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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia 9 czerwca 1962 r. 

w sprawie zasad j trybu pfZeprowadzanla zmian w zakresie inwestycji planu 1962 r. związanych z gospodarką wodną. 

Na podstawie §Il zarządzenia nr 18 Prezesa Rad y Mi
nistrów z dnia 9 lu Leg o 1961 r. w spra wie zasad realizacji -
j zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961 (Monitor Pol
ski Nr 13, poz. 69 i Nr 28, poz. 134) w brzmieni u ustalonym 
zarządzeniem nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycz
nia 1962 r. w sprawie zasild rea lizacji i zmian w planie in
westycyjnym na rok 1962 (Monitor Polski Nr 6, poz. 20) 
zar lądza się, co nasLępuje: 

§ 1. Przedłuża się na rok 1962 moc obowiązującą za rzą

dzenia Prezesa Cen tralnego Urzędu Gospodarki Wodnej 
z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu przepro
wadzania zmian w zakresie in westyc ji związanych z gosp-!)-
darką wodną na rok 1961 (Monitor Polski Nr 41, poz. 192). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej: J. Grochu[ski 
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O BWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU N O RMALIZACYJNEGO 

z dnia 20 Czerwca 1962 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie a rt. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 lis topa 
da 1961 r. o norma lizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 29B) Polski 

Komitet Normalizacyjny podaje do ' wiad,omosci, co nas l.ę'. 
puje: 

Lp. Nume r normy 

2 

l 62/B·94009 

2 62 /B-94021 
3 -62/B·94024 
4 62/C-B4133 

5 62/C-94143 

6 62/H-83156 
7 62/H-B3157 

B 62 j H-83158 

-
9 62/H-B3159 

10 62/M-53104 

11 62/tvl-53106 

12 62!M-53107 

13 62,'M-53136 

14 62/ M-53t31 

15 62!M-53158 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN): 

T y t u! n ormy 
f zakfes obowiązywania 

3 

tv zakTesie p1'Odukcji: 

') Okucia budowlane 
Zakrętk i wierzchnie z klameczką i l za

czepami 
- Blaszki do zakrętek 
- Haki do zakrętek 

Środki ochrony roślin 
Mszycol płynny 10°/0 
Taśmy bawełniano-gumowe płaskie do 

prze,nośników 

Sta liwo s topowe konstrukcy jne . Gatunki 
Staliwo stopowe k onstrukcyjne do pra

cy w 'podwyższonych t emperaturach. 
Gatunki 

Staliwo stopowe odporne na korozję 

(nierdzewne i kwasoodporn e) 
Gatunki 
Staliwo stopowe żaroodporne. Gatunki 

'j Warsztatowe środki mie rnic ze . ·Wkład
ki i kły 

- Podstawa do uchwytów do płytek 
w zorcowych 

- Komplety przyborów pomocni-
czych do płytek w zorcowych 

- Suwmiarki dwustronne z zewnętrz
nymi szczękami kra wędziowymi 

li z noniuszem OJ mm 
- Suwmiarki dwustronne z ?e wnętrz-

" nymi szczękami kr a wędziowymi 
. . , ;.;~ ze śrubą nastawczą i z n oniu
,.,. : ,:.~ .. " szem 0,02 mm 
" - Suwmiarki jednost ro nne z noniu

S7cm 0,05 mm 

D CI t a 

ustan owienia normy 
od które j no rma 

obow ią'luje 
- --------------1----------- -~-

4 

.. 

28 maja 1962 r. 

28 maja 1962 r. 
28 maja 1962 r. 
28 maja 1962 r. 

5 kwietnia 1962 r. 

9 kwietnia 1962 r. 
9 kwie tnia 1962 r. 

9 Le wie tn ia 1952 r. 

13 kw le tnia 1962 r. 
24 maja 1962 r. 

24 maja 1962 r. 
'. 

24 maja 1962 r. 
'-

24 maja 1962 r. 

