
(PN) jako obowiązujące na całym obsz.arze Państwa: 

Lp , Numer __ p-ormy 

2 

1 58/C-S I021 
2 58/C-fl4108 
3 58/ D-95023 

4 58/F-53010 

5 5R/F~53011 -
6 - 58/ F-53<J12 

7 58/H-92122 

8 58/M-53144 

9 58/M-77446 

10 58/M-77485 
11 58/M-82109 

12 58/ M-82242 

13 58/M-82247 

14 58/P,87003 
15 58/ W-74009 

Data 

Tytuł normy 
ustanowienia normy 

od kt'órej norma 
obow iązuje 

3 

W zakresie produkcji: 

Błęk it że l azowy 

4 

30 sierpnia 1958 r. 
17 lipca 1958 r. Kwas flu orowodorowy techniczny 

Surowe słupy drewniane do budowy na- 9 lipca 1958 r. 
po wietrznych linii elektrycznych 

Odważni k i zwyczaj ne żeliwne . 
Warunki techniczne 

, 25 sierpn ia 1958 r. 

Odważńiki zwycz"jne żeliwne cylindrycz- 26 sierpnia 1958 r. 
ne z g łówką 

Odważn i ki zw yczajne żeliwne cylindrycz.- . 26 sierpnia 1958 r. 
ne z pa łąkiem 

Stal węglowa walcowana 29 marca 1958 r. 
Blacha ocynow ana (biała) 

Warsztatowe środki miernicze . GłębokoŚ
ciomierze su 'wIiliarkowe z noniuszem 
0,05 mm 

.J Sp rzę t gospodarstwa domo-wego. Menażka 
emal iowa na 
- Tace emaliowane 

Sru by średniodokładne z łbem sześcio-
kątnym . 

Sruby średnioGok-ladne z łbem sześciokąt
nym zmniejszonym z gwintem na całej 

długości 
S.'uby dokładne z łbem sześciokątnym 

zmn iejszonym z gwintem na całej dłu
g.Oś ci 

, 

! 

21 lipca 1958 r. 

21 lipca 1958 T. 

21. lipca 1958 T. 

21 lipca 1958 r. 

21 lipca 1958 T, 

21 lipca 1958 r. 

Tiule. Zasady klasyfikacji ' 12. sierpnia 1958 r. 
Rurociągi i armatura statków wodnych. ' 25 sier'pnia 1958 r. 

OsadnikI na ciśn'icl11e Pn om ... 2,5 kG/cm! 

5 

l stycznia 1959 r. 
1 lis topada 1958 r . . 
1 październ. 195.8 r. 

l kw ietni a 1959 r. 

1 kwie lnia 1959 r. 

l kw ietn ia 1959 r. 

1 stycznia 1959 r. 

1 stycznia 1959 r. 

1 grudnia 1958 r. 

. 1 grudnia 1958 r . 
1 stycznia 1959 r. 

l stycznia 1959 T. 

l styeznia 1959 r. 

1 stycznia- 1959 r. 
l sl'y<:zuia 1959 r. 

, ; 
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Lp. Numer n~rmy 

l 2 

. 
~" :'" .. :'~ \ ' 

... ..... . 
" 

16 58/A-85802 

17 58/ B'10140 

18 58/A-86150 

19 58/B-32251 

20 58/C-04525 

58/D-56208 

22 58/Z-04515 

23 58/Z-04516 ' 

Data' 

Tytuł normy 
ustanowienia normy 

3 

w zakresie obrotu: 

Tłuszcze zwierzęce jadalne topione 

w zakresie wykonawstwa robót i badań 
odbior'czych: 

4 

26 sierpnia 1958 r. 

Jastrychy skałodrzewne (posadzki i pod- 26 sierpnia 1958 r. 
kłady) 

Warunki i ,badania techniczne przy 
bdbioIJe 

w zakresie metod badań: 

Masło. Oznarzaniezawartości zanie-25 si~rpnia 1958 r. 
czyszczeń mechanicznych I domieszek 

Woda do celów budowlanych 26 sierpnia 1958 r. 
Oznaczanie zawartości cukrów 
Określanie barwy za pomocą skali jado- 25 sierpnia 1958 r. 

wej 
ObFabiarki do drewna 
Tarczówka stolarska 
Sprawdzanie dokładności 

23 lipca 1958 r. 

') Badanie ścieków gospodarczych i miej- 30 sierpnia 1958 r. 
skich 
Oznaczanie fenoli 
- Oznaczan ie siarczanów 30 sierpnia 1958 r. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

l stycznia 1959 r. 

1 stycznia 1959, r. 

1 stycznia 1959 r. 

1 stycznia 1959 r. 

1 stycznia 1959 r. 

1 grudnia 1958 r. 

l stycznia 1959 r. 

l stycznia 1959 r. 

§ 2. Ustanowione zosiały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na calym obszarze Państwa: 

I 

Data 

Lp. Numer normy Tytuł normy 
ustanowienia 

od której norma 
normy jest zalecana 

l 2 3 4 5 

1 58/L-36100 Silniki lotnicze , Połączen i e isk rowników 25 sierpnia 1958 r. l grudnia 1958 r. 
z silnikami 

' Zestawienie 
2 58/M-02497 Nakiełki z gwintem 30 czerwca 1958 r. 1 sty czn i'a 1959 r. 
3 58/Z-06002 Materiały opatrunkowe 30 czerwca 1958 r. 1 styczn ia 1959 r. 

