
~M o N I TO R 
DZ I E N N I KUR Z'Ę D O W Y P O L S K I EJ R Z E C Z Y P O S P O L I T E J L U D O W E J 

Warszawa, dnia 4 października 1963 r. Nr 74 
TRESC: 
Poz.: 

ZARZĄDZENIE 

369 - Ministra Spraw \"Iewnętrznych z dnia 25 września 1963 r. w sprawie rejestracji cudzoziemców za 
pośrednictwem osob trzecich lub instytucji • 645 

OBW.IESZCZENIE 

371> - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych 
Polskich Norm 645 

369 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRŻNYCH 

z dnia 25 września 1963 r. 

w sprawie rejestracjI cudzoziemców za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 marca 
1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 15, poz. 77) zarządza 

się, co następuje: 

na którego podstawie cudzoziemiec przybył do PolskiejRze~ 
czypospolitej b.ldowej, i wypełnić deklarację pobytową. 

§ 1. Cudzoziemiec może dopełnić obowiązku reje'5lracji 
.za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji, na których za
proszenie przybył do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

§ 2. 1. Osoba trzecia lub przedstawiciel instytucji do· 
. pełniający obowiązku rejestracji cudzoziemca obowiązani są 

pn:edstawić organowi rejestracji właściwy dokument obcy, 

2. W razie zatrzymania przez organ rejestracji doku
mentu cudzoziemca należy wydać o tym osobie dopełnia
jącej obowiązku rejestracji 'zaświadc~nie w celu dorącz.e
nia go cudzoziemcowi; Zaświadczenie to podlega zwrotGwi 
przy ·odbiorze zatrzymanego dokumentu. 

§ 3. Zarząd-zenie wchodzi w życie z dniem 5 paf.
dziernika 1963 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych; W. Wicha 

370 

OBWIESZCZENIE PULSKIEGO KOMITETtJ: NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 12 września 1963 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polsk.ich Norm: 

Na podstawie art. 9 ust. · 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji fOz. U. Nr 53. poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny pO<laje do wiadomości, co następuje: 

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

< 

lp. 

---i 

t 

Numer normy 

2 

:f{ 63/B-27616 I 
.~, 

. Tytuł normy 
ł zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Papa asfaltowa na osnowie z włókien 
sl.klanych 

usta nowienia 
normy 

4 

lipca 1963 r~ 

? 

D a t a 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 lipca 1964 r. 

. .. 



Monitor Polski Nr 74 - 6 '16 - Poz. 370 
------~----.-----------------------------------------------------~~--

Lp. Numer normy 

1 2 

2 63/8-30178 

3 63/B-30179 

4 63/ 8-30320 

5 63/B-94010 

6 63/C-60013 

7 63/<:;-82000 

8 63/C-88006 
9 63/C-88032 

10 63iC-89257 

11 63/C-94147 
12 63i C-96151 

13 63/D-22121 

14 63i E-I1007 

• 
15 63/E-29051 

16 . 63/F-78240 

17 63/F-78270 

18 63/F-7827 1 
19 63/F-78272 
20 I. 63/I'-78273 
21 63/F-78274 
22 63/G-1 3101 

23 63/G-57113 

24 63/H-18011 

25 63/H-18012 
26 63/H-18013 
27 63 /H-18014 
28 63/H-18015 
29 63/H-1 8016 
30 63/H-18018 
31 63/H-55001 

32 63/H-74170 

33 63/H-82161 
34 63/H-83152 
35 63/H~87900 

36 63/H-92140 
, 

37 63/H-92825 
38 63/H-92909 

Tytuł normy 
i zakres ob o wiązy wania 

3 

Kit krzemianowy kwasoodporny na szkle 
wodnym z wype lni aczem mineralnym 

Kit chemoodporny na żywicach feno lo
formilld ehydowyc h z wypelniaczem 
mineralny m . 

Kamień wapie nn y dla przemysłu' cukrow
niczego 

Okucia budowlane. Zakrę tki dżwignio-, 

we wierzchni e 
Kamionkowe wyroby kwasoodporne . 

. Wanny 
W yroby z węgli usz lachetnionych. Wy-

kładziny węglowe wielkopiecowe 
DWLlsiarczek węgla techniczny 
EtCi fen y lowy techniczny 
Tł oczywa termoutwardzalne 
Tłoczywo FA-:-M 
Węże gumowe d o pa ry 
Przet wory nat owe 
Smar LMP 
Płytki pilśniowe porowa te perforowane 

l nacinane 
Matedałyelektroizolacyjne 

Rury z mikanitu do kszta łtowania lub 
mikafolii ~ 

Ma ter i ały elektroizo lacy jnockonstrukcyj
ne . ' Płyty tkaninowe utwardzone ży

wicą fenolową 

') Okucia meblowe. Za wiasy splatane ta
śmowe 

- Zilmeczki wie rzch nie i wpuszcza
ne. b laszki zacze iJow€ i k lucze 
W yma<Ji.lDia i bad lIn ia technićzne 

