
MONITOR P O 'L S K-I· 
OZ I E N N I KUR ZĘ D O W Y P O L-S K I EJ R ZE C Z Y P O S P O L I T E J L U D O W E J 

Warszawa, dnia 25 listopada 1963r. Nr 88 
TRESC: 
Poz.: 

Z A RZ Ą DZENIE 
418 - Mini st ra Finansów z dnia 18 listopada 1963 r . w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązali podatkowych 

w zakresie podatku od riieruchomości 729 
OBWIESZCZENIE 

419 - Polskiego Komitetu Norm~lizacyjnego z dnia 12 listopada 19f\3 r. w sprawie ogłoszenia uslanowionych Polskich Norm 729 

418 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 listopada 1963 r. 

,~ sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w ~kresie podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dn ia 26 października 

1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. 
Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, 
poz . . 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarz'ą-dza się, co l1a-
stępuj e: \ . 

§ 1. Zarządza się częściowe zaniechanie uS'~alania zobo
wiązań podatkowych w zakresie podatku od ni~ruchomości , 
od w~7najętych lub wydzierżawionych w całości lub w części: 

1) domów jednorodzinnych i lok ali w małych domach miesz
kalnych, wyłączonych spod publicznej gospodarki lo
kalami na podstawie ustawy z dnia 28- maja 1957 r. 
Q wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami do
plÓW jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni 

mieszkaniowych (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228), oraz 
pomieszczeń i budynków nospodarczych , położonych na 
dz ia łce przydomowej, a przeznaczonych na c ele gospo
darcze właściciela domu lub lokalu, 

2) budynk6w lub ich części związanych z gospodarstwem 
r olnym, a położonych na obszarze gromad 

w części przekrac zającej 25% podstawy opodatkowania. 

§ 2. Za rządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosow~nie przy usta laniu zobowiązań podatkowych 
w zakresie podatku od nieruchomości, poczynając od roku 
podatkowego 1963. 

:tvIinisler Finansów: J. Albrecht 

419 ;, 
-, OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMJ-T~TU NORM:ALIZACY JNEGO 

z dnia 12 listopada 1963 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm: 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dn ia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poź , 298) Polski Komi

, tet Normalizac yjny podaje do ·wiadomości, co następuje : 

§ 1. . Ustanowione zostały naslępujące Polskie , Normy 
(PN): 

/ 

L p. 

-
1 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 - 9 

• 
lO 

11 

" 
12 

Nume r normy' 

:2 

63/B-94102 
(l3/C-80095 
63/C-83035 

63/C-84 109 
63/C-841 11 
63iC-94145 
63iC-96088 

63/C-96147 
63iC-99010 .. 

---63/E-06070 
--

63/E-06121 

l 

63/E-29059 
> 

Tyt uł -normy 
i zakres obowiązywania 

3 

w zakres ie produkcji: 

0kucia budowlane. Odboje okienne 
Odczynniki. Stop Devardy 
Przyspieszacze wulkanizacji. Przyspie-

szacz F 
Podchloryn sodowy t echnic'zny 
Pestycydy. Azotox pylisty 10% 
Węźe gumowe spiralowane dla nu rków 

') Przetwory naftowe' 
Oleje silnikowe z dodalkami. Superol16W 

- Smar ochronny ŁTG 
Blony fotograf iczne zwojowe 40 i 60. 

vVymiary materiału światłóczułego 

i papieru ochronnego 
Akumulatory elektryczne 
Wymagania i badania t-echn iczne 
Aparatura stacy jna. Wyłączniki s7.ybkie 

prądu stałego. Wymagania i badania 
techniczne 

Materiały elektroizolacyjne 
Triaszpan 

D a t a 

I 
od które,j norma 

ustanowienia normy . obowiązuje 

I 4 I---s,---- -

5 października 1963 r. 1 lipca 1964 r. 
30 września 1963 r. 1 cze rwca 1964 r. 
30 września 1963 r. 1 maja 19M r. .I 

9 września 1963 r . 1 marca 1964 r. 
9 wrześni a 1963 r. 1 marca 1964 r. 

30 września 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

30 września 1963 r. 1 kwielnia 1964 r. 

30 wrześni a 1953 r. 1 maja 1964 ., 
30 września 1963 r. 1 maja 1964 r. 

30 wrze~nia 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

3 lipca 1963 r. 1 czerwca 1964 r. 

30 września 1963 r. 1 kwietnia 1964 r. 

/ ' \ 



: 

Monitor Polski Nr 88 - 730 - Poz. 119 
----------------------------------~------~--------------------------~-------------------------

Lp. Numer normy 

1 2 

13 63/E-80103 

\ 

14 63/E"83002 
15 63iE-83004 
16 63/G-02033 

17 63/G-57820 

18 63/G-95011 
19 63iH-74171· 

20 63/H-74172 

21 '63/H-74174 

22 63/H-74175 

23 63/H-83106 

24 63/H-9-2921 

25 63/M-53066 

26 63/M-53067 

27 63/M-53068 

28 63/M-53069 

29 63/M-53071 

30 63/M-530n 

31 63/M-53073 

32 63/M-53525 

33 63/M-53980 

34 63i M-54907 

35 63/M -60105 

36 63/M-61510 
\ " 

