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/ czeń przylegających bezpośrednio do tych warszta tów w ro
zumieniu § .4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 lipca 1958 r. w sprawiezczwqlen na pr,.wadzenie przed
siębiorstw ~andlowych i na l,dwodowe wykonywanie czyn
ności handlowych oraz na prowadzenie przedsiębiorstw pne
mysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki. nie 
uspołecznionej (Dz. U. Nr 49, poz. 241} i ni~sprzedających 
innych towarów handlowych -=. od obowiązku należenia do 

przymusowych zrzeszeń prywatnego handlu.i usług wynika
j'4cego z zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 
8 listopada 1949 r. w sprawie powolania 'przymusowych Zfl:e
szeń prywatnego handlu i usług (Monitor Polski Nr A·SS, 
poz. 1083). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszepia. 

Minister Handlu Wewnętrznego: M. Lesz ' 

322 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 17 sierpnia 1963 r. 

w sprawie ogłoszeni~, ustanowionych Polskich Norm, 

• 
Na podsta wie art. 9 usL 4 ustawy z dnia 27 listopada § 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy 

(PN): 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do . wiadomości, co następuje: o' 

Lp. 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

Numer normy 

2 

63/C-80094 
63/C-84137 
63iC-89258 

63/D-54503 

63iG-54204 

63/G-57705 

63/ G-57712 

63/G-61015 

63/H-55002 

63/H-55003 
63/H-55004 
63/H-74085 

63/H-8402t 
63/H-g7020 
63/M·53144 

63/M-54825 

63/M-5 ,ł826. 

63/M-54827 

63/M-54830 

63/M-66220 

- Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie pr;,odukcji: 

Oczynniki. Siarczyn sodowy uwodniony 
Pestycydy. Zaprawy nasienne R i RG ,; 
Tłoczywa termoutwardzalne 
Tłoczywo Fr+ B 
Narzędzia do maszynowej obróbki drewna 
Piły tarczowe odśrodkowe zbieżne 
Wiercenia normalnośrednicowe. Kluc ze 

do rur okładzinowych złączkowych 
Wiertnictwo 
Koron y ratunkowe ze sprężynami 
Wiercenia udarowe 
Noże do cięcia rur 
Wiercenia normalnośrednicowe 
Kliny do rur płuczkowych 

'j Podpórki do rdzeni odlewniczych. 
pórki słupk owe 
'-- Podpórki. sworzniowe 
- Podp6rki. skrzynkowe 

Ż,eliwne wpusty- ściekowe, dachowe 
rasowe 

Stal dla budownictwa. Gatunki 
, Miedź. Proszek: elektrolityczny 
Warsztatowe środki miernicze 

J>od-

i ta-

Głębokościomierze suwmiarkowe z no
niuszem 0,05 mm 

Uszc zelki łączników do gazomierzy mie
chowych 

Nakrętki łączników do gazomierzy mie-
chowych ' 

Łącznik i redukcyjne' do gazomierzy mie~ 
chowych I 

Łącznik mimośrodowy do gazomierzy mie
chowych 

'j Tłoczniki 
Oprawki okrągłe wymienne' do stempli 

l tulejek tnąc ych wymiennych 

D a t a 

usta now ienia 
normy 

4 

29 czerwca 1963 r. 
28 cze rwc a 1963 r. 
28 czerwca 1963 r. 

28 czerwca 1963 r. 

7 czerwca 1963 r. 

7 czerwca 1963 r. 

6 czerwca 1963 r. 

~ 6 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 

.1 czerwca 1963 [, 
20 maja 1961' r. 
29 czerwca 963 r. 

22 c zerwca 1963 r. 

22 czerwca 1963 r. 

22 czerwca 1963 r. 

22 c zerwca 1963 r. 

28 czerwca 1963 r. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 marca 1964 r. 
1 września 1963 r. 
1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 grudnia 1963 r. 

1 grudnia 1963 r . 

1 grudnia 1963 r. 