- Za meczki wpuszczane 
- Zameczki wierzchnie 
- Blaszki zaczepowe 
- Klucze do za meczków meblowych 

Szklarskie surowce podslawowe. Piaski 
szk larskie 

Wie rcenia udarowe 
Rozszerzacże i szczęki do nich 

') Żelazostopy 
Zelazokrzem z pieców efektrycznych 

- Zelazochrorfl 
- Zelazokrzemomangan 
- Lelazomangan nisklf\.vęg lowy 
- Lela zowo lfram 
- Lelazowapn iokrzem 
- l elazo ty ta n . 

Podpórki do rdzeni odlewniczych 
' Vyma gania i badania techniczne 
Leliwne rury c i śni enio we 
Klucze do dławików 
Magnez hutnic zy 
Staliwo węglowe. Gatunki 
Badania od lew niczych stopów miedzi na 

rozciąga nie 
Próbki odlewów w forma ch piaskowych 
Bla cha stalowa je dnostronnie platerowa-

na stalą odporną na korozj ę . 
Miedzionikiel MN'45. Tasmy 
Anody srebrne 

ustanowienia 
normy 

- - -
4 

,l lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

5 lipc a 1963 r. 

4 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

5 lipca 1963 r. 
5 lipca J 963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

. 29 czerwca 1963 r. 
29 cz.:!rwca 1963 r. 

29 cze rwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

28 cze r wc'a 1963 r. 

4 czerwca 1963 r . 

29 czerwca 1963 r. 

29 czer wca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 

28 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 cze rwca 1963 r. 
5 lipca 1963 r. 

29 czer Wca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 
29 cze rwca 1963 r. 
29 cze rwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 cze rwca 1963 r. 
39 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

5 iipca 1963 r. 
29 cze rwca 1963 r. 

D a t a 

od któ re j norma 
obowiązuje 

5 

1 maja 1964 r. 

1 maja 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

l kwietnia 196·1 r. 

l marca 1964 r . 

1 marca 1964 r. 

l marca 1964 r. 
l ma rca 1964 r.' 
l marca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
l marca 1964 r. 

l stycznia 1964 'T. 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r . 

l kwielnia 1964 r. 

1 k wi'etnia 1964 r. 

1 kwie tnia 1.964 r . 
1 kwielnia 1964 r. 
l kwie tnia 1964 r. 
l kwietnia 1964 r. 
1 marca 1964 r. 

l ma rca 1964 r .-

l kwielnia 1964 r. 

l kwie tnia 1964 r. 
l kwietnia 1964 r. • 
l kwie tnia 1964 r. 
1 kwielnia 1964 r. 
l kwielnia 1964 r. 
1 kwietnia 1964 r. 
1 czerwca 1964 r. 

l ma rca 1964 r. 

l kwietnia 1964 r. 
l stycznia 1964 r. 
1 cze r wc,a 1964 r. 

1 kwie tnia 1964 r. 

l li pca 1964 r. 
1 kwie tnia 1964 r . 



Monitor Polski Nr 74 . 

Lp. 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

41 
48 
49 

50 

51 
52 

53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Numer normy 

2 

63/H-93846 

63/K-91043 

63/K-91048. 

63!K-91049 

63/M-S3141 

63/M-61S30 

63/M-61S32 

63,M-61S33 

63/M-6i536 
63/M-61693 
63/M-6200I 

63/M-66105 

63iM-66107 
63/M-66215 

63 /M-78205 

63/M-82I 21 
63/M-82411 
63/M-82S] 1 
63/M-85111 
6:1 /0-79380 
63/P-63511 

63/R-S7900 

63/Z-060S0 

63/Z-5309I 

63/Z-53092 

63/A-820S7 

63/A-82065 

63/M-45360 

" 

- 647 -

Tytuł normy 
i zak res obowiązywania 

3 

Miedzionikiel manganowy MNM401. 
Drut 

') Tabor kolejowy 
Wagony normalnotorowe. Koła bose ku

to-wakowane i kute 
- - Osie obrobione zestawów koło

wych do łożysk tocznych 
- - Zestawy kołowe do łożysk tocz~ 

nych 
Warsztatowe środki miernicze 
Głębokościomierze suwmiarkowe z no

niuszem 0,1 mm 
') Wyposażenie tokarek rewolwerowych. 

