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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO -

'z dnia 21 października 1963 r. 

w sprawie oglosz-enia usta~owi(lnych Polskich Norm. 

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

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

D II t a 

Lp. Numer normy ', 
Tytuł normy 

I 
od które j norma i zakres ol>owiązywania .ustanowienia normy 

obowiązuje 

l 2 3 4 i 5 

w zakresie obrotu: 

l 63/P-22020 Skóry surowe zwierzą~ f u ter kowych. 21 paźd ziernika 1963 r. l li~topada 1963 r. 
Skóry norek i 

2 . . 63/F-22021 Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skó- 21 pa'd"e,"'.a 1963 '.1 l listopada 1963 . r. 
ry lisów polarnych niebieskich i · bia-
łych 

§ 2. Normy wynlienione 
stę pujące normy : 

w § l lp. 1 i 2 zastępują n,a- - ustanowione jako obowiązujące przez Polski Kom.iA 
tet Nórmalizacyjn:y dn'ia 23 marca 1961 r. (Monitor Pol· 
ski Nr 41, poz. 193). l) 61 /P-22020 "Skóry surowe 

norek", 
~wierząt fut erk owych. Skóry 

2) 61/P-22021 "Skórysu'rowe zwierząt futerkowych. Skóry 
lisów 'polarnych niebieskiCh i białych" 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: 
w r. Z. Żaczkiewic'& 

' . 

Rekl~macje ' z powodu niec10lęczenia poszczególnych numerów wnosić ' należy ·do · Admini'straćji ' Wydawnict\v Urzędu Rady Mini
strów (Warsz/lwa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie \0 do \5 dni · po otrzymilniu na~lępneClo kolejnego Rumeru, 

Op/at'a za prenumeratę Monitora Pol<k iego wynosi: rocz.nie 75,- zł, po/roczn ie 45,- ' lł . 

Prenumeraię można zgłas1dć tytko na okres {(lcmy (od 1.1) lub na okres półroczny (od \ I I od I VII) . Oplata powmna być uis!
czona co najmniej na miesiilc prl ed okresem prenumeraty, a WięC za okres rocwy lub za I półrb cze - do dnia 30 lis topada, Zd 
II półrocze - do dnia 31 m~ia . Do I'Ibonentów. którzy opłacil prenumeratę po tych terminach. wysYłka · pierwszych numeró w do
ko.nana zostanie z opóźnieniem . Jednostki na rozrachunkugosporlarczym I inni abonenci powinni Clokonać wPłat za prenumeratę I 

na konto Narudowcgo Banku Pol~kjcgo, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 152a-91-903, cz. 3. dz: 7. rozdz. 3. Rachu nków Id I 

prenumeratę nie wystawia . się. Nil odcinku wpła t y należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę j numer doręcu
j.,cego urzędu .poCZlow-c90 (jak Warszawa lO, P07nań 3ltp." pB,wi-<lt, ulicę, nr domu, -nr skrytki pocztowej oraz iloić -zamilwi~rrycb 

eQzemplarzy Monitora PolskIego. 

Pojedy·ncze egzemplarze Mf'nilora Polskiego n,~by wać lTIożna w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polski~· 
go ,2/ 4, "Don~ K~iIlŻki" - K~ ięg iHni~ Prdw~o-E~o71o.miczni1 -:- ul. Nowy Swiat \, kios~ "Domu KsiIlZkl." w qmachu sąd,ów -III. Gen. "- "-. 
SWlerczewskleqo .~4" w kasach Sądow \'\l01E'wodzkIch w: Blalymstoku, KatOWicach, Kielcach. Koszalinie, ŁodZI, OlsztynIe, Opolu. Rza-..,.... 
s zowie, Wrocławiu j Zielonej Gótze oraz w kilsach Sądów Powiatowych w: l3yd'goszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, (";dll·,l· 
sku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze. KtllislU. Krakowie, Lublinie, Nowym SąCzu, Ostrowie Wlkp., 'Po!nauiu, Przemy-

'Iu. R~dbor'l1 ' n"r1o,pin . S,r7f'C'in ie . TArnowie. Tr,T1min , 7 i1 mn~riu . 

Redakcja: Urząd Rady Min islrow - Biuro Prawne, WarsZ<twa, al. UjazdQw5kie 1/3. 
' Admfnfstr/lcj!l: Ad!iJinistracja Wydawni ctw Urzedu Rady M inistrów. W arszawa. III. Kri\Jl'owskte Pr1erlmieścle 50. 

1łor7ono 1 poleceniiI Preze~a Rarly Ministrów w l.ak iarl·ilch l,rafir,nv r h ' .. Ti""k~" WM",..oWiI . nt .Tllmkll 1 

Zam. 1&75 , Cena 1,60 lU 
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