37 63/M-61511 

38 63/M-61673 

39 63/M-61901 

40 63/M-61903 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

Maszyny elektryczne 
Szczotki i oprawki szczotkowe o prze-

kro ju prostokątnym . Wymiary 
Akumulatory kwasowe motoc');klowe 
Akumulatory kwasowe stacyjne 
Wiertnictwo. Gwinty stożkówe o zbież-

ności 1 : 50 i c kącie rozwarcia 60° do 
małośrecl nicowych rur okładzinowych 
kielichowych 

, ' tVierceni<J nonnalnośrednicowe. 'Więźby 

rur kołnierzowe 
Kopaln.iaki iglaste 

' } Leliwne rury ciśnieniowe 
Dlawiki do połączell elastycznych śru

bowych 
- Sruby z nakrętkami do połączeń 

. elastycznych ' śrubowych 
- Prostki kielichowe do połączeń 

elastycznych śrub~wych. Klasa LA, 
AiB 

- Kielichy do połącze l1 'elastycz
nych śrubowych. 'Wymiary 

Badania , żeliwd sZilrcuo . 
. Odlewanie i pobieranie próbek do badań 

Folia cynowo-ol~wiowo-antymonowa 

'} W a rsztatowe środki miernicze 
Sprawdziany szczękowe składane dwu

graniczne dwustronne 
- Sprawdziany szczękowe skłac)a ne 

dwugraniczne jedT'ostronn.e 
- Sprawdziany szczękowe dwugra

niezne jedno!itronne 
- S prawdziany sz<;zekowe dwugra

nicme dwustrCJti'ne' 
- Sprawdl.iany szczękowe ze wsta 

wianym i szczękami ' jednost,.ionne 
dwugraniczne 

- Sprawdziany szczękowe dwugra
niczne jednostronne, jednostron
lli~ nastawne 

- Sprawdziany szczekowe d wugra
niczne jednośtron~e , dwustronnie 
na,tawn e 

Ciśnien io mierze wskazówkowe zwykle 
z el~mentami sprężystymi. GłÓwn.= 

wymiary 
Elektryczne anaHzatory gazów. Wspól

ne wymagania techniczne 
Wodomie rze śrubowe su chobieżne z pio

nową osią ~irnika 
Przyrząd y i uchwyty 
Trzpienie tokarskie krótkie mocowane 

w kłach d::> tulej rozprężnych 
' } Wyposażenie tokarek r ewolwerowych. 

Imaki suportowe jednonożowe stale 
- Imaki SUpOI'tu przedniego jedno

nożowe nastawne 
- Suporty głowicowe z chwytem 

walcowym, dźwiuniQwe z prze
suwnym uniazd e m 

- Imaki z gniazdem prostopadłym 

i śrubą nastawczą do noźa pro
stokątnego 

- Im~ki 'l gniazdem skośnym i śru
bą nastawczą do noża prostokątnego 

D a t a 
1------------------

I 
od której norma 

ustanowienia normy obowiązuje 

4 /-----5 

7 pażdz ie rnika 1963 r. 1 czerwca 1964 r. 

30 września 1963 r. 
30 wrz,eśnia 1963 r. 

5 sierpnia 1963 r. 

l lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
l lipca 1%4 r. 

/ 



Monitor Polski Nr 88 

Lp. 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 

56 
57 
58 

59 

60 

61 

62 
63 

64 
65 
66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Numer normy 

63iM-61936 
63/M-62045 
63/r-.1-64554 
63/M-64557 
63/M-65032 
63/M-75205 

63/ M-80270 
63/M-83000 
63/M-83001 
63!M-83002 

. 63/M-83005 
63/M-83007 
63/M-83009 
63/M-86009 

63/0-79401 

63/P-50552 
63/P-50900 
63/S-76005 

63/T-02001 

63fT-80003 

63/W-43013 

63/W-43014 
63/W-43015 

63/ A-77G02 
63/A-77603 
63/ R-64763 

63/A-88000 

63/S-02020 

63/M-45000 

63/S-02010 

63/S-10087 

63/W~43012 

, 1 

731 Poz. 119 

D a t a 
Ty tul nOfmy 

i zakre s obowiązywania 

3 

- Trzpienie do noży krążkowych 
- Jarzma do imaków no~owych 

Obcęgi do rur nasta 'wne 
Nożyce do d rutu prze gubowe 
Klucze łallcllchowe jednoslronne do fur 
Arrnalura do .rr.owe j sieci gazowej. Że-

liwne kurki przeiotowe 
Liny włókien:l0-stalowe "Herkules" 
Sworznie. 'Wymagania i badania techniczne 
Sworznie bez łba 
Sworznie z małym łbem walcowym 
Sworznie z dużym łbem walcowym 
Sworznie z czopem gwintowym 
Sworznie nosk~n"e 
SmarowniC7.ki i smarownice kaptmowe. 

Wymagania i badania techniczne 
Pudła i pudełka kartonowe i tekturo-

w e. Wymagania techniczne i ba4ania 
Papier światłocz.uly pozyt.ywowy 
Taśmy do maszyn piszących 
Przemysłowe zakłócenia radioelektrycz-

ne. Zabezpiecze nia przeciwzakłóce

niowe w pojazdach i urządzeniach 

z silnikami spa Iinowym.i. Wy maga
nia i badćmia .techniczne 

') Urządzenia elektroniczne 
Kondensatory stałe. 'Wielkości znamionowe 

- Kondensatory papierowe stałe na
_ pk,cia sl:al0go. "Wy magania i ba

dania techniczne 
') Wentylacja statków 

2.rębnice szybów w e nty lacyjnych 
- Pokrywy 9azoszczelne 

Wentylacja mechaniczna statków. Gło

wice wentylacyjne 

w zakresie produkcji i obro/u: 

.. ') Produkty warzywne. Sok pomidorowy 
- Warzywa suszone 

Pasze sypkie. Śruta poekstrakcyjna ka
tranowa i sezamowa 

w zakresie oznaczania i używania pojęć: 

\lstanowienia normy 

4 

30 wrze ś nia 1963 r. 
30 września 1963 r. 
30 września 1963 r. 
30 września 1963 r. 
30 wrze ~nia 1963 r. 
30 września 1963 r. 