24 maja 1962 r. 

24 ma ja 1962 r . 

5 

31 grudnia 1961 r. 

::l i grudnia 1962 r . 
31 grudnia 1962 r. 

1 listopada l '}(j~ r 

I października 1962 r. 

l stycznia 1963 r. 
1 stycznia 1963 r. 

l styó;nid Wf B r. 

l styc znia 19(jJ r. 
l grudn ia 1962 r. 

l g rudnl<l 1962 r. 

l grudnia 1962 r. 

1 styCZDl3 196-3 r. 

l stycznIa 1963 r. 

1 crrudnia 1962 r. 
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Lp. 

I 

16 

]7 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 

33 

36 

37 

38 
39 
40 
41 

42 

43 

44 · 

45 

46 

Numer normy 

2 

62/M-53159 

62/M-59119 

62;M-59225 
62/M-59226 
62rM-59227 

62/M-59228 
62/M-59229 
62/M-59230 

62/M-S9231 
62/M-59232 
62/M-60594 

62/M-60611 
62iM-60901 
61 /M-79003 

61 /M-79004 
62/M-84J50 

62/ P-50401 
62iS-91248 

62 /Z-55101 

62/Z-55102 

62/~-5510a 

62i P-63004 

62/ P-81859 
62/P-8201O 
62/ P-82012 
62/ P-82014 

62/P-82255 

62!P-8249.1 

62iC-89202 

fi2 i E-05100 

62/T-05606 

- 460- - Poz.. 26S 

[) a t a 
Tytuł normy 

i zakres obowiązywani a 

3 

- Suwmiarki dwustronne z zewnętrz
nymi szczękami krawędziowymi 

i 'z noniuszem 0,05 mm 
Wyroby ścierne 
Pomiar twardości 
$ciernice trzpieniowe tarczowe płaskie 
$ciernice t rz pieniowe walcowe 
$ciernice trzpieniowe walcowe zaokrą-

glone 
$ciernic e trzpieniowe walcowocstożkowe 
$ciernice trzpi eniowe sto:lkowe 
Sciernice tr zpien iowe stożkowe odwró-

cone 
$ciernice trzpieniowe ostrołukowe 
Sciernice trzpieniowe kuliste 

') Przyrządy i uchwy ty 
Prasa do wtł:ICzania trzpieni 

- Kły tokarskie obrotowe 
- Imadła równole(J łe przenośne 

O) Opakowania metalowe 
Puszki owalne do konserw 
- Pusz.ki eliptyczne do konserw 

Koła łańcuchowe lańcuchów zębatych 

ze środkową płytką prowadzącą. Za
rysy zębów , 

Papier i ka rton kredowa ny 
Obręcze kół do skuterów 
Zarysy i średnice 

') Narl(~dzia lekarskie 
Igły droźne ogólne~io przeznaczenia 

- Igły drożne 

Wymagania i hadania techniczne 
- Igły do wstrzykiwań śródskór

nych 

tv zakresie produkcji i obrotu: 

MaszynY ,wlókiennicze 
Szerokości robocze mies zarek zgrzeblą-

cych i sza rpiących 
Nici szwąlne jedwabne 
Tkaniny baw2łniane koszulowe 
Tkaniny bawełniane piżdmowe 

Tkaniny bawełniane poszewkowe 
szwawe 

Tkaniny wełniane 
Wskaźniki kurczliwoś c i 

i po-

ustanowienia normy 

4 

24 maja 1962 r. 

26 maja 1962 r. 

26 maja 1962 r. 
26 maja 1962 r. 
26 maja 1962 r. 

26 maja 1962 r. 
26 maja 1962 r. 
26 maja 1962 r. 

26 maja 1962 r. 
26 maja 1962 r. 
26 maja 1962 r. 

26 maja 1962 r. 
26 maja 1962 r. 
30 grudnia 1961 r. 

30 gnHlnia J961 r. 
24 kwietnia 1962 r. 