1 marca 1964 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 czerwc a 1964 r. 
1 czerwca 1964 r. 
1 marca 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 
1 stycznia 1964 r. 
1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

" 1 czerwca 1964 r. , 
' . " 
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Tytulnonny · 

" 
ustanowienia od której norma i (akres obowiązywania 

normy obowiązuje 
Lp. Numer normy I 

D a t li 

----~1 ·---1 ·--------2-------- --~-------------3----------------1---------.--------1--------~5--------

21 

22 

23 

25 

26 

27 
28 

29 
30 

31 

,32 

33 

· 34 

35 

36 

37 
38 

39 

40 

41 

42 

43 
44 

45 

63/M-66221 

63iM-66222 

63/M-69226 

fi3/M-74007 

63/M-74008 

63/M-74084 

63/M-74085 
63/M-77984 

63/M-82004 
6~/M-36203 

63/M-86209 -

63/N -34;502 -

63/N-84503 

63/N-84504 

63/N-84506 

63/R-64808 
63/S-36012 

63iS-36090 

63/S-76030 

63/S-95020 -

63/W-89321 

63/W-89322 
63/W-89323 

63/W-89333 

- Oprawki stale do stempli i tule- 29 czerwca 1963 r~ 
jek tnących z oprawkami wymien- . 

- Dymi 
- Oprawki kwadratowe · stałe do 

stempli wymiennych 
Butle do gazów 
Gwint sto.ikowy luetryczny 

.. ') Armatura przemysłowa 
. Zawory zwrotne klapowe kołnierzowe na 

ciśnienia nominalne do .00 kG/cms 

Długości budowy 
- Kurki k.ołnierzowe na ciśnienia no

minalne .do 16 kG/cm~· 

Długości budowy 

..... 
28 czerwca 1963 r. 

28 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca· 1963 r. · 

- Kaptury ż.:?liwne do zaliuw i hy- 28 czerwca 1963 r. 
dr ilntów 

- Klucz do zasuw i hydrantów , 
Maszynki do mielenia mięsa przenośne 

i stałe 

Wymagania i badania techniczne 
Podkładki do sworzni 

') Łożyska toczne 
Łożyska walcowe wielorzędowe- z pier

ścieniem wewnętrznym bez obrzeży 

z koszykiem 
(Seria NNU 60ooM) 

. Główne wymiary 
- Łożyska walcowe wielorzędowe 

:L pierścieniem wewnętrznym bez 
obrzeży, bez- koszyka 
(Seria NNU 6O .. V) 
Główne wymiary 

Obiektywy do projektorów filmowych 
Pa·ramet.ry podstawowe 

') Aparaty foteyrafkzne -
Wtyczki z przewodami i gThiazdo do lam

py błysko·we j 
- Przyłącza czołowe opraw . obiekty

wów. Wymiary 
- Przyłącze do wężyków i wężyki 

spusto\ve 
- Kaseta i szpula do błon o szero

kości 35 mm 
Wymiary 

, Wysłodki buraczane .-
Silniki pojazdów samochodowych 
Pompy paliwowe. Wymiary zamocowa6, 
Motocykle, skutery i motorowery. Kran 

paliwa -
Wyposażenie elektryczne pojazdów me-

chanicznych 
Rozdzielacze zapłonu 

Wspólne wymagania i badania technkzne 
Szybkościomierze samochodowe i moto-

cyklowe. Wymagania i badania tech
ńiczne 

') Okrę towe urządzenia ładunkowe. Bomy 
ładunkowe lekkie 
- Bomy ładunk-owe ciężkie 
- Bomy ładunkowe ciężkie z krąż-

k~m • 
- Zaczepy bom owe dwuoczkowe gai 

28 cze rwca 1963 r. 
28 czerwca 1963 r. 

, 28 czerwca 1963 r. 
6 czerw·ca 1963 r. 

6 cżerwc !l 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 
I 

28 czerwca · 1963- r. 

20 maja 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

6 czerwca 1963 r. 
22 c ze rwca· 1%3 r. 

22 c zerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

22 czerwca 1963 r. 

22 ·czerwca 1963 r. 

22 cZerwca 1963 r. 
22 czerwca 1963 r. 

22 czerWca 1963 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 marca 1964 ' r. 

1 stycznia 1.965 r. , 

1 sl'ycznia 1965 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 czerwca 196.4 r. 
·1 czerwca · 1964 r. 

1 czerwca 1964 r . 
1 marca .1964 r. 

l marca 196'} r. 

1 cz~rwca 1964 r. 

} E:2erwca 1964"r. 

