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Monitor Polski Nr 80 676 - Poz. 375 i 376 

Lp. 

1 

53 

54 

55 

D a t a 

Numer normy 
Tytuł normy 

ustanowienia od której norm4 i zakres obowiązywania 
normy ohowiązuje 

2 3 4 5 

p r z e z Dy rek t o r a C e n t r a l i J u b i l e r s k i e j "J u b i l er": 

62/4553-06 

62/4553-07 

62/7351-01 

w zakresie produkcji: 

*) Narzędzia zegarmistrzowskie 
Oliwniki 

- Oliwiarki ' 

Futerały (etui) do pierścionków. Wy
magania techniczne 

29 czerwca 1962 r. 

29 czerwca 1962 r. 

15 lipca 1962 r. 

dz ień ogłoszenia 

obwieszczenia 
dzień ogłoszenia 

obwieszczenia 
dzień ogłoszenia 

obwieszczenia 

\ 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J, Wodzie/d 

, 0) Pełny tytuł normYl kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, 

376 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 30 października 1962 r. 

w sprawie ogłonenlA ustaDowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 'r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) ,Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Nor
my (PN): 

D a t a 

Numer normy 
Tytuł normy , 

i zakres obowiązywania ustanowienia , I oJ klórej nornUl 
normy obowiqzuje 

---------1------------------1------------------------------------1---------------------------------4 5 

Lp. 

3 

w zakresie produkcji: 

• 1 62/C-8301J Produkty organiczne 31 sierpnia 1962 r. 1 kwietnia 1963 r. 
Chlorek etylu techniczny i skroplony 

2 62/C-84134 Pestycydy. Ditox 15 września 1962 r. 1 kwietnia ' 1963 r. 
3 62/C-87008 ') Nawozy sztuczne 15 września 1962 r. 1 stycznia 1963 r. 

Superfosfat pylisty 17,5°/. 
4 62/C-87009 - Superfosfat granulowany 19G/o 15 września 1962 r. 1 stycznia 1963 r. 
5 62/D-54521 Narzędzia do maszynowej obróbki drewna 5 października 1962 r. 1 czerwca 1963 r. 

Piły do traków pionowych z zębami do 
rozwierania 

6 62/E-92005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 12 września 1962 r. 1 kwietnia 1963 r. 
Objemriiki słupowe 

7 62/G-61215 Wiercenia udarowe 12 września 1962 r. 1 kwietnia 1963 r. 
Łączniki 'Z okiem 

8 62/G-79006 Butelki do mleka 12 września 1962 r. 1 lutego 1963 r. 
9 62/G-19090 Balony szklane 12 września 1962 r. 1 kwietnia: 1963 r. 

I Wymagania i badania techniczne 
10 G2/H-54231 Odlewy z żeliwa szarego 12 wrześma 1962 r. 1 czenvca 1963 r, 

Podstawowe elementy układów wIewo· 
wych. Wymiar.y 

11 62/H-74232 Wiercenia obrotowe 12 września 1962 r. 1 kwietnia 1963 r. 
Połączenia do 

I 

rur płuczkowych mało· 
średnicowych , 



Mo;ntllCll" PolskI Nr 80 

12 

13 

rs 
16 

11 
18 

19 

20 

21 

22 
, 23 

24 

25 

26 

21 

28 
29: 

"'" 3{) 

31 

32 

34 

35 

36 

37 
38 
39 
40 
41 

42 

43 

NU,CHer normy 

2 

6;2IH-93&21 

62/K-02055 

62/K-88042 

fi2/K-88161 
62/M-53145 

62/M~53502 

62/M-53507 

62/M-53508 

62/M-53855 

62/M-53856 

6}2/M~593t 1 
6,2/M-59312 
62/M-59531 

62/M-59532 

62!M-61068 

62/M-61069 

62/M-61071 
62/M-61072 
62tt1-61234 
62/M-61290 

62/M-66159 

62/M~66ł60 

&2/M-66162 

62/M-66163 

,62/M-66261 

62/M-69420 
62/M-82068 
62/M-84551 
62/M-84552 
62/M-86001 

62/M-86043 

62/R-55034 

-.. fln ...... Pffl'. 31j16 

b a t a 
Tytuł Jlor,my 

j- zakres obQwiązywCitl11& 

3 

Miedż. Taśmy i pręty pła.s~ie mawC)lo~ 

we dla e.lektroteehniki; 
') Tabor kolejowy. Wagony towarowe_ 

RO:l!stawi,el'lie osi ' 
- W4gony tO"Wd:l'OWe, 

Widły mażniczne 

- Haki cięgl0'we .. 
WarsżLat-owe środki miernioe. Głębo

kościomierze SUWmtł.<tIB: E>-we z, wy
mienną końcówką , miernkz.ą i z no
niusz~m 0,1 mm 