9 kwietnia 1962 r. 
29 maja 1962 r. 

14 kwietnia 1962 r. 

14 kwietnia 1962 r. 

14 kwietnia 1962 r. 

II maja 1962 r. 

27 ~wie tnia 1962 r. 
18 maja 1962 r. 
18 maja 1962 r. 

I czer ,rca 1962 r. 

II maja 1962 r. 

Tkaniny opakunkowe z wlókien Iyko- III maja 1962 r. 
wych 

w zakresie projektowania i konstrukCji:1 

Łączniki z twardego polich lorku winylu 28 maja 1962 r. 
do rur na _ciśnienia do 10 atn 

Wymagania montażoWe 

w zakresie budolL'Y: 

Elek troenergetyczne linie napowietrzne. 26 maja 1962 r. 
Przepisy budowy 

Telek om unikacyjne linie kablowe. Za- 16 maja 1962 r. 
kladowe sieci telekom unikacy jne. 
(kól.,p nrzepisy hudowy 

! 

I 

od której nOrllla 
obowiązuje 

5, 
; 

1 grudnia i962 r . . 

I stycznia 1963 r. 

1 stycznia 1963 r. 
l stycznia 1963 r. 
l stycznia 1963 r. 

I stycznia 1963 r. 
I stycznia 1Y63 r. 
l stycznia 1963 r. 

I styczn ia 1963 r. 
I stycznia 1963 r. 
1 stycznia 1963 r. 

I stycznia 1963 r. 
I stycznia 1963 r. 
l ' sierpnia 1962 r. 

-
l sierpnia 1962 r. 
l stycznia 1964 r. 

l stycznia i963 r. 
I listopada 1962 r. 

I października 1962 r. 

I października 1962 r. 

1 października 1962 ro 

1 października 196i ro 

I października 1962 r. 
l stycznia 1963 r. 
I stycznia 19l)3 r. 
l stycznia 1963 r. 

I października 1962 r. 

I grudnia 1962 r. 

I stycznia 1963 r. 

l stycznia 1963 r. 

I listopada 1962 r. 
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Lp. Numer normy 

2 

47 61 / E-0255\ 

62/C-OI356 

49 62/N-02303 

50 62!N-02304 

51 62/N-02305 

52 62/R-65015 

53 62/C-04652 

62/ P-04675 

- .olG\ 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie używania pojęć i symboli: 

Elektroenergetyczne linie n3powietrzne. 
Podział i budowa symboli klasyfika
cyjnych osprzętu 

w zakresie dokumentacji technicznej: 

Podstawowe procesy inżynierii chemicz-
neJ 

Przenikanie ciepła 
Nazwy i określenia 

Op ty ka geometryczna 
Nazwy, określenia i oznaczenia pojęć 

podstawowych 

1.0 zakresie nowych konstrukcji: 

P Ol. 2fiS 

D a t a 

ustanowienia normy 

4 

27 grudnia 1961 r. 

26 maja 1962 r. 

25 kwietnia 1962 r. 

od której norma 
obowiąz uje 

5 

l stycznia 1963 r. 

l listo pada 1962 r. 

l października 1962 r. 

') Optyka. Promienie pówierzchni optycz- 26 maja 1962 r. 1 listopada 1 !Jv2 r. 
nych 
- Powiększenia układów optycznych 26 maja 1962 r. l listopada 1962 F. 

w zakresie . kwalifikacji polowej: 

Kwalifikacja polowa plantacji nasien
nych traw 

w zakresie metod badań: 

Srodki ochrony roślin 
Metoda oznaczania trw'lłości wodnych 

emulsji koncentratów emulgujących 

Kontrola jakości surowców włókienni

czych. Bawełna 
Metody la bor atorv ine 

5 kwietnia 1962 r. 1 stycznia 1963 r. 

28 maja 1962 r. 1 listopada 19()2 r. 

27 kwietnia 1962 r. 1 października 1962 r. 