Imaki z chwytem walcowym proste 
dwustronne 
- Imaki z chwytem walcowym stałe 

skośne jednostronne 
- Imaki z chwy tem walcowym na-

s.tawne skośne · 

- Oprawki imakowe skośne 
- Oprawki wahliwe do odcięć 
- Imaki z chwytem walcowym stale 

proste jednonożowe 
') Tłoczniki. Czopy sprzęgłowe do wkrę

cania 
- Zabieraki do Cz.opów sprzęgłowych 
- Ste mple okrągłe o średnicy cięba 

ponad 0,7 do 10 mm 
Pal e ty ładunkowe me talowe 
Wymagania i badania techniczne 
Śruby Zf: łbem czworokątnym 
Śruby pazurkowe ze łbem grzybkowym 
Śruby klamerkowe ze łbem wy puklym 
Pierścienie osadcze sprężynujące 
ł. . ubianki 

Maszyny włóki,ennic7.e 

Wrzec iona do ni edoprzęd z arek 

\"'aly przegubowo-tel eskopowe z osłona
mi. Wymiary główne i przyłącze

niowe 
M ebl e i s przęt szpitalny 
Wymagania i bada nia .t.echniczne 
Szkła okularowe sfe ryczne bezbarwne. 

Wymagania i badania techniczne 
Szkła okularowe dwuogniskowe moncrli

tyczne sferyczne bezbarwne. Wyma
- gania i badania techniczne 

w zakH~~ie prodUKcji i obrolll: 

. ') Konserwy mięsne 
Gulasz wieprzowy i gulasz wolowy 

- Pasztet popularny 
Pasztet luksusowy 

w zakresie projeklowania l konstrukcji: 

Dźwigi elektryczne osobowe 
Szyby i kabiny 

ustanowienia 
normy 

4 

1 lipca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 ·r. 

29 czerwca 1963 r. 

29· czer w{,a. 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czer wea 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

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

28 cze rw ca 1963 r. 

28 czerwca 1963 r. 
28 czerwc a 1963 r. 

29 cze rwca ·1963 r. 

28 czerwc a 1963 r. 
28 czerwca 1%3 r. 
28 czerwc a 1963 r: 
28 czerwca 1963 r. 
29 czerwc a 1963 r. 
21 czer wca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 cze rwc a 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwc a 19&3 r. 

12 lipca 1963 r. 

12 lipca 1963 r. 

I 6 czerwca 1963 r. 
! 

... Poz. 370 

D a t a 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 1'. 

1 marca 1964 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 czerwca 1964 r. 

l c zer wca 1964 r. 

l czerwca 1964 r. 
1 czer wca 1964 r. 
l c zerwca 1964 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 c zerwca 1964 r. 
1 czerwca 1964 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 czerwca ·1964 r. 
1 c zerwca 1964 r. 
1 c zerwca 1964 r. 
1 marca 1964 r. 
1 marca 1964 r. 
1 grud nia 1963 r. 

1 czerwca 1964 r. 

1 ma rca 1964 r. 

l czerwca 1964 r. 

1 czerwc a 1964 r. 

1 grudnia. 1963 r. 

1 grudnia 1963 r. 

l marca 1964 r. 



Monitor \'10Iski Nr 74 . . 

Lp. 

l 

67 

68 

69 

70 

7l 

n 

73 

74 
75 

76 

78 

79 

80 

81 

Numer normy 

:2 

63/M -45361 

63/M-4t?362 

63/M-45363 

,,1/M-73081 

63iM-73082 

63/M-91.001 

63/B-03431 

63/B-06250 
63/B-02361 

63/B-06251 

63/B-06593 

63/S-10040 

- 63/B-0 1306. 

63/M-51300 

63/D·54000 

. - 648 -

Tytuł normy 
f zakres obow·iązywania 

3 

Dźwigi elekt~yczne szpitalne 
Szyby i kabiny 
Dźwigi elektryczne lowarowe małe 

Szyby i kabiny 
Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe. 
Szyby i kabiny 

') Napędy i sterowania hydrauliczne. Sred
nice nominalne przelotów 
- Gwinty stosowane w złączach urzą

(lzeT1 hydraulicznych 
Wybór 

ustanowienia 
normy 

4 

6 czerwca 1963 r. 

6 czerwca 1963 r. 

6 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

Obręcze kół jezdnych pojazdów jezdnio- 29 czerwca 1.963 r. 
wych. Zarysy. Podział 

w zakresie projektowania 
i wykonawstwa: 

Wentylacja mechaniczna w budownic
twie. Wymagania techniczne 

Beton zwykly 
Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 

w zakresie wykonawstwa robót: 

Roboty betonowe i żelbetowe 
Wymagania · techniczne 

w zakresie projeklowania, wykGnawslwa 
robót i badalt odbiorczych: 

Elel~troenerget'iczne linie kablowe. Li
nie zestawu bloków 

Wytyc1lle projektowania, wykonania 
i odbiór techniczny 

w zakresie wy"konawstwa robót 
i badań odbiorczych: 

29 czerwca 1963 ·r. 

29 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerWCa 1963 r. 