Ciśnieniomi~:r:~ wska-xówkowe pmzko,we 
Kurki trójdrogowe na cisnienie nomi

nalne 25 kG/cmt ze złączem .de d
śnieniomierza kontr.olnego 

Kurki przelotowe na ciśnienie nominal
ne 25 kG/cm2 do ciśnieniorn,ierzy 

Druty i taśmy na terinoelektH~dy do 
termoelementów 

Oporniki -wyrównawcze' do leHIH)metrów 
elektryczriych 

Osełki owalne jednostranne 
Osełki owalne dwustr onne 
Obciągac ze diamentowe. je<lnoz.i:arnis-te 

niesz~wane . z chwytem stożkowym 
Obciąg:ac~ dramełltQwe jednoziarnisLe 

nieszlitowane z chwytem walcowym 
') Oprzyrządowanie. Łapy dociskowe pro

ste wąskie do docisków mimośrodo
wych. 
- Łapy docisk owe proste wąskie 

z podkładką do docisków mimo
środowych 

- Podpórki samonastawne 
- Dociski sprężynow€ 
- Podkładki stożkowe podwieszane 
- Nakrętki czworokątne z kolnie-

rzem kulis-tym i podtoczeniem 
') Tłoczniki 

Oprawy okrągłe z symetrycznym ukła

dem słupów prowadzących 
- Oprawy okrągłe z tylnym ukła

d€m słupów prowadzących 

ustanowienia normy 

4 

tO września 1962 r. 

, 5 pażdziernika 1962 r. 

'27 września 1962 r. 

, 5 października 196)2' r. 
1 sierpnia 1962 r. 

5 l'ła7:dziernika' I962 r. 
.) palidzierni·ka 1962 r. 

, 5 października 1962 L 

27' września 1962 r. 

5 pażd21iernika 1002 L 

.12 września 1962 r. 
12 września 1962 r. 

:12 września 1962 r. 

12 września 1962 r. 

26 września 1962 r. 

26 września 1962 r. 

26 wrzesnia 
26 września 
26 września 
26 września 

1962 r. 
1962 L 

1962 r. 
1962 r. 

26 września 1962 r. 

26 września 1962 r. 

- Oprawy okrągłe wzmocnione z sy- 26 
metrycznym układem słupów pro
wadzących 

września 1962 . r. 

- Oprawy okrąg.łe z sym€trycznym 
układem słupów prowadzących, 

z płytą prowadzącą 

- Skrzynki tnące w układzie po
przecznym bez podsta\vy 
Półwyroby 

Druty ·i pręty stalowe do spawania 
Nawiercenia pod łby stożkowe wkrętów 

, '~Dźwżgl1'k€. Haki jednorohe 
- Haki dwurożne 

Smarowniczki kulkowe ciśnieni-owe 

z głÓWką zaokrągloną 
Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe 

z główką płaską 
0) Maszyny f'Olnkze 
Przyrządy ·tnące śr·edniego cięcia. Palec 

26 wrze śnia 1962 r. 

26 września 1962 r. 

~, 9 września 1962 r. 
26 września 1962 r. 
1.2 wrzes.nia 1962 r. 
12 września 1962 r. 
5 pażdziernika 1962 r. 

5 pai.dziernika 1962 r. 

29 września 1962 r. 

od której norma 
obowiąwje -

5 

t sierpnia 1963 r. 

l maja 1963 r. 

l ' kwietnia 1963 r. 

t maja 1963 F-

I czerwca 1963 r. 

1 lipca 1%3 r. 
1 lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

l lipca 1963 r. 

l lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 
. 1 lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

l Upca 1963 r. 

1 maja 1963 r. 

1 maja 1963 r. 