8 sie rpnia 1963 r. 
30 wrzesnia 1963 r. 
30 września 1963 r. 
30 września 1963 r. ', 
30 wrze~nia' 1963 r. 
30 wfl.eśn ia 1963 r. 
30 września 1963 r. 
30 września 1963 r. 

30 września 1963 r. 

12 września 1963 r. 
12 września 1963r. 
30 wrzcśn ia 1963 r. 

23 września 1963 r. 

30 wrześn ia 1963 L 

18 września 1963 r. 

18 września 19631:. 
18 wrześilia 1963 r. 

30 września 1963 r. 
30 września 1963 r. 
30 \~T7. eśnia 1963 L . 

Wyroby cukiernicze trwale 30 września 1963 r. 
Nazwy i określenia 

Oznaczeńia 'pojazdów samochodowych 10\vrześnia 1963 r. 
charakteryzujące ich układy jezdne 

. w zakresie oznaczania 
I używania pojęć i symboli: 

Dźwignice. Określenia, podział, symbole 

w zakresie wykonawstwa robót: 

Silniki po jazcló':l samochodowych 
'Srednice cylindrów po naprawach 
Drogi samochodowe. Mosty drewniane. 

Wykonanie i badania 

w zal\1esie projektowania i konstrukcji: 

Wentylacja s tatków 
Kanały wentylacy jne 
Wymiary 

l 

9 września 1963 r. 

10 września 1963 r, 

1 lipca 1963 r, 

18 września 1963 L 

od które j norma 
obowiązuje 

5 

1 lipc a 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
1 c zer wca 1964 r. 
1 czerwca 1964 r. 
1 cze rwca 1964 L 

1 li r'c a 1964 r. 

l' czerwca 1964 r. 
I stycznia 1965 r. 
1 slycznia 1965 r. 
l stycznia 1965 r. 
1 'stycznia 1965 L 

1 stycznia 1965 r. 
1 stycznia 19:.65 L. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 kwie tnia 1964 r. 
1 kwietnia 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 kwietnia 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
1 maja 1964 r. 

1 kwietnia 1964 r . 

1 marca 1964 f . 

1 czer wca 1964 L 

1 ma rca 1964 r. 

1 maja 1~64 r. 

1 lipca 1964 r. 



\ 

! 

\ 
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Monitor Polski Nr 88 ~ 732 ~ 
.~~--------------------------~~----------------------------------------

Pozo 419' 

Lp. Numer normy 

---------- -1--------------------
'2 

73 , 63/A-SS001 

74 63iB-01405 

63/I"1-02815 

76 63/E-06041 

77 , 63iG-57317 

78 63/C-04207 , 

79 '63/C-04216 

, 
80 63/C-04269 

8i 63/C-04248 
I 

82 63/C-04717 

83 63/C-04721 

84, 63/C-t}4ł22. 

-3b- 63/C-Sge74 

86 63/<::-89094 

'. 87 63/H-04931 

8G 63/M-55691 

80 63/M-55693 

90 - , 63/P-04632 

9L 63i P-049 10 

92 63; P-Oł91 r 

93 63/H-01132 

94 61/H-04803 -

D a t a 
Tytuł normy 

i zakres obowiązywania ustanowien ia normy 
od której norma 

obowiązuje 
t- - -

w zakresie zasad klasyfikacyjnych: 

Wyroby Cl;'.iernicze trwale 
Klasyfi:wcja 
Centralne ogrzewanie 
Grze jniki. Podział 

tV zakre.<:te oznaczeń 
klasyfikacyjnych: 

Klasyfikacja i znakowanie narzędzi i po
mocy rze mieslniczych, Dział R 

w zakresie pmjektawania i produkcji: 

4 5 

30 września 1963 f. 1 kwietnia 1964 r. 

30 września 1963 r. 1 maja 1964 r. 

7 września 1963 r. 1 stycznia 1965 r. 

Transformatory trójfazowe olejowe o mo
. cy od 20 do 40000 kVA na napięcie 

górne do 110 kV. Wyposażenie 
Wiercenia ud(lfowe. Uchwyly pająkowe 

do lin 

7 października 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

w zakresie metód badań: 
Oznaczanie \vskażnika twardości gumy 

piankowej 
Oznaczanie odporności gumy na , starze

nie według m:et.ody Geera 
Metoda oznaczania statycznego niewy

równoważenia op,on 
Oznaczilllie odporności gumy na starze-

nie w autoklawie tlenowym 
Barwniki na półwełnę 

Metody 'badal'! 
Barwniki ' anionowe do skóry 
Metody ' badań 
Barwniki kalloI}owe do skóry 
Metody badan i 
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie maksy

malnej temperatury i szybkości wzro
stu temperatury po~lczas kopolirne-
ryzacji nie nasyconych żywic polie-
strowych ." 