Drogi samochodowe 29 czerwca 1963 r. 
Mosty żelbetowe 
Warunk;.i -techniczne wykonania i odbioru 

w zakresie zasad i oznaczeń 
klasyfikacyjnych: 

Wapno nie gaszone przemysłowe 
Klasyfikacja 
Sprzęt pożarniczy. Samochody poźarni-

cze. Podział i oznaczenia 

w zak"esie oznaczania i używania 
pojęć i symboli: \ 

1 lipca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

Maszyny, urządzenia , przyrządy i narzę- 29 czerwca 1963 r. 
dzia do obróbki i przerobu drewna. I 
Zasadniczy podział i symbole działów I 

Poz. 370 

D a t a 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 
1 kwietnia 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 marca 1964 r. 

1 rilarca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

I 
i 1 czerwca 1964 r. 

1 stycznia 1965 r. 



Monitor Polski Nr 7~ 

.-

Lp. 

1 

, 82 

83 

&4 
85 

S6 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

9.3 
. 94 

95 
96 

97 

l 

--
.>'1 .• 

Numer normy 

2 

63/P-81003 

63/G-Ol tOO 

63/N-02001 
63iN-02002 

63/A-74701 

63/A-74702 

63/A-86739 

63/A-88027 

63/C-04146 

63/D-56204 

63/D-56212 

63/G-04020 
63/H-04932 

63/H-04935 . 
63/P-046 15 

63/P-04737 

I 

Tytuł normy 
ł zakres obowiązywania 

3 

w zakresie używania pojęć: 

Przędzabawelniana. Błędy 

w zakresie podziału i używania pojęć: 

Obudowa górnicza. Podział, nazwy i okre
ślenia 

w zakTesie opTOcowywania norm: 

Wytyczne ogólne opracowywania norm 
Wytyczne opracowywania norm 
Forma graficzna 

w zakresie me/od badań: 

') Przetwory ziemniaczane 
Metody badań produktów hydrolizy skro

bi (krochmalu) 
- Mt' tody badań suszów ziemnia-

czanych--
Ryby i przetwory rybne 
Oznaczanie zawartości soli kuchennej 
Wyroby cukiernicze trwałe 
Oznaczanie zawartości suchej masy 
Przetwory naftowe 
Pomiar lepkości strukturalnej smarów 

stałych 

') Obrabiarki do drewna 
Strugarka trzyslronna 
Sprawdzanie dokładności 
. - Strugarka czterostronna 

Sprawdzanie dokładności 
Sól. Metody badań 

') Badanie proszków metali 
Oznaczanie stlaty wodorowej 

- Oznaczanie sypkości 
'l Kontrola jakośc i wyrobów włókienni

czych. Tkan iny. Wyznaczanie współ
czynnika turcia 
- - Wyznaczanie odporności na 

mip,cie 

ustanowienia 
normy 

4 

5 lipca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 
29 czerwca 1963 r. 

12 lipca 1963 r. 

12 lipca 1963 r. 

28 czerwca 1963 r. 

12 lipca 1963 r. 

5 lipca 1963 r . 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 · r. 
29 czerwca 1963 r. 

29 czerwca 1963 r. 
21 czerwca 1963 r. 

21 czerwca 1963 r. 

Poz. 370 

D a t a 

J 
i 
I 

I 
I 
I 
I 

00 której norma \ 
obowiązuje 

5 

marca 1964 r. 

! 1 s tycznia 1964 r. 

s,tycznia 1964 r. 
stycznia 1964 r. 

stycznia 1964 r. 

stycznia 1964 r. 

stycznia 1964 r. 

grudnia 1963 :r. 

marca 1964 r. 

l czerwca 1964 r; 

1 czerwca 1964 r. 

l marca 1964 r. ·· 
l kwietnia 1964 r. 

kwietnia 1964 r. 
grudnia 1963 r. 

l grudnia 1963 r. 

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 listopada 1963 r.: 

Data rozporządzenia -
Przewodniczącego Pań-

stwowej Komisji Plano- Data ustanowienia 
Lp. Numer normy Tytuł normy wania Gospodarczego w 

zmian sprawie zatwierdzenia 
normy lub data usta .. 

nowienia normy 

1 2 3 i 4 fi 

, 

1 57/A- 13300 Klosze szklane do elek lrycznych opraw. 18 marca 1957 r. 14 sierpnia 1963 r. 
oświetleniowych. Warunki techniczne '. (Monitor Polski 

Nr 74, poz. 454) 
2 59/D-54217 Piły do drewna jednochwytowe. Grzbiet- 28 grudnia· 1959 r. 8 kwietnia 1963 r. . nice bo~zne z rękojeścią do przekła- (Monitor Polski 

dania z 1960 r. Nr 63, 
. DOZ • 302) 



~IonHnr PoJsk.i Nr 74 - 6S0 - Poz. :no 

Data ru?pofzątheni: 

Lp. Numer normy Tytuł normy 

Przewodniczącego PdIi
stwowc j Komisji PIc1!lO
wani a (;ospod.arczego w 
sprawie zatwierdzenia 
normy lub ddta USl :l

nowienia normy 

Dala ustanowienia· 
zmian 

2 

3 57ID~94006 

61ID-94012 

59/D-94016 

6 58/D-95008 

7 60iD-95011 

57 ID-96000' 

9 59/H-74252 

10 59iH-92822 

11 53/H-92914 

12 59/M-82051 

13 62/R-65026 

, 

3 

Tarcica wagonowa iglasta -

Tarcica. okrętowa igIasta . 