1 maja 1963 r. 
1 maja 1963 r. 
l maja 1963- r. 
1 maja 1963 r. 

l stycznia 1964 r. 

I stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 s.tycznia 1964 r. 

l maja 1963 r. 
l maja 1963 r. 
1 kwietn ia 1963 r. 
l kwietnia Hl63 r. 
l stycznia 1964 r. 

l stycznia 1964 r. 

1 kwietnia 1963 r. 

. ' I 



-Monitor Polski Nr. -80 

Lp. 
Numer normy 

< 

I 2 

44 62[R-55.060 

45 62/R-55065 . 
46 62/R-56300 

47 62/S-36040 

, 48 1 62/S-36051 
<. 

49 62/S~91250 

50 62/T-06450 

51 62/ W-88062 

52 62/W-88063 
53 62/Z-54032 

54 62/Z-54039 

55 62/P-22207 

~'.' 

56 62/P-80002 

57 iI< 
62/P-81009 

58 62/P-81011 

59 62/P-82017 
60 62/P-82033 
61 62/P-82481 

62 62/M-02046 
/ 

63 62/M-53858 

64 62/H-83107 

-- 678 - Poz. 37.fi;·· . 

b a ta 
Tytuł normy 

i zakresoh'owiązywania ustanowienia normy 

3 

- Przyr·ządy tnące maszyn zm.w- 29 "września 1962. r .. 
nych. Nakładka listew noźowych 
kosiar~k 

- Przyrządy tnące maszyn zmw- 29 września 1932 r. 
nych. Przyciski listew 1,1OźOWych 

kosiarek ( 
- Śruby dwunoskowe ze łbem wpu- 29 wrz~śnia 1962 ' r. 

szczanym płaskim 

Pi e r śc ienie zabezpieczające sworznie tło-
kowe . 

Silniki spalinowe. Kurki ' spustowe do 
wody i oleju o średnicy olworu prze- -
pływowego do 10 mm 

5 października 1962 r. 

5 października 1962 L 

Urząd zenia ' sterowania w motocyklach,- 27 września 1962 T. 

w skuterach i motorowerach. Roz-
mieszczenie' i kierunki uruchamiania 

Mie rniki przemysłowych zakłóceń ra- 20 wrze śnia 1962 r. 
dioelek trycznych 

od któr:ej 'norma 
obowiązuje 

5 

l kwietnia 1963 · r. ' 

1 kwietnia 1963 r . 

1 czerwca 1963 r. 

l kwietnia 1963 r. 

1 kwietnia 1963r. 

l marca 1963 r. 

1 maja W63 . r . . 

W ymagania i badania techniczne 
') Zamknięcia o.kr ęt.owych· alwarów 

Iluminatory. Sruby oczkowe 

I . 
5 października 1962 L . 31 lipca 1963 r. 

- Iluminatory. Nakrętki okrągłe 5 października 1962 r. 31 lipca 1963 r. 
') Narzędzia lekarskie 5 października 1962 r. 1 kwielnia 1963 r. " 

Kleszczy k i nacz yniowe ~ 

Wyrnauania i badania techniczne ."" . 
- Zaciskacze do jelit ela,styczne"" 5 października 1962 r. 

miękkie i twarde. Wymagania 
i badania techniczne 

w zak1'es ie produkcji i ob1'otu: ' 

Skóry wyprawione 29 września 1962 r. 
Skóry obuwiowe spadowe 
Wymagania techniczne 
Surowce włókiennicze 7 września 1962 r. 
Wipolan -
Nici szwalne bawełniane obuwiowo-ry- 29 września 1962 r. 

marsk(e 
Wymagania techniczne 
Przędza bawełniana na sieci wielokrot- 22 września 1962 r. 

nie nitkowana surowa 
Tkaniny ba wełniane materacowe 7 września 1962 r .. 
Tkaniny bawełniane ręcznikowe 7 września 1962 r. 
Tkaniny lniane. Płótna szare "1 września 1962 r. 

w zakresie projektowania: 

Srednice otworów przejściowych do śrub 12 września 1962 r. 
i wkrętów 

w zakresie proiektowania 
i wykonawstwa: 

-

1 kwie tnia 1963 r, 

l stycznia .1963 r. 

l kwietnia 1963 r. 
• 
1 kwietnia 1963 r. 