:30. wrześn ia 1963 r. 

30 września 1963 r. 

30 września 1963 r. 

30. września 1963 r. 

30 września 1963 r. 

30 września 1963 r. 

9 września 1963 r. 

g wrze~mia\ 1963 r. 

30 września 1963 r. 

Folie z tworzyw sztucznych 9 września 1963 r. 
Oznaczanie pi:llno'ŚCi metodą "na obrę-

czy" • 
Badanie proszkó-.v metali 10 sierpnial S53 1'. 

Oznaczanie zgęs7..czalności i formowol -
ności 

Prasy mimośrodowe wysięgowe slaJa 
i przechylne ogólnego prz.eznacze
nia. Sprawdzanie ' dokładności 

Pra~y korbowe ramowe jednopunktowe 
ogólnego przeznaczenia. Sprawdza
nie dok ładności 

') Kontrola jakości wyrobów wlókienni
czych. Tkaniny, ' Vłyznaczanie wy
trzymałości na zginanie 
~ Wyznaczanie odporności wybar

wień na wodę 
- Wyznarzaf.łie odporności wybar

wień oa wodę morską 

w zakresie badan rozjemczych: 

Analiza chemiczna topników 
Fluoryt 
Analiza chemiczna kadmu 

5 s ierpnia 1963 r. 

5 sierpnia 1963 l'. 

&września 1963 r. 

6 września 1963 r. 

fi września 1963 r. 

29 czer wca 1953 T. 

, 29 czerwca 1961 r. 

1 marca 1964 r. 

1 majl 1964 r. 

1 października 196-1 r 

1 października 1964 r 

1 pażdziernIka 1964 r 

1 maja 1964 r. 

l kwietnia 1964 r .. 
, 

1 marcn 1964 r. ' " 

1 września 1964 r: 
. 

l kwietnia 1964 r. 

1 kwie tnia 1964 r. 

1 stycznia 1965 r. 

l stycznia 1965 r. 

l k',vietnia 1964 r. 

l kwietnia 1964 r. 

1 kwietnia 1964 r. 

1 styczn ia 1 !}64 r. · , 

( -s ty cznia" 196A r. 



Monitor Polski Nr ,S8 - 733 . ~ PCi7.. 7119 

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w na.stępującvch Polskich Normach (PN) obowią711jące od dnia l stycznia 1964 r.: 

,Lp. Numer normy 

. 
1 2 

1 61 /A-86003 

2 61 /A-860S0 

3 59tD-60176 

4 58/E~08504 . 

5 61/E-93100 

6 61/E-93103 

7 61!E-93107 

8 

9 61/E-93151 

10 61/E-!l3152 

11 61 /E-93200 

12 61IE-ą3201 

13 61/E-93202 

, 

61!E-93203 

15 611E-93207 

Tytuł normy 

3 

·) .Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko 
spożywcze 

- Smietana i śmietanka 

Obrabiarki do drewna 
Nakrętki dociskowe do trzpieni frezar

skic:h 
Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. 

Pomost izolacyjny 

Sprzęt instalacyjny na napięcia do 750 V 
Bezpieczniki gwintowe 
Wymagania i badania techniczne 

Bezpieczniki gwintowe na napięcie 

500 V . Gniazda bezpiecznikowe ta-
blicowe 

Główne wymiary 

Bezpieczniki gwintowe na naDiecie do 
. 750 V. Wkładki topikowe. Główne 
wymiary 

Przybory instalacyjne na napięcia do 
500 V . Łączniki uruchamiane ręcznie 
na prądy znamionowe do 2SAdo 
insta'lilc ji nie przemysłowych 

Wyroaganid i. badania te ·~hnk:we 

0) Łączniki uruchamiane ręcznie do insta
iae ji nieprzernysłowych. Łą·czniki na
tynkowe . 6 ' i 10 A, 250 V . Qlówne 
wymiary 
- Łączniki podŁynkowe 6 i 10 A, 

250 V. Główne wymiary 

Przybory instalacyjne na napięcia do 
380 V. Gniazda wtyczkowe i wtycz~ 
ki do instdlacji nieprzemysłowych 

Wymagania i badania techniczne 
+) Gniaz·c1a wtvczkowe i wtyczki do insta 

lacji nie przemysłowych. Gniazda 
wtyczkowe przenosne 10 A, 250 V 

Glówne wymiary 
- Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 

10 Ar 250 V , bez styków ochron
nvch, okrągłę 
Główne wymiary 

_ Gniazda wtyczkowe i 2-biegunowe 
10 A , 250 V; ze stykiem o chro n
nvm kołkowym, okrągłe 

GŁówne wymiary 

- Wtyczki 2-biegunowe 6 A i 10 A , 
250 V , bez styków o(:hronnych, 
ok..rągle 

Głó\vne .. w'Imiary -

Data rozporządzenia 
Przewodniczącego PJ;i-

slwGwej Komisji Planc- D a t a 
wania Gospodarczego w ustanowienia zmian 
sprawie zatwierdzenia 
normy lub data usta-

n(lwienia normy 

4 5 

8 lipca 1961 r. 1 pażdziernika 1961 r. 
(Monitor Polski 
Nr 67, poz. 292) 
8 lipca 1961 r. ł października 1963 r. 
(Monitor Polski 
Nr 67, poz. 292) 
1 lipca 1959 r. 8 paldziernika 1963 r. 
(tvlonitor Polski 
Nr 75, poz. 401) 

2 października 1958 r. 18 października 1963 r. 
. (Monitor Polski 
Nr 82, poz. 472) 

29 grudnia 1961 r. 1 paźdZiernika 1963 r. 
(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 15, 

poz. 65) 
15 listopada 1961 r. 1 października 1963 r. 

(Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 93, 
poz. 417 i z 1962 r. 
Nr 50, poz. 248) 

15 listopada 1.961 r. 1 października 1963 r . 
(Monitor Polski 
z 1S61 r . Nr 98, 
poz. 417 i z 1962 r. 
Nr 50, poz. 243) 

27 grudnia 1961 r. t października 1963 r. 
(łvwnitor Polski 
z 1962 r. Nr 15, 

poz. 65) 

27 grudnia 1961 r. t października 1963 r. 
(Monitor Polski 
z 1962 l'. Nr 15, 

poz. (5) 
27 grudnia 1961 r . 1 października 1963 r. 

(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 15, 

poz. 65) 
30 grudnia 1961 r. . l paździ~rnika 1963 r. 

(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 25, 

poz . 107) 
30 grudnia . 1961 r. 1 października 1963 r. 

(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 25, 

poz. 107) 
30 grudnia 1961 r . 1 października 1963 r. 

('v1onitor Polski 
z 1962 r. Nr 25, 

poz. 107) 
30 grudnia 1961 r. 1 października 1963 r. 

(Monitor .Polski 
z 1962 r. Nr 25, ~ 

poz. 107) 
30 grudnia 1961 r. 1 października 1963 r. 

(Monitor Polski 
.z 196:2 r. Nr 25, 

poz. 1(7) 
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Monitor Pol ski Nr 88 

Lp. 

1 , 

16 

, 17 

18 

19 

20 

, 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

, 32 

Numer n,?rmy 

2 

61 /E-93208 

60/F-92801 

, 
62/H-74232 

60/H-82204 

58'H-87050 

pO/H-93834 

6l /K-S8l71 

59/M-51075 

63/M-58200 

5:JiM-60170 

50/M-60171 

60/M-65635 

61/1-.1-70002 

50/M-82054 

62//'vl-82068 

61 /M-83104 

61/M-84186 

.. 

- 734 -

Tytuł normy 

3 

- Wtyczka '2-biegunowa 10 A. 250 V 
ze stykiem ochronnym tulejko
wym, okrągła 

Główne wymiary 
Formularze. ł'ormaty 

'Wiercenia obrotowe. Połączenia do rur 
pluczkowych majośrednicowych 

Cyna 

Brąz do pT?eróbki plastycznej 
Klasy fikacja 

Aluminiu!n i stopy aluminiulll 
Drut na nity lotn,icze 

Tabor kolejowy . Sprężyny śrubowe wal
cowe. Wspólne wymagania i badania 
techniczne _ 

Gaśnice tetrowe 

, Narzędzia do skrawania metali 
No;ie do gwintownic do rur dwuramien

ne prawe 
') Przyrządy i uchwyty 

Trzpienie fre l arskie z -chwytem stożko

wym 7: 24 z końcowym podparciem 
oraz ich k~mplety 
- Trzpienie [rezarsk ie z chwytem 

stożkowym 7 : '24 oraz ich kom
plety 

Trzonki do łopat i szpatlIi 

Opakowania metalowe. Puszki okrągłe 

00 konserw 

Śruby, wkręty i ' nakrętki stalowe. , Wa
runki techniczne 

Nawiercenia pod łby stożkowe wkrę

tów 

WkHity samogwintujące do blach ze 
łbem stożkowym ' soc ze wkowym 

Łańcuchy pocIągowe tul e jkowe 

\ 

Ddta rozporządzeni a 
Pn.ewodniczącego Pal'l-

Paz, 419 

s Iwowej Komisji Pl ano, D a t a 
waaia Gospodar czego w ustanowienia zmian 
sprilwie za twierdzenia 
normy lub data ust d-

nowienia normy 

4 

30 grudnia 1061 r. 
(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 25, 

poz. 107) 
16 grudnia ,1960 r. 

(rvlonitcr Polski 
z 1961 r. Nr 18, 

poz. 90) 
12 wu.eś nia 1962 r., 

(Monitor Polski 
Nr 80, poz. 376) 

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

poz. 90) 
29 wrześn i a 1958 r. 

(Monitor Polski 
Nr 91, poz. 506) 

26 kwietnia 1960 r. 
(Monitor Polski 
Nr 63" poz. 302) 

9 C7.erwca 1961 r. 
(Monitor Polski 
Nr 53, poz. 254) 

28 grudnia 1959 r. 
(Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 32, 

poz. 1(1) 
23 marca 1963 r. 
(Monitor Polsk.i 
Nr 41, poz. 205) 

28 grudnia 1959 r. 
(Monitor Polski 

'Z 1960 r. Nr 27, 
poz. 130) 

28 qrudnia 1959 r. 
(Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 27, 

poz. 130) 
30 listopada 1960 r. 

(Monitor Polski 
z 1061 r. Nr 6, 

poz. 32) 
30 grmlnia 1961 r. 

(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 32, 

poz. 153) 
28 grudnia 1959 r. 

(l\Ionitor Polski 
z 1960 r. Nr 27, f 

poz. 130) 
26 września 1962 r. 
, (Monitor Polski 

Nr 80, p0 Z. 376) 
5 lipca 1961 r. 
(Monitor Pol,ki 
Nr 67, poz. 292) 

30 qrudnia 1961 r. 
(Monitor Pols~i 
z 1962 r. Nr 5,0, 

poz. 248) 

5 • 

1 października 1963 r. 

