
Monitor Pol ski Nr 30 --' 231 Poz. 141, 142 l l 43 -
dług wzoru stanowiącego zalącznik nr 1 oraz formę graficzną 
znaku dla wyrobów reprezentujących klasę św iatową według 

' WZoru stanowiącego załącznik nr 2 do lIilliejsze g,o zarządzenia. 

§ 12. Technikę wykonania znaku (etykieta ,! nalepka, kal
komania, stempel itp.). jego wymiary oraz sposób jego przy-

Znl<!C/.nik nr l do zdrząd~enia Ffe· 
Z2sa Polskiego Komitelu Normali:lil 
cy jneqo z dnia 19 marca l !)S9 r. 
(poz. 141). 

twierdzania określa się w ze·zwoleniu na oznacza nie wyrobu 
znakiem jakości. 

, § 13. Zarządzenie niniej sze w chodzi w i.yc ie z dn.iem 
ogłoszenia. 

Prezes Pol skiego Komiletu NormalizacYJne go: J. "VodzicJd 

Zu!'1cznik ~1l' 2 do zarządzen i a Pre
ze sa PoJskie<:jo Komitetu Nomld!iza
cyjne~!o oz dnia Hl llli:lrCil 1959 r. 
(pm:. 141). 
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ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 20 marca 1959 l'. 

w sprawie opłat związa.nych z uzyslcaniem prawa do oznacza nia wyrobów znakiem jakości. 

Na p'Ouslaw ie § 12 usl. 2 uchwaly nr 426 Rady Ministrów 
z dnia 8 IisLopada 1958 r. w sprawie oZllaczania wyrobów 
znakiem jakości (Monitor Polski Nr m. poz. 5 :~1) zarz'ldz(I 
srę , co następuje: 

. § l. In~tytucja przyznająca prawo do oznaczania wyro
bów znakiem jakości pobiera trzy 'rodzaje opiat: 

I) oplatę za przeprowadzenie blldanid W'l.Orca, 
2) oplatę za przyznanie prawa do o:maczaaia wyrobu z.na

kiem jakości, 
3) opłatę za kontrolę prawidlowości u7.ywania znaku. 

§ 2. Oplata za przeprowadzenie badania wzorca ob('j
mUje: 

1,) / koszty badań oraz oceny wzorca ustalone na podstawie 
.' bezpośrednich kosztów pon iesiony ch przez jednoslkę przy

:mającą znak jakości, a ponadlo 

kości po pl",.epJOwild-/.eniu badań wzorca. 
§ 4. I. Oplatę ·/.a przyzn an ie prdWi:I d o 0'll1i1c1.allia wy

robu wakiem jakości pobiera się w wysokosci '/,n I eitH'j od 
wdftości planowanej produk cj i roczn e j. . 

2. OplCl!a za przy-,manie prawa do O·I.Ili:lCZilnid wyrob\1 
znaki em j akości przy planowanej produk cji rocznej o war
tości do 4 mln. 'n wyno.si 2.000. - 7,1. a powyżej 4 mln .... 1 _ . 
0.05% od wartości produkcji. nie wię :: ej jedndk nil. 50.000 '1.1. 

3. Oplata pobierana j f'sL przy udzielaniLl zezwolenic\' na 
prawo rio oZllll('zania wyrobu. il nasLp,pnie co rok z góry. 

§ 5. 1. Opłata za roczną kontrolę prawidłowości uż.ywa
nia znaku obejmuje: 

1) koszi.y bezpośrednie kontroli, badal) i oceny wyników 
wra.z z kosztami ewent.ll ~ ln ego zak upu wyrobów, ii po
nadto 

1) opłatę w wysokości 80% kosz !ów określonych w pkl I, \. 2) opłatę w wysokości 4011/ 0 kosztów okre~lonych w pkt 1'. 
lecz nie wyż,sZćI niż 2.000 z ł. lecz nie więcej niż 5.000 z ł. 