1 grudnia 1963 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 marca 1965 r. 
1 li slo pada 1963 r. 

1 Iisto·pada 196~. r. 

i marca 1964 r. 

t marca 1964 r. 

1 lipca 1964 r, 

l lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964' r. 
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Lp. 

46 
47 

48 • 

,(9 

50 

51 
52 
53 
54 

55 

56 

57 

SB 
59 
60 
61 

- ~ 62 
J.. - _ • -. 

64 

65 

69 

70 

Numer normy 

63/W-89334 
63/W-89335 

63/A-75102 

63/A-19 l 21 
63/A-82066 

·63/ k-82067 
63/A-85712 
63"/A-85817 
63/A-86905 

63/P-22022 

63/R-78564 

63iM-34651 

63/M-34652 
63/M-34653 
63iM-34654 
63iM-34655 

. 6JiS~76063-

63/$·76951 

63/G-Oll01 

63/A-74700 

63/A-74855 
63/C-04720 
63JD,56211 

63iO-79162 

63/P-04905 

I 

525 -

Ty tul normy 
i zakres obowiązywania '· 

3 
, 

- Widełki pięŁy bomu 
- Widełki noku bomu' 

w zakresie produkcji i obrolu: 

Pr odukty owocowe 
Powidła śhwkowe 

Wina· owocowe 
-) Konserwy lnięsne ~ 

Wołowina we właSnym sosie . . 

, 

- Wieprzowina we własnym sosie 
Kości sPożywcze . 
Thlsl cze zwierzęce Sllrowe techniczne 
Tłuszcz . jadalny "Ceres" 

w zakFesie obrolu: 

ustanowienia 
normy 

4 

22 c zerwca 1963 r. 
. 22 czerwca 1963 r. 

28 cze rwca 1963 r. 

6 · cz~rwta 1963:- ~. 
28 czerwca 1963r. 

28 ,zetwca- 1963 r. 
28 czerwca' 1,963 r. 
28' czerwca 1963 r. 
6 czerwca 1963 r. 

'. 

Poz. ·327 

D ata 

od której 110rma 
obowil\zuje 

5 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 st)'unia- 1965 r, 
1 listopada 1963 r. 

1 grudnia 1963 r. 
l stycznia 1964 r. 
t grudnia 196·3 r. 
1 stycznia 1964 r. 

Skóry surowe zwierząt fute rkowych. Skó- 12 lipca 1963 r. . 1 listopada 1963 r. 
rylków srebrzystych i platynowych 

Jaja kacze wylęgowe 28 czerwca 1963 r. 1 stycznia 1964 r. 

w zakresie konslrukeji i produkcji: 

') Że liwne żebrowe podgrzewacze wody. 
Rury żebrowe ze .śrubami 

- Kolano krótkie 
-. Kola na dł.ug ie 
- Prostka 

. - Trójnik: 

w zakresie: aj nowych konstrukcji 
b) produkcji t 

Pl'zyrząrly wskainfkowe okrągłe- pojaz~ 

~ó.w 'mechanic:mych 
Sre dnice 
Prądnice samochodowe prądu stałego 

o średnicy 112 mm 
Główne wymiary 

w zakresie podziału i używania pojęć: 

Urządzenia pomocnicze do podziemnego 
wybierania kopalin. ~odział, nazwy 

, . i określenia 

\ 
w zakresie. me/od badań: 

Przetwory ziemniaczane 
Metody. badań: skrobi (krochmali) i dek- , 

stryrr 

22 c zerwca 1963 r. 

22 C7erwca 1%3 r. 
22 czerwca 1963 r. 
22 czerwca 1963 r. 
22 czerwca r963 r. 

29 czerwca Hm3 r. 

29 czerwca 1963 r. 

6 cze rwca 1963 r. 

28 czerwca ·1963 r. 

6 czerwca 1963 r. 
28 czerwca 1963 r. 
2&·czerwca- 1963 r. 