§ .2. I. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN): 

Dala rozporządzenia 

Przewodniczącego Pań-

stwowej Komisji Plano- Dala uslanowie-
Lp. Numer normy Tytuł normy wania Gospodarczego nia zmian w sprawie zatwierdze-

nia normy lub data 
ustanowienia normy 

J 2 3 4 5 

1 601D-54215 Pily do drewna dwuchwytowe. Piły po- 30 grudnia 1960 r. 11 maja 1962 r. 

przeczne (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 18, 

~ poz. 90) ' . 
2 59/D-54222 Pily do drewna jednochwytowe. Platni- 28 grudnia 1959 r. 11 maja 1962 r. 

ce dług i e z rękojeścią zamkniętą (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 63 

- poz. 302) 

3 60/D-54231 Piły do drewna 30 grudnia 1960 r. 11 maja 1952 r. 
Brzeszczoty do pił ramowych (Monitor Po lski 

z 1961 r. Nr 18, 
. , . poz. 90) 

-ł 60/D-54233 Piły do drewna jednochwytowe. Brzesz- 30 grudnia 1960 r . 11 maja 1962 r. 

czoty do pił kabłąkowych. (Monitor Polski 
z 1961 r. N r 18, 

,. ", "" - poz . 90) 
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Lp. Numer normy I Tytuł normy. 

l 2 3 

S S8/ F-02000 Maszyny do pisania 

Data rozporządzenia 
Przewodniczą c ego Pa li.
stwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego 
w sprawie zatwierdze

nia normy lub Gilta 
lIstdnowi enia normy 

4 

Data ustanowie
nia zmian 

S 

12 czerwca 1962 r. 
Układy znaków na klawiaturach 

119 czerwca 1958 r. 
(Monitor Polski 

6 62/1-I-33120 ') Żeliwo sferoidalne 
Klasyfikacja 

11 maja 1962 r. 

7 62'H-83121 - Pnygotowanie próbek do badali. 

.. Nr 67, poz. 395) 
17 marca 1962 r. 
(Monitor Polski 
Nr 36, poz. 175) 
17 marca 1962 r. 
(r-Ionitor Polski 
Nr 36, poz. 175) 

11 maja 1962 r. 

El 60i K-H81l0 Tabor kolejowy 22 majd 1962 r. 
Sprężyny taśmowe stożkowe. \Vspólne 

wymagania i badania techniczne 

13 grudnia 1960 r. 
(Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 18, 

poz. 90) 
9 53/K-91039 ') Tabor kolejowy wąskotorowy. Wagony 31 marca 1953 r. 

{Monitor Polski 
Nr 39, poz. 223) 

q maja 1962 r. 
towarowe • 

Kola staliwne bezobrę<::wwe z obrze
żami 

10 S3/K-9r041 - \Vagony i tendry. Kola bose obro
bione do zestawów kołowych 

31 marca 1953 r. 
(Monitor Polski 
Nr 39, poz. 223) 
5 pażdziernika 

1954 r. (Dz. U. 
Nr 46, poz. 219) 
4 lipca 1961 r. 
(Monitor Polski 
Nr 67, poz. 292) 

11 maj d 1962 r. 

II S4/M-94022 Sita siatkowe. Sita składane z drutów 
karbowanych 

12 maja 1962 r. 

12 61/P-97401 'Wytwory papiernicze 
Tektury do obuwia 

. 9 czerwca 19~2 . r. 

13 

l 
5EliS-51 064 Wyposażenie pojazdów mechanicwych. 26 czerwca 1958 r. 

(Monitor Polski 
Nr 57, poz. 395) ł 

11 INja 1962 f. 

Łyżki do opon 

2. Datę I lipca 1962 r., od której ma obowiązywać nor
ma PN-61 /P-0671O "Tkaniny bawełniane. Stop.nie · jakości", 
wymieniona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normaliza
cyjnego z dnia 3 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, 
poz. 379), zmienia się na datę l stycznia 1963 r. 