[glaste półfabrykaty tarte do wyrobu 
drewnianych części maszyn rolni
c zyc h 

Drewno tartaczne liściaste-

Drewno okleinowe' liściaste 

Tarci c:;.a iglasta ogólnego przeznaczenia 

Rury stalowe kotłowe bez szwu 

Nikiel. Taśmy na anody do lamp elek
tronowych 

Anody niklowe 

~ruby, wkręty i nakrętki ogólnego prze
znaczenia 

W ykonanie i dopuszczalne odchyłki wy
łll iarowe 

Mater iał siewny. Nasiona roś lin korze
niowy ch i kapusty pastewnej 

4 5 

31 grudnia 1957 r. 14 sierpnia 1963 r. 
(Monitor Polski 
z 1958 r. Nr 13, 

poz. 83) 
30 grudnia 1961 r. 14 sierpnia 1963 r. 

(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 32, 

poz. 153) 
1 lipca 1959 r. 14 sierpnia 1963 r. 

(Monitor Polski 
Nr 75, poz. 401) 

24 listopada 1958 r. 30 sierpnia 196J r. 
(Monitor Polsk i 
z 1959 r. Nr 18, 

poz. 81) 
8 kwietnia 1%0 r. 30 sierpnia 19G3 r. 

(Monitor Polski 
Nr 49, poz. 235) 

18 grudnia 1957 r. 14 sierpnia 1963 r. 
(Monitor Polski 
z 1958 r. Nr 13, 

poz. 83) 
29 czerwca 1959 r. 29 sierpnia 1963 r. 

(Monitor Polski 
Nr 75, poz. 401) 

13 listopada 1959 r. 
(Monitor Poiski 
z 1960 r. Nr 27, 

poz . 130) 

9 sierpnia 1963 r. 

15 czerwca 1954 r. 9 si erpnia 1963 r. 
(Dz. U. Nr 30, 

poz. 118) 
9 października 1959 r. 29 sierpnia 1963 r. 

(Mon itor Polski 
z 19110 r. Nr 27, 

poz. 130) 
30 czerwca 1%2 r. 8 sierpnia 1963 r. 

(Monitor Polski 
Nr 61;, poz . 320) 

§- 3. 1. Norma wymieniona w § l lp. 16 zastępuje normę 
PN-54/f -78240 "Okucia meblowe. Z.'lwiasy taśmowe" zatwier
dzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego 

Pflń.stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
27 kwietnia 1955 r. w sprawie zat\'\;i~rdze nia norm państwo

wych ustalonych przez Polski Komitet Norma tizacy jny, doty
czących okuć meblowych, przy90rów kreślarskich i pom0cy 
biurowych (Dz. U.Nr 19, poz. 121). 

8) PN-53/G-13116 - Piaski szklarskie klc1sy 6", · 
9) PN-53/G-13117" - Piaski szklarskie klasy 7", 

10) PN-53/G-131 18 " - Piaski szklarskie klasy 8" 
- za twi erdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania GOS i)(}o
dilr czego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwier
d zen ia nor m państwowych ustalonych przez Polski Korni .. 
tet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272). 

2. Norma wymieniona w ł. IIp: 22 zastępuje następują
.ce normy: 

. 1) PN-53/G-13101 ,,') Szklarskie surowce podstawowe. Piaski 

2) PN-53/G-13110 

3) PN-53/G-13111 
4) PN-53/G-13112 
5) PN-53!G-13113 
6) PN-53/G-131 J 4 
7) Pj~-53/G-13115 .. 

szk larskie . Klasyfikacja", 
Piaski szklarskie klasy Sp (specjal
nej)", 
Pia ski szklarskie 
Piaski szklarskie 
Piaski s7.klars1<ie 
Piaski szklarsk ie 

- Piaski szklarskie 

klasy l", 
klasy 
klasy 
kla sy 
k.1 as y 

2" , 
3" , 
41f

, 

5", 

3. Norma wymien(ona w § 1 lp. 24 zastc;puje normę 
PN-59/H-18011"le lazostopy. lelazokrzem elektropiecowy", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma
lizacy jny dnia 16 października 1')59 r. (Monitor Polski z roku' 
1960 Nr 5, poz. 27). ' .1 

4. Normy wymienione w § l lp. 25, 28 i 30 zastępuj" 
nastęoujące normy : 

1) PN-59/H-18012 ,,'} lela7.0stopy. lelazochrom", 
2) PN-59/H-18015.. - lelazowoliram", 
3) PN-59 /H-I8018 .. . - lE'la70tvtan" 

- usta nowione jak.o obowiqll1jące prze z Polski KQmitet 
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Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 27, poz. 130). 