23 października 1963 r. 

4 września 1963 r. 

20 września 1963 r. ' 

19 września l S63 r. 

22 pa źd ziernika 1963 r, 

30 września 1963 r. 

10 września 1963 r. 

22 paidziernika1963 r. 

12 września 19G3 r. 

12 września 1963 r. 

22'paż dziernika 1963 r. 
I 

31 sierpnia 1963 r. 

3 października 1963 r. 

16 października 1963 t. 

3 pażdziernika 1963 r~ 

29 sierpnia 1963 r. 
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Lp. Numer normy Ty tu! normy 

2 3 

Dala rozporządzenia 
Przewodniczącego Pati.-

slwowej Koinisji Plano- D a t a 
wania (;ospodarczego w 
sprawie zatwierdzen:a ustanowien ~a zmian 
normy lub data usta-

nowie nia normy 

4 5 

33 ' Gl !M-84187 Lańcuc,hy po ;:: iągowe rolkowe z rolka
mi niskimi 

30 grudnia 1961 r. 
(Moni lor Polski 
z 1962 To Nr 50, 

poz. 24.8) 

29 sierpnia 1963 r. 

34 61/M-84188 

35 61/M-84189 

Łańcuchy pociągowe rolkowe z rolka
mi wysokimi 

Lal1cuchy pociągowe rolkowe z rolka
mi z obrzeżem 

30 ~Jrudnia 1961 r. 
-(Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 50; 

poz. 248) 
30 grudnia 1961 r. 

(Mon itor Polski 
z 1962 r. Nr 50, 

poz. 248) 

29 sierpnia 1963 r. 

29 sierpnia 1963 r. 

55rr-80001 Konde nsatory mikowe typu KM 10 lipc a 1956 r. 
(Dz. U. Nr 33, 

poz. 154) 

25 września 1963 L 

§ 3. 1. Norma wymien iona w § l lp. 1 zastępuje nor
mę PN-59/B-94102 "Okucia budowlane . Odboje ok ienne", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia l lipca ' 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, 
poz. 401). 

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

PN-53/C-84109 "Produkty ' nieorganiczne. Podchloryn sod.) 
wy techniczny" , zd lwierdlO ną jókb obowiązującą rozporzą
dzeniem Przewodniczącego Pallstvi :>wej Komisji Planowania 
Gospoda rnego .z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie :zatwier
dzenia norm pallslwowych ustalonych ' prze!. Polski Komit e t 
Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr n, poz. 107). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normq 
PN-54/C-84111 ,,$rodki ochrony roślin. Azotox 10"/0 do o;Jy
lania", zatwierdzoną jako obow:ązując ą rozporządzeniem 
Przewodnicząceyo Pańslwowej K c.misji Planowania Gospodar
c zego z dnia 15 czerwca '1954 r. w spra wie zatwierdze'nia 
norm paJlstwowych usta lonych przez porski Komite>.t Norma
lizacyjny w zakresie ch emii (Dz. U. Nr 30, poz. 117). 

4. Normy wymienione w § l lp. 9 i 81 zastępują nastę

pujące norm y : 
1) PN-56/C-9901Ó "Błony l otograficzne zwojowe 40 60. 

Wymiary materiału swiatloczułego pa-
pieru ochronneg o" , 

2) PN-55/C-04248 "Guma. Oznaczanie przyspieszonego sta
' rzenia metodą Biereza i Davisa" 

'- zatwierdzone jClko obowiązujące rozporządzeni"!n1 

Przewodniczącego Państwowej Kom is ji Planowania Go
\ spoc1arczego z dnia 10 lipca 19:56 r. w sprawie zatwier

, dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154) . 

. 5. Norma wymie niona w § 1 lp. '13 , zastępuje normę 

, PN-53/E-80403 "M~zyny elektryczne . Szczotki o przekroj'ic h 
prostokątnych. W y miary", zatwierdzoną jako obowiązującą 
rozporządze niem Przewodnicząc.~g o Państwowej Komisji Pla
no wania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie 
.zatWierdzenia norm pali5l~vowych ustalonych przez P~ki 
Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U . 
Nr 24, poz. 89). ,. ' 

6. Norma wymieniona w § ' 1 lp. 18 zastępuje normq 
PN/D-9500 1 "Kopa ln iaki" , zatw ier dzoną jako obowiązującą 

rozporządzeniem Przewodniczącego Palistwowej Kom ;sji 
Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. VI 

/. 

sprawie zatwierdzenia norin pat'l.stwowych ustalonych przez 
Polsk i Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 54, poz. 270). \ 

7. Norma wymieniona w § 1 l p. 23 zastępuj e normę 

PN/H-752 ;'Żeliwo SZilre. ,Badanie własnośc i mech,anicznych", 
ustanowi-oną jako zalecaną przez Polski ' Komite t N o-rm cJli
zacyjny dnia 31 grudnid 1957 r. (Monitor Po lski z 1958 r. 
Nr 13, poz. 83). 

8. Norma 'wymienio na w § 1 lp . 33 zas lę puje normę 

PN-57/M-53980 "Ele ktryczne analizatory gazów. Warunki 
techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
Komitet NormalizacyjfJ.Y dnia 14 listopada 1957 r. (Monilor 
Polsk i Nr 101, poz. 592). 