§ 3. Producenl zgłaszając wniDsek o przyznallie prawa 
do omaczani a wyrobu znakiem jako.~ci wplaca zaliczkę na 
POczet opIaty wymienionej w § 2 w wysokości określonej 
przez instytucję właściwą w danym wypadku do przyznawa
nia tego prdwa. Ostateczną wysokość: lej opłaty usl.a'la insty- " 
tucja przyzlHdiJca prawo do oznaczania wyrobu znakiem ja-

2. Opł atę za kontrolę prawidłowości używaniil znak ll ja
ko~ci uiszC'l.iI siG lą cwie z opłatą za przyznanie prawa do 
oznilczania wyrobów znakiem jakości. 

§ 6. Zarząd3enie w chodzi w życie z dni e m ogłoszenia. 

Prezes Pol skiego Komitet.u Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

• 

143 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 28 marca 195\) r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny l1Iorm państwowych. 

Na pod stawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 l'. 
. o normilch i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 

Nr 15, poz. 61) w brzmieniu aIt. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski KOll1itet 
Normalizacyjny podaje <lo wi<ldoIllOŚci, co oastGPuje: 



Monilor Pol;ki Nr 'lO - 232 Poz. 143 

§ l. Us l;wowione zos tal y ' nastę pują ce normy państwowe (PN) jako obowi ąz l!j ące na całym obszi'.rze Pa óstw a : 

-D a t i'I --
Lp. Numer no rmy Ty tul normy , od której nOflllu 

usl.a nowienia norm y obow ii)zuje --
I 2 3 4 5 -

tv zak.n~sie pl·odl.l.kcji: 

I 59/C-80256 0) Odczy nniki. Węglan wapniowy strącony 26 stycznia 1959 r. 1 si e rpnia 1959 r. 

2 59/C-80275 - Siarczan cynkowy uwodniony 26 styczn ia 1!:J59 r. 1 sierpnia 1959 r. 

3 S8/H-84030 S ial stopowa kOIlHrukcyjna do ul e pszania :11 grudnia 1951:l r. 1 stycznia 19GO r. 
cieplnego . Kla syfikac ja 

4 58/T-H2 117 l i rZcl<!z€n ia I!-' Ie lechnic·we. Wkladka bez- 31 ~Irudnia 1958 r. I siprpnia 19.19 r. 
pi ecznikowa nożow il z sygnaliza cją 

tv zakresie produkcji i Obl'o tlC 

S 59/ P-B4251 \V yroby poń czosznic le . VV i c lkości (j IlUlrCa 1959 r. I s tv C7nia 19(;0 r. 

tv ulkl'e.,· ie obrot n: 

3 58/ A-H205 1 I(o nse rwy mi r-;.s ne w ptlszkc1c h blil sza ny ch 29 grudnia 1958 r. l s ieqmia l!l'i9 r. 
Wynli:1gania ogóln e i bad a nia 

7 SD/ R-64S04 Pasze sypkie. Śru Ly zbożowe 7 ma rc a 19S9 r. l si e rpn ia 1959 r. 

tv zolo'esie wyl~n(l'lv.n'W(J 7'OUÓt 
i badań o bioJ'czych: 

8 59/S-9iit,l I 9 Drogi samochodowe . N awi erzchni e k!in- 2 JI'I i.1 rca 1959 r. 1 y ru(]n id 1959 r. 
kierow e. \"1Vl1lagania I.echni czne i wa-
HUlki od1Jioru 

tv zakresie metod badań: 
I 

9 59/C-89059 'j TworzY'wa sz luczne. Oznaczani e zawal'- 7 /11(1 rca .1059 l'. l wrze ,jl1ia I!J.'.i9 r. 
lości wolnych fe no li w wyrobach z two-
rzyw fenolowych metodą przybliżoną 

10 59/ C-H90GO - Ozn ilczanie zawa rloś ć:i wo lnego amo- 7 marca 1959 r . 1 wrześn i a 19:19 r. 
niak u I j l~gO poc hodnych w wyrobach 
z tworl)'w fenolowy ch met.odą pn:y-
bliżoną 

J 1 S8/M-556G6 Ol Obrabiarki do melali. Wie rtarko-frczark i 23 9"ucln ia 195a r. l sierpnia 1059 r. 
ze slołem krzyżowym. Sprawd:z.a ni e do-
kładności 