5. Normy wymienione w § l lp. 26, 27 i 29 zastępują na-
stępujące norm y : 

1) PN/H-18013 ,,') Żelazostopy . Zelazokrzemomangan", 
2) PN/H-18014" -Żelazomangan niskowęglow,Y", 
3) PN/H-18016" - ŻelazowapniokrLem" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Prze
\vbdniczącego Państwowej Knmisji Planowania Gospodar
czego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatw ie rdzenia 
norm państwowych lIstCllony :::h przez Polski Komite t Nor
mali zacyjny, dotyc zących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68). 

6. Norma wY\llieniona w § 1, lp. 33 zastęp uj e normę 

PN-55/H-82161 "Magnez hutniczy", zatwierdzoną jako obo
wiązującą rozporządzeniem Prze wodniczącego Państwowe j 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. 
w sprawie zatwierdl,enia norm państwowych ustalonych pfl:ez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. 
Nr 33, poz. 205). 

7. ' Norma wymieniona ' w § l lp . 34 zastępuje normę 
PN-54/H-83151 "Oclie wy ze staliwa węglowego . . Kla syfika ::: ja 
i ,warunki techniczne" w zakresie klasyfikacji, . zatwierdzoną 

, jako obowiązującą r07porządzeniem Przewodniczącego Pań~ 
stwowej KO'mi'sji Planowania Gospodarczego z dn ia 20 g ~u

dnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pailstwowych usta
lonych przez Polski Komitet Norńlidizacyjny. dotycząc ych 

odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19). 

8. Norma ' wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę 
PN-57/H-92140 "Blachy stalowe platerowane stalą kwasood
porną", ustanowioną jako za lecaną przez Polski Komitet Nor
maliza'cyjny dnia 30 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nt' 83, 
poz. 504). 

9. Norma wymieniona w § l lp. 40 zastępuje normę 

PN-59/K-91043 "Tabor kolejowy. Koła bose kuto-walcowane 
i kute", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Ko mi~et 

Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50. 
poz. 230). 
, 10. Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 42 zastępują na-

'stępu jące normy: 
1) PN-60/K-9l048 ,:) Tabor kolejowy. Wagony i tendry nor

malnotorowe. Osie zestawów kolowych 
do łożysk tocznych. Wymiary", 

2) PN-60/K-91049.. - - Zestawy kołowe do łożysk tocz

- ustanowione jako 
Normalizacy jny dnia 
Nr 63, poz. 302). 

nych. Wymiary" 
obowiązujące przez Polski Komitet 
20 czer,wca 1960 r. (Monitor Polski 

11. Normy wymienione w § 1 lp. 43 i 61 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-58/M-53141 "Warsztatowe środki miernicze. Głęboko
ściomierze ' suwmiarkowe z noniuszem 
0,1 mm", 

2) PN-58/Z-06050 "Meble i sprzęt szpitalny. Warunki tech-
nic"zne" . 

- ustanowione jak:.> obowiązujące pr,zez PoJski Komit e t 
Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 395). . 
12. Normy wymienione w § 1 lp. 50, 51, 74, 76 i 91 za

stępują następujące normy: 
1) PN-55/M-66l05 .:) Tłoczniki. Czopy sprzęgłowe do wkrę

cania", 
2) P-N-55/M-66 l 10 " - Zabi~raki do czopów sprzęgłowych", 
3) PN-55/ B-06251 "Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 

wykonania", 
4) PN-55/ B-06250 "Belon zwykły". 
5) PN-55/D-56204 "Obrabiarki do drewna . Sprawdzenie do-

kładnoścL Strugarka trzys tronna" 
- zatwierdzone :.- pierwsze trzy jako zalecane, a dwie 
pozostałe jako obowiązujące - rozporządzeniem Prze
wo.dniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar .. 
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czego z dnia 12 czerwca 195(; r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz . 145). 
13. Norma w v mieniona w § 1 lp. 52 zastępuje no rmę 

PN-56/M-66145 "Tłoc zniki. Slemple okrągłe o, średnicy cię
cia do 10 mm", za twierdzoną jako za l ecaną rozporządzeniArn 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planow11llia Gospo
darczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263). 

14. Normy wymienione w § 1 lp. 54 i 55 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-M-82121 82122 ,,~ruby ze łbami czworokątnymi 
z gwintem krótkim", ' 

2) PN/M-82123 82124 "Śruby ze łbami czworokątnymi 
z gwinte m na całej długośc i", 

3) PN/M-82411 "Śruby pazurkowe ze łbami grzybkowymi" 
- zatwierdwlle jako zalecar.e rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 22 października l~l56 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227). 

