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~()ZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAJ\JSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZ·EGO 

z dnia 22 października 1956 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. § 1. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz: U. jako uJecane : 
Nr 15. poz. 61) zarządza się. co następuje: 

Lp. I 

5 

h 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

lS 

19 

20 

21 

22 

23 

Numer normy 

M- 82101 
do 82104 

M- 82I05 
dó 82108 

M-82109 
do 82112 

M- 82 li 3 
do 82116 

M-8211? 
do 82120 

M- 82I2I 
do 82122 

M-82125 
do 82124 

M-82125 
dó 82121 

M- 82I28 
do 82130 

M-8213i 
do 82133 

M- 82i3. 
do 82136 

M--,82131 
' do 82139 

M-821 40 
do 82142 

M- 82143 
do 82146 

M--,82141 

M-82148 

M- 82149 

M-:82153 
do 132154 

M- 82I55 
do 82156 

M- 82157 
do 82158 

M- 82 159 
do 82i60 

M- 82201 
do 82202 

M~82203 

do 82204 

M-82205 
do 82206 

Tytuł normy Data us talenia normy . ,.. 

Sruby ze łbami-sześciokątnymi surowe i półsurowe z gwin- . grudzień 19ł8 r. 
temkrótkitrl. . 

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwinlem na całej długości grudzień 1948 r. 
surowe i półsurowe . 

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem krótkim półob ro- . grudziel) 1948 r. 
. bione i. obrobione. 

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem długim półobro - grudzień 1948 r. 
bione i obrobione. 

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości styczeń 1949 r. 
półóbrobione I obrobione. 

Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem krótkim. marzec 1948 r. 

Sruby ze łQf1mi czworokątnymi z gwintem na całej długości. 

Sruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w stal lub 
brąz. 

Sniby dwustronne z gwintem długim wkręcane w staj lub 
brąz. 

Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w żel~wo. 

Sruby .dwustronne z gwintem długim wkręcane w żeliwo. 
o .' .' • 

SIuby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w sto.p lekki. 

Śl1iby dwustronne z gwintem długi m' wkręcane w stop lekki. 

Nakrętki sześciokątne. 

Nakrętki sześciokątne koronowe surowe. 
Nakrętki sześciokątne koronowe półsurowe . 

. . Nak.n~tki sze~c'iókątne koronowe obrobio~e . . '. 

Nakrętki sześciokątne niskie. 

Nakrętki sześciokątne wysokie i długie. 

Nakrętki sześciokątne kuliste wysokie i długi e . 

Nakrętki sześciokątne koronowe niskie. 

Wkręty ze łbami kulistymi z gw)ntem k rótkim. 

Wkręty ze łbami kulistymi z gwi,ntC:ffi długim. 

Wkręty ze łbami kulistymi gwintowane na całej dług ośc I. 

marzec 1948 r. 

grudzień 1948 r. 

grudz ie!'l 1948 r. 

grudzień 1948 r. 

grudzień 1948 r. 

grudzień 1948 r. 

grudzień 1948 r. 

1)1 ty 1948 r . 

grudzień 1950 r. 
grudzień 1950 r . 
~rudzi~ń- 195() r.: 
listopad 1949 r. 

marzec 1949 r. 

marzec 1949 r. 

listopad 1949 r. 

marzec 1948 r. 

marzec 1948 r. 

marzec 1948 r. 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

34 

35 

r 
.38, . 

42 

43 

, 44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53. 

~ , 

M-8220? 
do 82208 

M- 82209 
do 82210 

M- ,82211 
do 82212 

M-822!3 
do 82214 

M--822!5 

lvl- 82217 

' M-82219 

,M-82221 
do 82226 

M--G2:221 
do 82232 

- M,,82233 
do 82:;34 

" M--'-.82235 
do 82236 

., J\:I~82231i 
. . ilo 82238 

, M~82239 

do 82240 

iM-'-82251 
dci ·82252 , 

, lM-----822S3 
-do 82254 

· M--'-82255 
do 82256 

M~82451 
do 82258 

· M~82271 

M-82274 

M~82275 , 

·M-82280 
M-82281 
M-'82285 

M- 82291 
do 8229:l 

M-- 82303 
do 82304 

M~82305 

do 82306 , 

M~32309 

do 82310 

· M-82311 
do 82313 

M-823l7 
do 82318 

, 

Wkręty ze łbami stożkowymi plaskimi z gwin tem kró~k i m. 

Wkręty ze, łbami stożkowymi płaskimi z gwint{.m n'a całej 

długości. 

Wkręty ze łbami stożkowymi soczewk,:)'\v ymi z gwintem 
kró tkim. 

\\!kręty ze łbami stożkowymi soczewkowymi z gw intem na 
calej długośc i. 

vVl;: rt;ty ze 'łbami walcowymi płaskimi z gwintemJ uótkim. 

Wkręty ze łbami walcowymi Zlilokrąglonymi z gwmte m krót· 
kim. 

, Wkręty ze łbamiwaJcowymi soczewk,owymi z gwintem krót-
kim. ' -

Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem długim. 

Wkręty ze łbami walcowymi z gw intem na całej i.Uugoś~i. 

Wkrflty - z'C " -łbami stożkowymi zmniejszon:ymipłaskimi t 
gwintem krótkim. 

' Wkręty ' ze łbami- stożkowymi zmniejszonymi płaskimi z ' 
gwintem lia . calejdługości. 

~.' Wlu'ęty ze .;łbami .stożkow:Yl1li zmnIejszonymi socźewkowymi 
z gwintem krótkim. 

Wkręty ze łbami stożkow ymi zmniejszoRymisoczewkowy-
, .,.m'i. -zgwin-tem na cał~j t11u-gości. 