1 kwietnia 1963 r. 

1 kwietnia 1963 r. 
1 kwietnia 1963 r. 
l kwie tnia 1963 r. 

1 maja 1963 r. 

Linie łącznikowe termometrów oporo
wych i termoelektrycznych. Wyma
gania i badania techniczne 

5 października 1962 r. 1 lipca 1963 r. 

w zakresie metod badań: 

Badanie źeliwa szareg'o 
Próba udarności 

29 września 1962 r. 1 kwietnia 1963 r. 
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-
§ 2. Wprowadzone z'ostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN): ' 

Lp. Numer normy 

2 

57/E-05056 

2 58/H-84035 

3 ' 611H-94009 

60/K-88180 

5 60/M-60202 

6 60/M-82207 

7 60/M-82208 

8 60/M-82209 

9 60/M-82210 

10 60/M-82211 

11 60/M-82212 

12 60/M-82213' 

13 60/M-82214 

14 58/H-84021 

Tytuł normy 

3 

Urządzenia rur jarzeniowych na napię

cia względem ziemi nie przekracza
jące 8 kV 

Przepisy budowy 
Stal stopowa konstrukcyjna do nawę

glania lub do ulepszania cieplnego 
stosowana w · letnictwi€ v Klasyfikacja 

Odkuwki stalowe części kotłów i zbior
ników pracujące w podwyższonych 

temperaturach 
Tabor kolejowy. Resory piórowe.\'\'spól· 

ne wymagania i badania 

Uchwyty trójszczękowe z kluczem zę

batym do wierteł 

Wkręty dokładne ze łbem stoźkowym 

Wkręty średnio dokładne ze łbem stoż

kowym 

'Wkręty dokładn~ ze łbem stożkowym 

z gwintem na całej długości 

Wkręty średnio dokładne ze łbem stoż
kowym z gwintem na całej długości 

Wkręty dokładne ze łbem stożkowym 

soczewkowym 

Wkręty średnio dokładne ze łbem stoż
kowym soczewkowym 

Wkręty dokładne ze łbem stożkowym 
soczewkowym z gwintem na całej 
długości 

Wkręty średnio dokładne ze łbem stoż
kowym soczewkowym z gwintem ,na 
całej długości 

Stal dla kolejnictwa 
Kla sY!ikac ja 

Data ustanowienia 
normy 

4 

31 grudnia 1957 r. 
(Monitor Polski 
z 1958 r. Nr 13, 

poz. 83) 
29 grud n ia 1958 r. 

(Monitor Polski 
z 1959 r. Nr 24, ,· 

poz. 112) 
31 marca 1961 r. 

(Monitor Polski 
Nr '50, poz. 222) 

l października 1960 r. 
(Monitor Polski 
Nr 88, poz. 399) 

24 września 1960 r. 
(Monitor Polski 
Nr 88, poz. 399) 

30 listo pa da 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32) 

30 listopada 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32) 

30 listopada 1960 ,r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32) 

30 listopada 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr " 6, 
poz. 32) 

30 listopada 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32) 

30 listopada 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32) 

30 listopada 1960r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32) 

30 listopada 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32) 

3 czerwca 1958 r. 
(Monitor Polski 

Nr 67, poz. 395) 

Poz. 376 

Data ustanowienia 
zmian 

5 

6 października 1962 r. 

17 września 1962 r. 

9 października ·1962 r. 

24 wrześn-ia 1962 r. 

18 października 1962 r. 

10 października 1962 r. 

10 października 1962 r. 

10 października 1962 r. 

10 paźdżiernika 1962 r. 

10 października 1962 r. 

10 października 1962 r. 

10 października 1962 r. 

10 października 1962 r. 

19 pażdziernika 1962 r. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § l lp. 3 zastępuje normę 
PN-55/C-87008 "Nawozy .sztuczne. Superfosfat zwyczajny", 
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania · Gospodarczego 
z dnia 10 maja 1956 r. w .spra.wie zatwierdzenia norm pań
Itwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84). 

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr sa. 
poz. 230). 