Cukier. Metody badań 
NigJOzyny. Metody badań 
Obrabiarki do drewna. 
Frezarka górno wrzecionowa . 
Sprawdzanie dokładności 
Opakowania transportowe · 28 czerwca 1963 r. 
Badanie wytrzymałości na zderzenia 

') Kontrola jakości wnobów włókienni- 28 czerwca 1963 r. 
czych 

Metody wyznaczania odporności wybar
wień. Ogólne zasady 

1 grudnia 1963 r. 

l grudnia 1963 r. 
1 grudnia 1963 r. 
1 grudnia 1963 r. 
1 grudnia 1963 r. 

ar 1 stycznia· 1964 r. 
h) 1. stycznia 1965 r. 

a} · 1 stycznia 1994 r. 
b) l stycznia . 1965 r. 

1 'stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 listopada 1963 r. 
1 marca 1964 r. 
1 czerwca· 1964 r. 

1 marca ,4964 r. 

1 marca 1964 r. 

; 
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i - ,. , 
D d t a 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 

ustanowie nia od której norma i zakres obowiązywania 
normy obowiązuje 

1 ; 2 3 4 . 5 ' 
, 

71 63!P-04906 - Metody wyinaczania od'porności 28 czerwca 1963 r. 1 marca 1964 r. 
wybarwień, Szara skala do oceny 

, zmiany barwy 
72 63iP-04907 - Metody wyznaczania odporności 28 czerwca. 1963 r. l marca 1964 r . . 

wybarwień. Szara skala do oceny 
stopnia zabrudzenia bieli 

. 

- w zakres ie gac/ań odbiorc.zyc'h: 

73 6.3/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Wyma- 29 czerwca 1963 r. 1 marca 1964 r. 
~~nia ,i badania techniczne przy od-

/ 

biarze 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany v/ następujących Polskich Normach (PN) obowiązuj'ące od dnia 1 listopada 
1963 r.: 

Lp. Numer normy 

.2 

1 59/A-86024 

2 62/C-04091 

3 59/C-81516 

4 61 /C-96070 

s 59/E-02110 

6 62/E-90009 

7 61 /E-93350 

8 61 /E-9401O 

9 62/G-54201 

10 62/G-57744 

11 - 60/H-85021 

Tytuł normy 

3 

Mleko w proszku pełne rożpyłowe 

Przetwory naftowe. Oznaczanie siarki 
metodą spalania w bombie kalory
me tryczne j 

Wyroby lakierbwe. Ozn;Jczanie ścieral
ności powlok lakiero"\'ych 

Przetwory naftowe. Olej e przemysłowe 

lekki.e 

Maszyny" elektryczne 
Trójfazowe silniki asynchronlczne (). mo

cy od 0,6 do 100kW. Znamionowe 
moce , napięc ia i ,p'rędkości obrotowe 

Kable okrętowe 

Dylatacyjne regulatory temperatury 

Farby akwarelowe szko lne 

Wi ercen ia ud arowe 
Kluc ze wiel·tnicze (fajkowe) z kładkami 

, 
Wier<::eni a normalnośrednicowe 

Gwintowniki 

Slal narzędziowa stopowa do pracy na 
gorąc o. KltJsyfikacja 

Data rozporządzenia 
Przewodniczijcego Pań

stwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego w 
sprawie zatwierdzenia 
normy lub data usU

nuwienia normy 

4 

31 grudnia 1959 r. 
(Monitor Polski 
i 1960 r. Nr 27, 

poz. 130) 
9 kwietnia 1962 r. 

(J\:Jonitor Polski 
Nr 50, poz. 248) 

27 marca 1959 r. 
(Monitor Polski 

Nr 50, poz./ 230) 
9 grudnia ' 1961 1,", 

(Monitor Polski 
~ 1962 r. Nr 15, 

poz. 65) 
5 sierpnia 1959 r. 

(Monitor Polski 
Nr 84, poz. 449) 

17 sierpnia 1962 r. 
(Monitor Polski 

Nr 78, poz. 368) 
8 kwietnia 1961 r. 

(Monitor Polski 
Nr 50, poz. 222) 

Data ustanowienia 
zmian 

5 

19 czerwca 1963 .r. 

1 lipca 1963 r. 

17 lipca 1963 r. 

20 czerwca 1 ·963~. 

\ . 
19 czerwca 1963 r . 

13 lipca 1963 r. 

17 czerwca 1963 r. 

31 maj;ca 1961 r. 21 czerwca 1963 r. 
(Monitor Polski 

Nr 41 , poz. 193) 
27 grudnia 1962 r. 28 czerwca 1963 r. 