Przechowywanie i transport 

§ 3. Wprowadzone zos tały zmiany w następujacych norm ach państwowych (PN}:") 

Data: rozporządzenia 

Przewodniczącego 

Państ wowej· Komisji Data 
Planowania Gospo- ustanowienia zmian 

Lp. Numer normy Tytuł normy darczego w sprawie 
< , zatwierdzenia normy 

!ub data ustanowie" 
- nia, normy 

- -
l 2 3 4 5 -

1 
, 

56fM-66151 Tłoczniki. Głowice prostokątne do ' 28 lipca 1956 23 sierpnia 1958 wy- r , r. 
krajników - półwyruby. (Dz. U. Nr 36, 

poz. 161) 
2 57/R-65630 Materiał siewny, Nasiona buraka cukro- 23 maja 1957 r. 8 sierpnia 1958, r. 

wego. półcukrowego i. pastew nego w (Monitor Polski 
stopniu oryginału Nr 52 paz , 332) 

l 

. 
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§ 4. 1. Normy wymienione w § l lp. 2 i 20 zastępują 
naslępujące normy: 

l) PN-53/C-81502 "Wyroby lakierowe. Óznaczanie barwy wy
robów niepigmentowych", 

2) PN-53/C-84108 "Produkty nieorganiczne. Kwas fluorowo-
dorowy techniczny" . 

-- zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej KOIllisji Planb~ania Gospodar
cz~go z dnia 20 maja .1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
pat1stwowych . ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyj
ny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poZ:l07). 

2. Norma wymieniona w § l lp. 3 zastępuje normę 
PN-56iD-95023 "Surowe słupy drewniane dobudowy ąapo

wietrznych linii elektrycznych" zatwierdzoną jako normę obo
wiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowani.a Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. 
w . sprawie zatwierdzenia. norm państwowych (Dz. U. Nr 31, 
poz. 145). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 , zastępuje normę 

PN/H·92122' "Blacha biała (ocynowanaf'zalwierdzoną jako 
obowiązującą rozporządzeniem PrzewodnicząCf,go Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa · (Dz. 
U. Nr 11, poz. 39). 

>. ... 1. 

4. NorIl1Y wymienione w § 1 lp. 9 i 10 zastępuj'ą ·tiastę
pujące normy: 

1) PN/M-77445 "Menażki emaliowane", 

2) PŃ/M-77485 "Tace emaliowane" 
- ustanowione jako normy · zalecane przez Polski Komitęt 
Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 47, poz. 277), 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normy 
PN/M-82109 i PN/M-82111 "Śruby ze łbami sześciokątnymi 
z gwintem krótkim półobrobione i obrobione': zatwierdzone 
jako zalecane roz:porzą,dzeniem Przewodniczącego Państwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 pażdzierni
ka 1956 r. w sprawie zatwierdzenia noml państwowych (Dz. 
U. Nr 51, poz. 227). 

6. Norma wyinieniona w ) 1 lp. 16 zastępuje normę 
PN/A-85814 "Smalec . .Kontrola o.rganoleptyczna·' zatwierdzo
ną jako normę obowiązującą rozponądzeniem Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
prodliktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7. poz. 44). 

-- Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

,) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu . 
• ') Tresć zmian ogłoszono w Biuletynie PKN Nr 9 z 1958 r. 

tteklamaqe z puwodu n ledUl ęl'Zema . poszczeqólny<b numerÓw wnosić nalezy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mfnl
~trów fW(!Js7awa III Krakow~kiE' Przedmieście 501 w tf>TminiE' 10 rio l:'i dnI po otrzymaniu naslepneqo kolf>ineqo nnmeru 

()plala HI IHf>pUIJlPtillf> Monitora Polskieqo wy n",,"I ro('znle 15.-- .~ł. półrocznie 45.- zł 
Prenumeratę muwa zq(aszat tylko na ok (es roczny lod Ut łllb na okres po/roczny lod Ut od I VII). Oplata powinna być uisz
czona co na.imniej na miesiąc przed okresem prenumeraty. 8 więc za okreS roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopada, za 
II półrocze. - do dnia 31 ma ja Do abonentów. którzy opłacą prenumeratę po · tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dOr 
konana zostanie z opMnieniem Jednostk i na rozrachnnku Qospocłarczym I inni ahonencl powinni dokonać wpłat za prenumeratę 
na konło Narodowego Banku Polskiego. VIII Oddział Miejski. Warszawa, nr 1532-91-5, cz. 3. dz. 5. rozdz. 19. Rachunków za prenu
meratę nie wystawia się Na. odcinku wpłaty naleiy podać dokładną nazwę. instytucji (bez skrótów!. nazwę I numer doręczającego 
urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznaó. 3 itp I, powiat. ulicę, nr domu, nr sktytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

. eqzemnli\r'1.v Monitora Polskieqo /. 

POjedyncze egzemplarze Monitora' Polskiego nabywać można w Arlministrarji Wydawnictw Urzędu Rady MinIstrów. Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki", Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, uL Nowy Swiat 1, 
kiosk .. Domu Ks:ążki·· w gmac hu ~<;ló.w" al Gen .. Swierczewskieqo 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, ~atowicach, 
Koszalinie, Łodzi. Opolu. Rzeszowie. Wrocławiu I Zielonej Górze oraz w kasa(:h Sądów Powiatowych w: Bydq·oszczy Byt.omiu, 
Cieszynie. Częstochowie, Gdańsku . Gdyni. Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu , Kielcach, Krakowie. Lublinie. Nowym 

Sączu. Ols7tvnif' O,trnwie Wlkp . . Poznaniu; Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie , Tarnowie, Toruniu I . Zamościu . 
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