§ 3. t. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje nor
mę PN-59/B-94021 "Okucia budowlane. Blaszki do zakrętek" 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, 
poz. 401). 

2. Normy wymienione w § l lp. 10 i 11 zastępują na
stGI, ujące normy: 

1) PNIM-53104 ,,') Przybory pomocnicze do pomiarów płyt

kami wzorcowymi. Wkładki", 
2) PN/l\1-531 OS " - Kły", 
3) PN/M-531 06 " - Podstawa do uchwytów" 
~ uznane za obowiązujące rozporządleniem Przev.wdni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 26 llllego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowią

zujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105). 

3. Normy wymienione v·; § 1 lp. IB. 19, 20, 21, 22, 23, 
24 i 25 zaSi tępujkj nil stę pujące normy: 

l) PN-55/M-59225 "Śc iernic.e trzpieniowe. Tarczowe płaskie", 
2) PN-55/M-59226 ,,$cie l' nice trzpieniowe walcowe", 
3) PN-55' M-59227 "ŚciC'rnic e trz pieniowe walcowo-kuliste", 
4) PN-5S ' M-S9223 "Śc iernice tr zpieniowe wa lcowo-stożko-we" , 
5) PN-5S/M-59229 , . Ściernice trz~:eniowe s to'z.kowe", 
6) PN-55/M-S9230 "Ściernice tr zpieniowe st ożkowe ścięte", 

7) PN-S5/M-5923I "ŚCiernice trzpieniowe wypukle stożkowe", 
8) PN-S5!M-S9232 "Ściernice trzpieniowe kuliste" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji PlanowaniJ. Go~ 

spoclarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie za· 
twierdzenia norm pailstwowych !Dz. U. Nr 31, poz . . 145t. 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę 

PN/M-50611 "Kły tokiHskie 60° obrotowe", uznaną za ·obo
wiązującą rozporządzeniem Przev,odniczącego PaństwoweJ 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 

1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny za ooowiązujqce (Dz. U. Nr 5"" 
poz. 3.81). 

5. Norma wymieniona w § 1 li}. 23 zastępuje norm~ 

PN/M-6090! "Imadła równoległe przenośne", ustanowioną ja
ko obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
3 grudnia 1959 r. (Monito Jł; Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 1(2). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę 

PN-55/Z-5S102 "Narzędzia lekarskie. Igły drożne ze 'Stali 
kwasoodporne j. \Varunki techniczne", zatwierdzoną jako 
obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo· 

wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca " 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pailstwowych (Dz.U. 
Nr 33, poz. 154). 

7. Norma wymieniona \Ii § 1 lp. 45 zastępuje normę 

PN-5EVE-05100 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Ogól.
ne pr ze;Ji sy bu(lowy", us t anowioną jako obowiązującą przez: 
Polski Komi tet Normali zacvjny dnia 3D czerwca 1953 1'; (Mo
nitor Po lski Nr 67, poz. 393). 
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8. Norma wymieniona w § l lp . 48 zastępuje normę 

PN-55/C-01356 "Procesy podstawowe in ży nie rii chemicznej. 
Przenikanie ciepła. Pojęc ia i określ e nia" , z atwierdzoną ja k o 
zalecaną rozpo rząd zeniem Przewodniczącego Pa ństwowe j Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 27 c zerwca 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia n orm państwowych usta lo nych 
przez Polski Komilet Normalizacyjny" d otyczących ch emii 
(Dz. U. Nr 28, poz. 168). 

tycznych", usta'nowioną jako obowiąz Llj ącą przez Polsk i Ko
mitet Normalizacyjny dnia 16 maja 1950 r. (Monito r Polski 
Nr 49, poz. 235). 