(Monitor Polski 
z 1963 r. Nr 21, 

poz. 115) 
23 grudnia 1962 r. 28 czerwca 1963 r. 

(Monitor Polski 
z 1963 r. Nr 21, 

poz. 115) 
4 października 19601". 3 lipca 1963 r. 

(Mon itor Polski 
Nr R8, poz. 399) 

• 



Monitor Polski Nr 64 - 527 .,- Poz. 322 

Lp. Numer normy Tytuł ndrmy 

2 3 

Data rozporządzenia 
Przewodniczącego Pail-

stwowe j Komisji RI,Ulo· Data ustilnow~enia 
wania Gospodarczego w 
spraw ie ' zat wierdzenia zmian 
normy lub data usta· 

nowienia normy 

4 5 

12 61 /H-94004 Stal ·. konstrukcyjna węglowa i stopowa. 4 lipca 1961 r. 
(Monitor Polski 

Nr 67. poz. 292) 
17 grudnia 1960 r. 

(Monitor Polski 

8 lipca 1963 r. 
Odkuwki swobodnie kute. Warunki 
techniczne 

13 60/M-02013 

14 60/M-02113 

Gwinty metryqne ISO 
\Vymiary teoretyczne 

Gwinty metryczne ISO 
Tol!;rancje 

z 1961 r. Nr 25. 
poz. 121) 

17 grudnia 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 25. 
poz. 121) 

26 lipca 1963 r. 

29 lipca 1963 r. 

15 55/M-66Q55 Tłoczniki. Gniazda pras i czopy płyt 

głowicowych 

12 czerwca 1956 r. 
(Dz. U. Nr 31. 

poz. 145) 

10 lipca 1963 r. 

Wymiary , • 
16 62/S-73011 SwiaHapojazdów mechanicznych. Okre

ślenia barw 
29 czerwca 1962 r. 

(Monitor Polski · 
Nr 61. poz. 294) 
30 czerwca 1962 r. 

(Monitor Polski 
Nr 61. poz. 294) 

27 kwietnia 1955 r. 
(Dz. U. Nr 19. 

3 lipca 1963 r. 

17 62/rvl-66106 Tłoczniki. Otwory na czopy w płytach 20 czerwca 1963 r. 
głowicowych • 

IłJ ·S4!N-94330 Pomoce biurowe. Zszywki do łączenia akt -21 czerwca 1963 r. 

poz. 121) 
19 58/P-96012 ') Wytwory papiernicze 

Pergamin pakowy sztuczny 
21 czerwca 1958 r. 

(Monitor Polski 
Nr 67. poz. 395) 
16 grudnia 1958 r. 

(Monitor Polski 
z 1959 r. N r 18. 

poz. 81) 

21 czerwca 1963 r. 

20 58/P-97311 . - Preszpan elektrotechniczny 21 czerwca 1963 r. 

21 611S-76120 Wyposażenie elektryczne pojazdów me
chanicznych 

31 marca 1961 r. 
(Monitor Polski 

Nr. 4.1. poz. 193) 

13 lipca 1963 r. 

Rozruszniki samochodowe 
Główne wymiary kołnierzy mocujących 

2. Datę 1 lipca 1964 r.. od której ma obowiązywać nor
ma PN-62/R-65025 ;.Materia! siewny. Nasiona roślin pr:t:em,,
slowych oleistych i włóknistych .. ·• określoną w § 2 ust. 3 ob
wieszczenia Polsk. iego Komitetu N ormalizacy jnego z dnia 
27 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 55. poz. 279). zmienia 
się w stosunku do nasion lnu i kanopi na d:fień ogłoszenia 

ninie jszego obwieszczenia. 

3. Datę 1 września 1963 r.. od której ma obowiązywać 
norma PN-62/J-80001. określoną w § 1 lp. li obwieszczenia 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 marca 1961 r. 
(Monitor Polski Nr 29. poz. 151). zmienia się na datę 1 gru-

/ dnia 1963 r. 