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

PN-59/C-87009 "Nawozy sztucz.ne. Superfosfat granulowany", 

3. Norma wymieniona w § lp. 5 zastępuje normę 

PN~56;D-54521 "Narzędzia do maszynow~j obróbki drewna. 
Piły do traków pionowych", zatwierdzoną jakoobowiąz.u
jącą rozporządzeniem Przewodniczącego Państ .nowe j Komi
sji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. 

\ 
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w sprawie zatw :",rdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, 
poz. 263). 

4. Normy wymienione w § 1 lp. 33, 34, 35 i 53 zastę

pują nastę puj ące normy: 
1) PN-56/M-66160 ,,') Tłoczniki. Korpusy okrągłe z bocz

nym ukła dem prowadnic", 
2) PN-56/M-66162 " -- Kor pusy okrągłe wzmocnione ze 

wzdłużnym układem prowadnic", 
3) PN-56/M-6G163" -- Korpusy okrągłe z płytą prowadzą

cą ze wzdłużnym układem pro
wadnic" , 

4) PN-56/Z-54034 "Narzędzia leka rskie. Kleszczyki naczy-
niowe. Warunki techniczne'" 

-'" zatwierdzone: pierwsze trzy jako za lecane, a czwar
tą jako obowiązującą -- ro zporząd zeniem Przewodni
c zącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę 
PN-58/M-66261 "Tłoczniki. Skrzynki wykrojników bez pod
stawy. Półwyroby", ustanowioną jako zalecaną przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Pol
ski Nr 39, poz. 228). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę 

PN-60/M-69401 "Spawalnictwo. Zasady oznaczania spoiw", 
ustanowioną jako obowiązującą prze'l Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 11 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, . 
poz. 335). 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę 

PN-57/M-84551 "Dźwignice. Haki jednorożne", a norma wy
mieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-57/M-84552 
"Dźwi,9nice. Haki dwurożne", u,stanowione jako zalecane 
przez Po Iski Komitet Norma lizacy jn y dnia 28 ma ja 1957 r. 
(Monitor Polski Nr 64, poz. 39~). 

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę 

PN-59/T-OG450 "Laboratory jne mierniki zakłóceń radioelek
trycznych. Prze pisy ogólne", ustano"v i oną jako obowiązu
jąc ą przez Polski Komitet N ormalizacy jny dnia ' 4 września 

1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520). 

9. No rma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę 

PN-56/Z-54039 " Nćulędz ia lekarskie . Zaciskacze do jelit ela
styczne miękkie i twarde. Warunki techniczne", a norma 
wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-56/P-22207 
"Skóry gotowe. Skóry spodowe do obuwia. Warunki tech
n iczne", za twie rdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
Pr'zewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226). 

10. Norma wymieniona '\IV § 1 lp. 62 zaśtępuje normę 
PN/M-02046 "Średnice prze j ściowych otworów śrub złącz
nych i wkrętów", ustanowioną jako zalecaną przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor 
Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

§ 4. Tracą moc następujące normy: 
1) PN-56/M-66167 "Tłoczniki. Korpusy prostokątne wzmoc

nione z układem prowadnic do przekąt
nej", . 

. . ' 

zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodni-
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161), 

2) PN/N-279 "Kliny do wbijania chwytów sto.żkowych 
z gniazd obrabiarek'.', 

. 1).stanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski' 
z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

0) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji" Wydawnictw Urzędu Rady Mini
strów ("Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . . __ r 

Opłata za prenumeratę .Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,- zł, półrocznie 45,- zł. -

Prenumeratę można zgłaszać tylko I1a okres roczny (od !.I) lub na okres pólroczny (od LI i od 1.VII). Opłata powinna być uisz-
. czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - 00 dnia. 30 listopada, za 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym I inni abonenci powinni dokonaĆ wpłat oza prenumeratę 
na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz_ 3. ' Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę (instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręcza
j ą ce go urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

. egzem plarzy Monitora Polskieqo. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministr6w, Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w W arszawie: "Dom Książki", Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, ul. Nowy Swiat 1, 
k iosk "Domu Książki" w gmachu sądów al. Gen. Swiercze wskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, 
Kielcach, Koszalinie, łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów P"owiatowych w: Bydgoszczy, ~y
tomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieżnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 

Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu j Zamościu. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja : "Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieścl~ 50. 

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

Zam. 2354 Cena ~40 zł 