12 58/M-55G72 - Fre'li!rki do gwinlów dlllgich. Spraw- 23 grud nia 1958 r. l sierpnia 1959 i. 
(hanie dokładności 

13 58/ M-55689 - Dblow n ice obwiedniowe do kół zę- 2:1 grudnia 1958 r. I sierpnia 1959 r. 
bill vch. Sprawdzanie dokładno5ct 

14 59/ P-04927 'j Kontrola jakości wyTObów włókienni- 4. Julpgo J959 r. l sierpnia 1959 r. 
czych. \"'y znilC'1.anie odporności wybar-
wi e !'! na wilrzenie 

15 59/ P-04928 - Vly7.n aczanie odporności wybarwieli 4 lutego 195D r. ! si e rIJn ia 1959 r. 
na "ożywanie" rozlworem kwasu mle-
kowego 

16 59/Z-04058 Szybka m e toda ozna cza ni a zawa rtoś c i pilI' ~~4 lul ego 1!)S9 r. 1 sierpn ia I D59 r. . 
fu rlurolu w powie trzu 

17 59/Z-04059 Szy bka m eto{la ozn t\cza n ia zawartośc i par 24 lutego 1959 r. 1 . siprpn ia 195D r 
terpenty ny w powi e lr7.u 

tv zakres';e badai, odbiorcz ych : 

l8 S8/R-04fiI5 p&py .slllOlowe i as[,lItowe. Badania lech- 3 1 grudnia 1958 I. 1 sie rpnia 1959 r. 
. niczne 

19 59, R-71602 t'-1óler ia l siewny. Pobieranie próbek nasion 2 marca 1959 r. 1 sierpnia 1959 r. 
roślin rolniczych i warzywnych 

-.-



( 

~on;tor Po!~ki Nr. 30 233 ~ P07. . 141 

§ 2. Ustanowione zos tały na s tępuj ąc e n ormy p a tis lwowe (PN) jako za lecilne na całym obszarze PaiJs lwa: 

D a 

Lp. Nume r normy Tytuł normy 
ustanowienia normy 

1 2 3 4 -
1 58/ B-032G l 13etonowe i że lbetowe konst ru kcje mosto- 31 grudnia 1958 r. 

we. O bliczenia slatyczne i projektowanie 
2 59/ M-47000 Maszyny budowlane. Podz iał i określenJlI 10 l a tego 1959 r . 

§ 3. Wp~owadzone zostały zmian y w nll stc:puj ących n orma ch państwowych (PN) : "1 

-
Lp . Numer normy Tytuł normy 

D;Jta rozporządzenia 
Przewodniczącego Pan
stwowej Komisji Plano
wania GospodarczEgo 

w sp rawie zatwierdze
nia normy lub data 

I 
I 

I: a 

od któ rej norma 
j es t zal ecana' 

5 

1 sierpnia 1959 r. 

t sierpnia 1959 r. 

Dala lIst",nowienia 
zmian 

-
-

. 
-

_ u s loln owie ni a normy 
---- ---- ··--·-- ---1---------- '"'---- ------11----------1---------_ 

I 2 :1 ~. 

57/C -4000S 

2 55/H-92G05 

3 53/1 1-9274 1 

4 56!H-92742 

5 58/H-93416 

6 57/S -9 11 05 

7 57/S-9 1106 

8 57/S-91111 

9 57/5-91113 

10 5US-91 l 14 

57/ S-91119 

I 

12 57/5·91120 

-

Płyn do h am u lców hydra uli cznych samu- I 
choJowycil 

Sta l wę~low<1 wa1c'jwana . \AJdlcówka do 
wyrobu podkow Iakó w 

Aluminium . Blacl1Y 

Slopy aluminium. Blachy 

SIal węglowa konstrukcyjna walcowana 
Kształtowniki hacelowe. Wymiary 

') Pojazdy m e c ha ni czne. Zawó r prosty do 
d ętk i motocyklowej 

- Zawór prosty do dc.;lki samochodowej 

- Za wory wygięle 8Go do dt.;lek samo
chodowych 

- Zawory wygięte dwul\folnie do dęte k 
s amochodowy ch 

- Zawó r wygięty trzykrotn ie do d ę tk ' 