§ 3. 1. Normy wymienione w § i lp. 9, 10 i 11 zastępu-
ją następujące normy: 

1) H-55001 "Podpórki słupkowe", 
2) H-55002 "Podpórki specjalne". 
3) H-55003 "Podpórki sworzniowe", 
4) H-55004 "Podpórki skrzyn~owe" 

- ustanowione jako zalecaneprz~z Polski Komitet N:or
malizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski 
z 1958 \r. Nr 13. poz. 83). 
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę 

54./H-84.021 "Stal do celów budowlanych i do konstrukcji sta· 

lowych. Zestawienie i klasyfikacja". zatwierdzoną jako obo
wiązującą rozporządzeniem Pf'lewoclniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia normy pailstwowej ust.alonej przez 
Polski Komitet Normalizacyjny. dotyczącej hutnictwa (Dz. U. 
z 1955 l'. Nr 2. poz. 10). 

3. Normy wymienione w § 1 lp. 26 i 27 zastępują nastę'" 
pujące' normy: 

1) M-74084 ,,') Armatura przemysłowa. Kaptury do za~uw 

i hydrantów". 
2) M-74085" - Klucze do zasuw i hydrantów" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 20. poz. 102). 
4. Normy wymienione w § 1, lp. 16 i 17 zastępują nastę

pujące normy: 
1) 58/~-54825 ,,') Gazomierze miechowe. Uszczelki do łącz.; 

ników". 
2) 58/M-54826" - Nakrętki do łączników" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1958 r . (Monitor Polski 
z 1959 r. Nr 18, poz. 81). 
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę 

59/M-54.827. I,Gazomierze miechowe. Łączniki redukcy jne'" 
~ 
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ustanowioną j~ko obowiązującą ~rzez Polski Koinitet Norma· 
Iizacyjny dnia 3 listopada '1959 r. (Monitor Polski z 1960 r: 
Nr 5, poz. 27). , \ 

6. Norma wymieniona w § 1 . 11" 38 zastępuje normą 

56/S~360 12 "Pojazdy mechaniczne. Pompy paliwowe silników 
o zapłonie iskrowy m. Rozstawienie olwo,rów ' na śruby mo
cujące kołnierzy", _ zatwierdzoną jako obowi ązującą rozporzą

łheniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie za
twierd zenia norm państwowych (Dz. U. Nr 5t, poz. 226). 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zas tę puje normę 

61 /P-22022 "Skóry surowe zw ierząt fut e rkowych. Skóry lisów 
sr'3brzystych i platynowych", ustanowioną jako obowiązują- . 
cą przez Polski Ko'mitet Normalizacyjny dnia 8 kwielllia 
1961 r. ' (Monitor Polski Nr 41, poz. 193). 

8. Normy wy mienione w § 1 lp. 57, 58, 59, 60 i 61 za
s tępują następujące normy : 

1) 59/M-34651 ,,~ ) Zeliwne źebrowe podgrzewacze wody. Ru-
ry żebrowe ze śrubami", 

2) 59/M-34652 " -- Kolano krótkie" 
3)' 59/M-34653" -- Koiana długie",.' 
4) 59/M-34654 " -- Prostka", 
5) 59/M-34655" -- Trójniki" 

-- ustanowione jako obowiązujące 'przez Polski Komitet ' 
Normalizacy jny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 84, poz. 449). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę 

53/A-74855 "Cll ~ier. Metody badania", zatwierdzoną jako 
obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo

w ej JComisji Planowania Gospodarczego 7. dnia 3 lutego 
1955 r. w spraw.ie zatwierdzenia norm państwowych ustalo
nych przez Polski l<:'omitet Normalizacyjny, dotyczących pro- • 
duktów spożywczych i rolnic lwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44). 

' ~) 56/P-04905 ,,') Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Metody wyznaczania odporności wybar .. 
wień. Ogólne zasady", 

2) 561P-04906" ,........ Metody wyznaczania odporności' wybar
wień. Szara skala do oceny zmiany, 
barwy", 

3) 56/P-04907" - Metody wyznaczania odporności wybar
wień. Sza ra skala do oce,ny stopnia ia-. 
brudzenia bieli" 

zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzenIem 

Przewodniczącego Pańshvowej Komisji Planowania Go
spoda rczego 7.: dnia 24 listcpada 1956 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 2(3)~ ' 

§ 4. Tra cą moc następujące normy: 