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

PN/M -60l05 "Przyn:ądy i uchwyty. Trzpienie tokarskie krót
kie mocowane w kłach do tulei rozprę:l.nych", usta nowioną 

jako obowiązuj ącą przez ,Po lski KOlJlitet Normalizacyjny 
dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, 
poz. 102). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę 
PN/M-65032 "Klucze lańcuchowe do rur", ustanowioną j3KO 
obowiązującą przez Pols,ki Komitet Normalizacyjny dn ia 
30 grudnia 1960 r. (Monito.g Polski z 19Gt r. Nr 2.5, poz. 121 ). 

11. Norma wym~eniona w § 1 lp. 55 ' z astępuje naslę
pujące normy:, 

1) PN-53/ P-79022 "Pudełka tekturo\ve . Badania techniczne", 
2) PN-53/P-7904.4 .,Wykroje tek lurowe na pudełka. Badania 

techniczne" 
- zalwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze
wodniczącego Pa listwowej Komisji Planowan ;a GOS ~)O 

da rczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez PJlski Ko -
mitet Normalilacyjny (Dz. U, Nr 55, poz. 272) . 

12. Norma wymie niona w § 1 )p. 57 zastępuje n ormę 

PN-55/F-94u33 "Pomoce biurowe. Taśmy do maszyn do pi
sania", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pati,stwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 2f lipca 1955 r. 'IN spra\vie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalon yc h przez Polski Komitet Norma
lizacy jny (Dz. U. Nr :n, poz. 201). 

13. Normy wymienion e w § 1 lp. 56 i 75 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-57!P-92301 "Przetwory p Ol pierowe. Papier światloczll

ly ,bdł)ilkoVJY", 
~' 



/' 

Monitor Polski Nr 88 ' - 736 Poz., 419 ; , 

.1·-

2) PN/M-02815 "Klasyfikacja i znakowćlple " hatzę~lii 1 po-
mocy rzemieślniczych. Ddał : ;,R1, 

- ustanowione - pierwsza jako cibowiązuJąca, druga 
jako zalecana - przez Polski Komitet" f,iorlnalizacyjny 
dnia 11 i 13 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454). 

14, . Norma wymieniona , ,/ § 1 ,lp. 59 zastępuje normę 

PN-62iT-02001 "Urządzenia e lektroniczne . Kondensato.ry sta
le . Wielko.ści znamiDnowe", ustąnowio.ną jako o.bo.wiązującą 
przez Polski Komitet No.rmalizac yjny dnia 30 czerwca 1962 r. 
(Monitor , Polski Nr 78, poz. 36g), 

15. Norma wymieniona w § 1 lp, 60 zastępu'j e no.rmę 
PN-56/T-30000 "Ko. nde nsatory pajJierowe t.eletechniczne", za
twierdzoną jako obo.wiązującą rozporządzeniem Przewodni
cZ!łcego Paristwo.wej Komisji Planowania , Go.spodarczego. 
z dnia 22 paźd.r.iernika1955 1'. w sprawie zatwierdzenia no.rm 
państw'owych (Oz, U, .~·Jr 51. po z, 226). 

16, Norma wymienionćl w § 1 lp. 79 zastępuje normę 

PN-55/C-04216 "Guma. Oznaczarde , przyspieszoneg() starze
nia metodą Gpera", zatwierdzoną jako ohowiązującą rozpo
rząd z eniem Przewod niczącego. Państwowej Komisji Plan o.
wania Gospodarcze~lo z dnia 10 maja 1956 r. w s[Jrawie za
twierdlenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84), 

17. ' No rmy w ymienione 'IN ~ 1 lp . 88 i 89 zastęp ują na-
st.ępujące n o.rmy: ' 
1) PN-54/M-55691 ,:) Maszyny do obróbki plastyc zne j. Pra

sy mimo~rodowe wysięgowe stałe. 

SiJrawclzanie do.kładności", 

2) PN-54/M-55692" Prasy mimośrodowe .wysięgowe 
przechylne: Spraw'dza,nie dok ł adno-
śc"i", 

, 3) PN-54/M-55693 .. Prasy korbowe ramowe . Sprawdza-
nie dokładności" 

- zatwierdzone jako. obowiązujące rozporządzeni~m 

Przewodniczącego Państwowej Komisj i Pl'anowania Go
spodarnego z dnia 27 kwie tnia 1955 r. w sprawie, za
twierdzenia norm pailslwowych ustal o.nych przez Po.lski 
KonJitet Normali zacyjny, do.tyczących mechaniki (Dz. U. 
Nr 19; poz. 115) . 

18, Norma wymieniona w '§ 1 lp. 90 , zastępuje normę 
PN/P-04632 "Kontrola jakości wyro.bów włókienniczych, Tka
niny. 'W yzn acza nie ' wytrzymałości na zginanie", zatwier-

' d?Oną jako zal e caną rożpor1.ądzeniem Przewodniczącego. Pań 
s lwowp j Komisji - Planowania 0ospodarczego z dnia 9 lutego 
1954 r. w sprawie zalwierdzenia no.rm państwowych ustalo
nych przez Polski KomiLe,t Norma lizacyjny, do.tyczących włó
kiennictwa (D z. U. ,Nr 9, puz. 28). 