§ 4. T raci moc norm a PN-59/G-13152 "Szkła do lamp 
naftowych. Szkła do lamp przenośnych", us tanowiona jako 
obowiązująca przez Polsk i Kom itet Normalizacyjny dnia 3 li
stopada 1959 r. (Monitor Polsk i z 1960 r. N r 5, poz. 27 ). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępllj e normę 

PN/ M -54502 "Optyka. Promienie kulistych powierzchni op- Prezes Polskiego Komitetu Normaliziicyjnego: J. Wodzic/{j 

oj Pełny tyt u ł normy ; k reska przed tyt ułem tej sam ej serii norm za s t ępuje pierwszą część p ełnego tytułu. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 20 czerwca 1962 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm bra.nż'Qwych. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dn ia 27 listopada 
19S'1 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi te t 
N ormaIiza cy jnypodaje do wiadomośc i, co następuj e : 

Usta nowione zostaly na-stępujące normy bra nżowe (B N): 

Da t a 
Ty tu! n ormy ---

I 
-- - -- -- -- ~- -----

Lp., Numer no rmy j zakres ohowiązywania normy 
od której n orma 

ustanowienia 
obowiąz u je 

1 2_ 3 ,4 I 5 

w zak1'esie p1'odukcji: 
, 

l 62/0MO-Ol Kształtowniki i pręty płaskie ze stali 29 ' . s,yczllla 1962 r. 1 s ierpnia 1962 r. 
10 HSN Cu 

Warunki techn iczne 
2 62/0646-01 Stal wpg lovv'a konstrukcyjna. Ksztaltow- 29 stycznia 19J2 r. 1 sierpnia 1 9~ r. 

nik korytkowy MD do obudowy gór-
r,iczej 

3 62/9335-01 Pomocniczy 'Sprzę t przeład unkowy. Za- 9 maja 1962 r. 1 -stycznia 1963 r. 
wiesia do bel papie ru 

0, ' 
w zakresie p1'odukcji i obrotu: 

, ,( ' 52/3055-0 l Przewody współosiowe i symetryczne 2 lutego 1962 r. l sier pnia 1962 r. 
wie lkiej częs totli wości 

5 62/7541-01 Przęd za wełnianopodobna elanowa 30 ma ja 1962 r. 1 paźdz iernika 1962 :-. 
zgrzebn a tkacka 

' t) 62/7671-01 Worki z wlókien łykowych 30 maja 1962 r. l sierpn ia 1962 r. 
$ciegi i szwy 

t 62/8011-02 Wieprzowina. Elementy przygotowane 2 kwietnia 1962 r. 1 sierpnia 1962 r. 
do produkcji konserw, wędzonek . oraz do dystrybucji 

2 62/8019-01 Pod puszcz*a w ply nie 23 styczn ia 1962 r. 1 sie rpn ia 1962 r. 
-9 62/8051-01 Olej sezam owy surowy i rafinowany 8 lutego 1962 r. l sierpnia 1962 r. 

Hl 62/814f-02 Ogólny środek skażający 3l stycznia 1962 r. 1 sierpnia 1962 r. 
11 62/8142-02 Wódki gatunkowe 17 marca 1962 r. l sierpnia 1962 r. 

"Ch eny" V e rmouth" 
12 62/8 142-01 Wódki gatunkowe 17 marca 1962 r. l sierpnia 1962 r. 

"Delmonico" 
13 62/3755-01 Okrętowy sprzęt pokładowy 9 maja 1962 r. ~, 1 stycznia 1963 r. 

Klin do łuków 

14 1 62/3758-04 Okrętowy sprzęt bosmaIlski 9 maja 1962 r. 
,' o-

l stycznia ' 1963 r. 
Nóż bosma llski '. 

15 62/3765-02 Okrętowy sprzęt ratunkowy 9 maja 1962 r. ;.! 1 styc znia 1963 r. I,~ 
" , < Lusterko sygnalizacyjne 

16 62/3765-03 Okrę to\'1)' sprzęt ratun kowy 9 maja 1962 r. ~, l stycznia 1963 r. , 
. I Nóż pływający 