samochodowEj 

- Zawór prosty \" obsadzi e gumowej do 
dętk i motucyklow~j 

- Zawór prosty w obsadzie gumowej do 
dętki sa mochod owej 

5 lipca 1957 r. 
(MonItor Pol ski 
Nr 74 , p oz . 454) 
10 lipca 1956 r. 
(Dz. U. Nr 33, 
poz. 154) 
16 sierpnia t 9.'35 r. 
(Dz. U. Nr 34, 
poz. 216) 
19 grudnia 1956 ~ 
(Dz. U. Nr 6 1, 
poz. 2961 
J 6 cze rw c a 1958 r. 
(Moni tor Pol ski 
Nr 67, p oz. 395) 
l H niarcil 1957 r. 
(M o nitor Polski 
Nr 34 , poz . 230) 
t 8 mnTca 1957 r. 
(Monitor Pol ski 
Nr 34, poz 230) 
18 m nrea 1957 r. 
(Monitor Pol sk i 
Nr 34, poz. 230) 
1 li marca t 957 r. 
(Monilor Pol ski 
Nr 34, poz . 230) 
18 marca 1057 r. 
(M onitor Pol sk'i 
Nr 34, poz. 230) 
18 marca 19.'\7 r. 
(Monitor Pols ki 
Nr 34, poz. 230) 
1 R ma rca 1957 r, 
(\1onil0r Polski 
Nr 34, pal. 230) 

25 lutego 

25 lutego 

5 marca 

5 marca 

2D lutego 

4 marca 

4 milrca 

4 ma rca 

4 ma rea 

4 marca 

4 marca 

4 marca 

5 

1959 r. 

.1 OS9 r. 

1959 r. 

1959 r. 

1959 r. 

1959 r. 

1959 r. 

1059 r. 

1959 r. 

1959 r. 

1959 t. 

1959 r. 

§ 4. t . Normy wymienione w § I lp . 31 34 i 35 obw iesz- t 950 r. (tv!o n il or Polsk i Nr Hl . pa l 11.11 zas t ępują następujące 
cZ(~n ia Pols kiego Kom itetu Normalizac yjn e g',} - z dnia 7 lutego normy : 



Mon[tor Polski Nr 31. 234 Poz. 143 

1) PN-53/H-93237') Stal ciągniona. Pręty okrągle niższej 
dokładności, 

2) PN-53/H-93238 - Pręty kwadrat.owe niższej dokladności, 
3) PN-53/H-93239 - Pręty sześciokątne niższej dokładności 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania' Gospodarczego 
z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizucyjny, 
dotyczących hutniCtwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118) . 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 za.st~p\1je normę 
PN/H-84030 "Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania ciepl
nego. Klasyfikacja", zatwierdzoną jako obowiązującą rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa
nia' Gospodarc7.ego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie 7.atwier
dzenia norm ustalonych prze.z Polski Komitet Normalizacyjny, 
dotyczących stali konstrukcyjnych (Dz. U. Nr 9, poz. 27). 

3. Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 13 zastępują nastę
pujące normy: 

l) PN/M-55666') Obrabiarki do metali. Sprawdzanie do
kładności. Wiertarko-frezarka. (Najwyż

sze dokładności dla wiertarko-frezarki 
o średnicy wrzec. do 150 mm). 

2) PN/M-55689 - Dłutownica obwiedniowa do kół zęba
tych. (Najwyższe dokładności) 

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczące
go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 

26 lutego 1951 r. w sprćlwie uznania norm ustalonych przez. 
Polski Komitet Normalizacyjny za obow icl zujące (Dz. U. Nr!3, 
poz. 105) . 

4. Norma wymieniona w § 1 lp . Hl zastępuje normę 

PN-53/R-71602 "Materiał siewny. Pobie ranie próbek nas ion 
rolniczych i ogrodniczych" w cZf:ści dotyczą cej nasion roślin 
-rolniczych i warzywnych, za tw ierdzoną jako obowiązującą 
rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plo
now.3nia Gospodarczego z dnia 10 maja 195(i r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych (Dz . U. Nr 15, poz. 84). 