15. Normy wymi enione w § 1 lp. 56, 66, fi7, G8 i 69 za-
stępują następująC2 n!Jrmy: 

1) PN/M-82511 "Ś ruby klamrowe ze Jbami wy1Jukłymi", 
2) PN/M-82512 "Śruby klamrow~ ze łbami płaskimi", 
3) PN/M-45360 "Dźwigi elektryczne osobowe. Główne wy

miary szybów i kabin", 
4) , PN/M-45361 "D~, wigielcktryczne szpitalne, Główne wy

miary szybów i kabin", 
5) PN/M-45362 "D l.wigi elektrycl.Oe towarowe mille. Głów:1e 

wymiary szybów i kabin", 
6) PN/M-45363 "Dżwigielektryczne t owarowo-osobowe i to-

warowe. Główne wymiary szybów i kabin" 
- ustanowione - pie rwsze dwie jako obowiązujące, 
a pozostałe cztery jako zalecane - przez Polski Komite t _ 
Normalizacyjny dnia 25 listopąda i 1 grudnia 1959 r. (Mo
nitor Polski z 1960 r. Nr :20, poz. 102). 

16. Norma wymieniona w § 1 l p. 57 zastępu je normę 

PN-58/M-85111 "Pierścienie osadcze sprężynujące", ustano
wioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyj
ny dnia 27 wrześni~ 1953 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472). 

17. Norma wymieniona w § l lp. 58 zastę, pu"je normę 

PN/D-79150 "Łubianki z pałąkiem bez wi{) ka . Łuuianki do 
jagód", za t wie~dz ')ną jako obowiązującą rozporząd zen if~ 1l1 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowonia Gospodar
c zego z dnia 5 pażllziernika 195,l r. w sprawie zatwierdzenia 
norm patistwowych ustalonych przez Po lsk i Komite t Norma
lizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 2li). 

18. N,; rma wymieniona w § l lp. 75 zastępuje normę 

PN/B-02361 "Pochylenie płaszczyzn połaci dachowych", za
twierdzoną jako obowiązującą 10zpoIządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia n:Jrm p'ań 

stwowych ustalonych pf7el: Po'lski Komitet Normaliza :::yj:lY, 
dotyczących bud owni c twa (Dz. U. Nr 40, poz. 179), 

19. Norma wymieniona w § l lp . 7'7 zastępuje normr;: 
PN-56/ B-06593 "Elektroenergelyczne linie kablowe podziem

' ne. Linie zestawu bloków. Wytyczne , wykonan ia i odbiór 
techniczny", zatwierdzoną ' jako obowiązującą rozporządze
niem Przewodniczącego Par"lstwowej Komisji Planowania' Go
spodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia 
n orm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161). 

20. Norma w y mienior.a w § 1 lp. 84 zastępuje normę 

PN-59/N-02001 "Wytyczne ogólne opracowywania i układu 
norm", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet 'Nor
malizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. 
Nr 32, poz. 161). 

21. Norma · wymieniona w § l lp. 80 zastępuje normę 

PN-53/S-48050 "Samochody pożarnicze . Podz iał i oznaczenia", 
zatwierdzoną jako abowiąll1jącą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
Z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatw~erdzenią norm pań ... 
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stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dotyczących komunikacji (Dz. . U. Nr 13, poz. 79) . 

n. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę 

PN-5.4/P-81003 "Przędza ba welnia na surowa pojedyncza . Blę
dy" zatwierdzoną jako wlccaną rozporządzeniem Przewodnj
czącego Pai1stwowe j KOJnisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierd7f~nia norm pań
stwowych ustalonych puc'- Polski Komitet Normalizacyjny, 
dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, póz. 163). 

23. Norma wymieniona w § l lp. 88 zastępuj e normę 

PN-53/A-86739 "Prze twory rybne. Oznaczanie soli kuchennej", 
zatwie rdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Prze wodni
czącego Pailstwow'ej Komisji Planowania Gospodarcze(Jo 
zelnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalon}'ch pLWZ Polski Komitet Normalizacyjny, 
dotyczących produktów spożywczych ' i rolnictwa (Dz. U. 
Nr 7, poz. 44) . 

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje normę 

PN-54/G-04020 "SÓl. Metodybildania", zatwierd700ą jak::> obo
wiązuj ącą rozporządzeniem Pflewodniczącego Państwow~j 

Kom is ji Planowania Gospodarczego ··z dnia 27 czerwca 1955 r. 
w sprawie zat\Vierd:~enia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komite t Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157) . 

25. Norma wymieniona w § l lp. 97 zastępuje normę 

P'N-54/P-04737 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Tkaniny . Wyznaczanie odporności na mięcie", zatwierdzoną 

jako zalecaną rozporz.ądzeniem Przewodniczącego Państwo

wej Komisji Planow ania Gospodarczego z dnia 12 listopada 
1954 r. w sprawie zatwiedz.en ia norm państwowych ustillo
nvch przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włó
kiennictwa (D z. U. Nr. 55, poz. 275). 