1) 55/B-02350 "MQduł budowlany" -- zatwierdzona jako 
obowiązu jąca rozporządzeniem Prze wodniczącego Pań

stwowe j Komjsji Planowania Gospodarczego z dnia 
IQ maja 1956 r. w sprawie zatwierd zenia norm państwo
wych (Dz. U. Nr 15, poz, 85), 

2) 55/B-02351 "Moduł budownictwa przemysłowego" -- za
twierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji' Planowania Gos podarcze
go z dnia 16 sierpnia 1955 r. w s prawie zatwierdzenia 
n orm pa ństwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor
malizącyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 35, 
poz, 218), 

3) 56/D-94003 "Bukowe półfabrykaty tarte do wy robu mebli 
gięty~h", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządze

niem Przewodniczącego Państwowej Kon}isji Planowania 
Gospodarczego z dnia- 28 lipCil 1956 r. w sprawie- za~ 

twierdzenia n::>rm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161). 

10. Normy wymienione w § 1 lp. 70, 71 i 12 zastępują 
następujące normy : 

-Prezes Polskiego Komitetu Norrnalizacyjn~go: 

w z. Z. Żaczkiewicz 

'J Pełny tyt uł, .J!0rmy; kreska przed tytułem tej s.amej serii norm . zastępuje pierw5zą częsć pełnego tytułu. 

Rekl amacje z powódu nieu o ręcze nia poszczególnych numerów wnosić należy do Admi nistracji Wydawnictw Urzędu Rady ~linl
strów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5 0) w terminie 10 do I ~ dIJ!' po otrzymani u n :ls tępnego kole jnego num~ru . 

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynos i: rooznie 75,- 'l.ł półrocznie 45,- zł. 

Prenumeratę można zgł aszać ty lko na okres r'oczny (od 1..1) . lub nil okres półroczny (od 1.1 i od 1.VII). Opłata powinna być uisz
czona co najmni e j na miesi ąc przed ok resem prenumeraty, a więc ZII okres ro czny 'lub za I półrocze - do dnia 30 listo pada, za 
n pó łrocze _ . do dnia 3 \ maja. Do abonen tów, klórzy opłacą prenumeratę po tych termin ach, wysyłka pierwszych numerów do
konana . zos tanie z opóźni eni em. J ednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abon i'mci powinni dokona ć wpłat za . pren.utn e ratę 
na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-901, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rach unków za 
prenumeratę nie wyslawia s;ę. Na odcinku wp/aty należy podać dokradną nazwę instytucii [bez skrótów). na zwę i numer doręcza
ją ce(jo urzędu po cztowego (jak Warsza wa 10, Poznań 3. it.p.). powiat, ulicę, nr 'domu, nr skrytki poc7towej orilz il oś ć zamawianych 

. , egzempla rzy Monitora Po~s.kiego. · · ; . . . 

Pojedyncze egze'n111larze Monitora Polskiego j f1abyw.ać 'moźna w punkta ch s przed aży w Warszawie: Al. I Armii Wojska ' Polskie
go 2/4, "Dom Książ ki" - Księg arnia Prawno Ek onomiczna - ul. Nowy Swiat l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - .a l. ,Gen. 
$wiercze wskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w : Białymstoku, Katowicach, Kiekach, Kosza linie, Łod z i, Olsztynie, Opolu, Rze
szew.ie, Wrocławiu i Ziel onej Górze oraz w kas ach. Sqd'Ów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdań
,sku, Gdyni. Gl i wi.car:h, Gnie.źnie, Jelen.i-ej Górze, Kalis.7.u, Kr.akowj e, Lub!.inie, Now-Vm Są{;zu. Ostrowie Wl-kp., Pozrumiu, .Przemy-

ślu, Raciborzu, R ,Hlomiu, Szczecinie, Tarnowie. Toruniu i 'Zamościu. 

Redakcja.: Urząd Rady Ministrów .- Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowsk-ie 1/3. 
Ądmini~tra.cill : A(Jmin islTacja Wydawnictw Urzędu 'Rady Ministrów ... War.s1l'1Wa , ul. Krok9w.kie PT1edmleś('Je 50 .. 

T/oczono ·z pol ecenia Prezesa Radv Minis.trów w . 7<1~ladach Graficznych "TamkCl ", Warszllwa. ul. TamkCl 3. : 

LIIm U i 9 Cena 1.60 zł . 