§ 5. Tracą moc następujące normy : 

1) PN-53/G-79006 "Butelki do mleka", zatwierdzona jako za
lecana rozportądzenif;Jl1 Przewodniczć}cego Pails,twowcj . 
Komigji Planowania GOspocłclr czego z dnia 12 listopa
da '1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pańiitwowych 
ustalonych przez Polf;ki Komitet Normalizacyjny (Dz. U. 
Nr 55, poz. 272), 

2) PN-55/H-!J3240 "Stal węglowa wakowana. Pręty okrć}gle 
do wyrobu zes.pórek i ściągów kotłowych", zdtwierdzona' 
jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowart'ia Gospodarczego z dnia 
10 maja 195G r. w sprawie zatwierdzenia ' 110l'lT) państ.wo

wych (Dz. u. Nr 15, poz. 85). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego : J. Wod zicki 

.) Pełny tytuł normy; kresk a przed tytulelo tej same.j serił norm zastępuje pierwszą część pelne~o tytułu. 
·'l Treść 7,JIl i"n 09łoszono w Diuletynie Polskiego Komitetll Normalizacyjnego ' nr 3 z 195U r . 

I 

Rekl alnacje .:l powodu niedoręczlmia poszczegó ln ych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
(Warszawa·, ul. Krakowskie f'rzedmi('ście 50) w tenninie 10 du 15 dni po otrzymaniu następnego kotejnego numeru. 

Oplata 7.a prenumeriltę Monitora Potskie90 wy nosi rocznie 15,- zł, półrocznie 45,- zł. 

Prenumeratę można zglaszać tylko na \)kres roczny (od 1.1) lub na okres półroczny (od 1.1. I od I.VII) . Oplatll pow.inno być ui sz
czona co najmn ie j na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I pótrocze - do dnia 30 listopada, za 
II półrocze - cio dnia 31 maj a. Do ilbonentów, któ rzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóżnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonai; wpłat za prenumeratę 
na konto Narodowego Banlm Polskiego, VIII Oddział MIejsld, Warszawa, nr 1532-91-5, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenu
meratę nie wystawia się . Na odcinku wpła ty na leży podać dokla dn ij nazwę inslylucjl (bez skrótów), nazwę i numlH doręc'lajijcelJo 
urzędu pocztowego (j ak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, uli cę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz i10sć ztllnawianych 

egzl,;mplarzy Monitora Polski erIo. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Pol ski eq () nabywać można w Administracji Wydawni c tw Ul'zę rlu Rady Mini s tr'Jw, W a rszawa, 
Krakowskie I?rzedmieście 50, w punkia ch sprzedaży w Warszawie : "Dom Książki" , K sięga rni a Prawno· ekonomiczna, ul. Nowy Swiat l, 
kiosk "Domu Ks-i ążki" w ~llllach\l sądów, al. Ge n. Swierczewskiego 127 , w kasiIc h S"dów Wojewódzki ch w: B iałym s to ku . KlItowicach . 
Koszalinie, Łodli, Opolu, Rzeszowie, Wrocław i u i Zi e lonej Górze oraz w kasac h Sijdów Powiil towy ch : w Bydgoszczy, Dytomiu, 
Oieszynie, Częstochowie, GdańSKU, Gdyni, Gliwicach, Gni eźnie, Jeleni e j Górze, Kal iszu , Kie lcach, Krakowi e. Lublinle, Nowym 

Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wl kp., Poznaniu, Przemyś lu, Raciborzu, Radomiu. Szczecinie, Tarnowie, TorunIU i Zil lllOściu . 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warsza wa, ul. Ujazdow skie 1/3. 
Administracja: Administrac ja Vrydawnictw Urzędu Rady Ministrów, W a rsza wa, \11. Krak(ł\vskie Przedmieście 50. 

: 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Z:l kładach Grafi czny ch ,.Tamka· ·, Wa rsza wa, ul. Tamka 3 . 

Zom 401 • Cena '2,40 
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