' 19. Norm y wymienione w § 1 lp. 91 i 92 zastępują na
sUjpujące normy: 

1) PN-56!P-04910 ,,') Kontrola jilkości wyrobów wlókienni
czych. vVyznaczanie odporności wybar
wierl na wodę", 

2) PN-56/P-04911.. - Wyznaczanie odporno.ści wybarwi eil 
na wodę morską" 

- zatwierd7.0n e , jako ' o.bowiązujące rozporządzeniem 

Prze wodniczącego ' Państwowej Komisji Planowania ' Go
spodarc ;!, e~IO z dn ia 19 grudnia 1956 r. w sprawie za
twierd zen ia norm państwo.wych (Dz. U. Nr 61, poz. 29'6). 
20. Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje norm~ 

PN-57/H-04132 "Anali7.a chemiczna topników; Fluoryt", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma li
zacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monit or Polski Nr 82, poz. 495). 

21. Norma wymieniona w § IIp, 94 zastępnje norm~" 

PN/H-04803 "Analiza chenl'iczną ~kadmu", zatwierdżoną jako 
obówiązującą ro.zporząd7eniem Przew'odniczącego Pallstwo
wej Komisji Planowania Gospodarczegu z dnia 15 czerwca 
1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ust alo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 

hutnictwa (Dz. U. NI' 30, pez. 118). 

22. NGrma wymie niona w § 1 !p. 71 o.bwi-cs'lczenia Pol
skiego. Komitetu Normalizacy jn c'go z clnia 29 l1laja 1962 r. 
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm i norm 
branżowych (Mon ilor Po.lski Nr 50, poz, 248) zastępuje nor
mę PN-54/ M-03050 "Kol,a łailC1J chowe do lań c u c'hów naoę

dowych, tul e jkowych i ro.lkowych. Metody obliczania i wy
kreślania zarysu zęba", zat.wierdl.Oną jako obowiązującą roz
porządzeniem Przewodniczącego Poilstwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego z dnia 27 cze rwca 1955 r. w spraw·ie 
zatwier::llenia .norm państwowy("h ustalon yc h przez ' Polski 
KOmitet Normaliza cvjny , dotyczących wyrobów metalowych 
(Dz. U. Nr 28, poz. 165). 

23. ,Norma wymieniona w § 1 lp.' 15 o.bwieszczenia Pol
skie (Jo. Komitetu Norma.li zacyjnego z dnia 17 sierpnia 196:1 r. 
w s ;Jr,awi e 'oglosz'en ia us tanow ionych Polskich N orm (Moni-

, t e r Polski Nr 64 '- poz, ' 32'2) zastęplljenormę PN-58/M-53144 
"Warsztatowe środki miernicze. Głębokościomierze suwmiar
kowe z noniuszem 0,05 mm", ustanowiDną jako obowiązują
cą puez. Polski ICbmite t Normalilacyjny dnia 21 lipca 195U r. 
(Monitor Polski Nr 72, Po.z. 423), 

§ ,L Tracą moc następującpnormy: 

1) PN-57/M-680l2 "tvla szyny do obróbki plastycznej meL'ali. 
M I y sprężarkowe <l ei kucia swobod
ne 'Ju, Pods tawo we wielkości" 

- us tanowiona jako zal ecana przez Polski Komitet N:JI
))la I izacy jny dn ia 28 pazdziernika 1957 r. (Monitor Pol- ' 
ski Nr 101, poz. 592); 

2) PN/N-55000 "Nanęcrzi.J introligatorskie. Uchwyt dCl 
czcionek" zatwier'dzona jako obowiązująca rozporząd~e
ni em Przewodnic zącego Pallstwowej Kom isji Planowania 
Gospo(larczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie za
twierdzenia no rm państwowycq ustalonych przez Polski 
Komitel Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r,. Nr l, poz. 3); 

3) PN-55/P-95701 "vVy twory papiernicze. B ibuła atramento
wa", ' zatwierd zona jak u obowiązująca rozporządzeniem 

Przew0dniczącego Pallstwowe j Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 12 czerwca 1956 L W sprawie ża
twierdzenia norm pailstwowvch (D z. U. Nr 31, poz. 145); 

4) PN-55/S-76512 "Inslalacja elektryczna p.ojazdówmecha- , 
nicznyc h. Lam pa tylna do samochodów ciężaro wych. Wy
miary ", zatw ierdzo na jako obowiąz.ująca rozporządzeniem 
Przewodniczącego. Pań~~wowe j Komisji Planowania Go~ 
spodarc7.ego z dnia 14 pażdziernika 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm , państwowych lIsta.lo!1ych przez Pol
ski Komitet Norrrwlizacyjny, dotyczących instalacji elek
t rycznych (Dz. U, Nr 4~, Po.z. 259); , 

5) PN-62/T-80002 "Kon cl e n,>atory przeciwzakłóceniowe. Wy- ~ 

magania i badania techniczne", ustano\viona jako obo
wiązująca pf7.t':z Pols!<i Komitet Nórmalizacyjny dnia 
31 grudnia 1962 r. (Moni tor Pol5k1 z 1963 r. Nr-- 29, 
poz. 151). 

Prezes Po.lskiego Kom itetu Normalizacyjnego: 1. Wodzicki 
-' 

'l Pełny ly lul normy; kreska przed tylułem tei. same j serii norm zastępuje pierwsVI\ clę;ić pelnego tytuł!' 

Tl oczono z polece niu Prezesa Rady Ministrów w Zok/ ada ch Graf iczny ch "Tunika ", W ,lfszawa, uL Tamka 3. 
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