§ 4. 1. Z dnie'm 3f paźdz ie rnika 1963 r. tracą moc nast ę
pując e normy: 

1) PN-54/Z-55103 ,,') Narzędzia lekarskie. Igły do odmy", 
2) PN-54/ Z-55104" .:..- Igły do nakłuć lędżwiowych" 

- zatwierdzone jako obowiązujące' rozporządzeniem 
Przewodniczącego P.a115twowej Komisji Planówania Go
s.podarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwier
dze]] ia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz .. U. -
Nt 19, poz. 120); 

,3) PN-55/Z-55111" - Igła do nakłuwani'a mostka" 
- ustanowiona jako obowiązuJaca przez 'polski Komitet 
N(lrmalizacyjny dnia 17 kwietnia 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 45, poz. 280); . 

4) PN-56/Z-35113.. - Igły do nakłuwania komór mózg 0-

w'ych " , 
5) PN-56!Z-78035 .,Meble szpitalne. Wózek-nosze" 

- żatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarc~e

go z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm. 
pailstwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154); 

6) PN-54/Z-55165 ,,') Narzędzia weterynaryjne. Igła do .po
bierania krwi", ' 

7) PN-54/Z-55180" - Igły do nakłuć krzyżowych", 
8) PN-54/Z-66011 "Przybory apteczne. Łópatki dwustronne 

metal.owc" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pai1stwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w spr awie Ził

twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
. Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowi-a 
. (Dz. U. Nr 28, poz. 167); 

9) PN-58/Z-78039 ,:) Meble szpitalne. Wózek do 'przewDżenia 
potraw", ustanowioną jak'o obowiązującą pnez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Moni
tor Polski Nr 67, po z, 395); 

10) PN-55/Z-78138" - Wózek do przewożenia chorych", za: 
twierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewod
niczącego Pańslwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor
malizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 35, 
poz. 221); 

11) PN-53/B-30004 "Cement budowlany 250", zatwierdzona ja
ko obowiązująca rozporządzeniem Przewodnicząceg~ Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
3 sierpnia 1954 r. w spr.awie zaŁ.wierdzenia norm pań

stwowych ustalonych przez Polski Komite t Normalizacyj
n y, dotyczących budownictwa (Dz. U, Nr 40, poz. 179). 

2. Z dniem stycznia 196;t r. traci moc norma ' 
PN-55/M-66101 "T/oczni.ki. Czopy clo roznitowania", zatwief'
dzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodnicząceg:> Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczegó z dnia 12 czerw- .' 
ca 1956 r. w spra wie za twierdzenia norm ' państwowych (Dz. U. 

. Nr 31, poz. 145). . 

Prezes Pol5kiego Komiletu Normalizacyjnego: 
w z. Z. Zaczkiewicz 

') Pełny tytuł normy; jedna kreska 'przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego . tytułu, a dwie kreski przed· 
tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierws ze części pełnego tytułu. 

Reklilmacje z powodu niedoręczenia poszczególnych Ilumerów wnosić nćlleży .. do Adminisl-racji Wydawnictw Urzędu Rady Minl- . 
slrów {Warszawa, ul. Kr~kowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu n~stp,pne~o kolejnego numeru. . 

Opłala za . prenumeratę Monitora Polskiego wynosi : rocznie 75.- zl półrocznie 45.- zł. 

Prenumera tę możn~ zgłaszać tylko nil okres roczny lod !.I) lub na okres półroczny {od 1.1 i od I.VlI). Oplata powinna być uis'i
nona co najmniej na miesiąc przen okresem prenumeraty, II więc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopada, Z'I. 

II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysylka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóźnieniem. J ednostki na rozrachunku gospodarczym i inni ęboni'nci powinni dokonać wpłat za prenumeratę
na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, .ur 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rac~unków za 
prenumeral ę nie wystawia się. Na odcinku wptaty należy podać dokładną nazwę instytucii,. (bez skrótów), nazwę j numer doręcza. ' 
jącęgo urzędu pocztowego (jak W a rszawa lO, Poznań 3 itp.), powiat, uł icę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

egzemplar.zy Monitora Polskiego. 

Pojedynne egze mplarze Monitora Pol~kiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska 'Polskie
(jO '2 / 4, "Dom Książki" - Księgarnia Prawno,Ekonomiczna - ul. Nowy $wiat 1, kiosk " Domll Książki" w gmachu sądów - al. ,Gen. 
~wierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rze
szowie, Wrocłclwiu i Zielonej Górże oraz w kasach Sądów' Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cleszynie, Częstochowie, Gda"" 
iku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemy-

. ślu. Raciborzu, R.ldomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu I Zamościu. 
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