" 'Wkręty ze " ,łbami s tO'i.k o :.\' y mi <l, ,J.;,ąc'j-e 'W płaskimi zgw·in~ 
. ·· ' , tem ' krótkim. 

. ' Wł~:ręty~ze -lbumi / soto-żkow-y,mi _'o _:okącje,: 'H(j~ plabkjm.j ,z _.g~vj.~~ ", " , 
·temna' .calej długości. ,- " " . 

Wkręty 'le łbami stożkowyli:Ji · o kącie 609 socu'wkowymi z 
gwintein krótkim. . 

" Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 6o~ socze wkowymI z 
gwintem na ca.łej dJugo~ci. 

Wkręty bez łbów z gwintem krótl; inl. 

Wkręty dociskowe z kOI1cami wgłębi onyn;i bez łbów. z Gwin-
tem na całej długości. . 

VvTkręty dociskowe z czopami płaskimi bez łbów, z gwintem 
na całej długości. 

Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi powiqkszonymi. 

W~ręty ze łbami walcowymi soczewkowynii. zmniejszonylni. 

' Wkręty szyjkowe z powi ększonymi łbami willcowyml pła· 

skimi. 

Nakn:tki płaskie sześciokątne i czworokątne. 

Sruby dociskowe ze Jbami sześciokątnymi. 

Sruby dociskowe ze' łbami czworokqtnymi. 

Sruby dociskowe z -czworokątnymi lbami czopkow ymi . 

Sruby dociskowe z sześciokątnymi gniazdami z gwintem 
krótkim. I 

, Sruby dociskowe z czworokątnymi gni azdami. 

styczeń 1949 r. 

styczetl 1949 r. 

styczeń 1949 r. 

styczell 1949 r. 

sierpień 195J r. 
, sierpień 1951 r. 

sierpieii 1951 r. 

marzec 1948 r. 

marzec 1948 r. 

:styczeń 1949 r. 

" sty,czeń 1949 r. 

-styczeń 1'94!) r. 

styczell 1949 r: 

stycz-eń · 19ł9 ,·r • . 

grudzi en ;,ł94tł':i. 

styczeń 1949 r. ' 

.styczen 1949 r. 

wrzesień 1948 r. 

luty 1951 r. 

luty 1951 r. 

październik 1951 r. 

październij{ 1951 r. 

grudzień 1949 r . 
I f ';. 

j 

wrzesień 1948 r. 

. 
marzec 1948 r. 

. marzec 19-18r. 

marzec 1-948 r . . , 

wrzesień 1948 r. 

ma rzec 1948 r. 

~ . ,' . 

' : ' . 

, .. f 
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Lp. I Nume r normy I \ 

-
54 M-82401 

do 82402 

55 M- 82403 
do 82404 

56 M- 82405 
clo 82406 ~ 

57 M- 82407 
do 82408 

58 ł-.·1-82·1Ó.Q 
do 82410 

59 M- 82411 

60 M- 824 J3 
do 82414 

61 M- 82415 
do 82416 

62 M- 824i9 
do .82420 

63 M-82421 
do 82422 

64 M-82423 
do 82424 

65 M- 82433 
do 82434 

66 M-82435 
do 82436 

67 M-ł.l2437 

do 82438 
68 . M- 82458 

do 82460 
69 M- 8246 1 

do 82462 

70 M- 82472 
7l M- 82473 
72 M- -82503 
73 łvl-82504 

74 M- 82505 

75 M- 83102 

76 M- 83104 
dó 83105 

77 :1'.1 ·- 8311'0 
do 83111 

78 M - 8506 1 
79 M - 85062 
80 M-85063 

Tytuł normy 

Śruby podsadzone ze łbami płaskimi zwykłymi. 

Śruby podsadzone ze łbami płaskimi wzmocni onymi. 

. Sruby podsadzone ze łbami grzybkowymi. 

Ś ruby noskowe ze łbami pł ask imi. 

Sruby noskowe ze łbami kulistymi. 

Śruby pazurkowe ze łbami grzybkowymi. 

Śruby ze łbami s tożkowymi. 

Końce śrubowe do zgrzewania. 

Śruby ze łbjłmi mloteczkowymi podsadzonymi z gwintem 
długim. 

Śruby ze łbami młoteczkowymi pólpodsadzonymi z gwintem 
krótkim. 

Sruby ze łbami młoteczkowymi zwykłymi z gwintem k rótkim . 

Śruby uszkowe. 

Śruby skrzydełkowe wysokie. 

Śruby skrzydełkowe niskie. 

Śruby radełkowc\ne dociskowe. 

N ilkrc;tki ra dełkowane. 

Śruby z uchem. 

Nak rętk i z urlH' m. -

W.k r ęty do drewna ze łbami płaski m i. 

Wkręty do dre wna ze łbami soczewkowymi. 

Wkręty do dre wna ze ł bami ku listym i. 

Wkrę ty samogwi ntujące cia blach ze łbami stożkowymi pł a
skimi. 

Wkręty saD10gw intuj ące do blach ze łbami stożkowymi so
czewkowymi. 

Wkręty s a lllogwin lujące do bla ch ze łb ami grzybkow ymi. 

Śruby fu ndamen towe ze sto?kami kotwowymi. 

Śruby fund amentowe ze łbami młoteczkoWymi. 

Śruby f\1ndam entowe dwustronne z nakrętkami kotwGw y mi . 

Data ustalenia normy 

październik 1948 r. 

październik 1948 r. 

październik 1948 r. 

styczeń 1949 r. 

styczeń 1949 r. 

kwiecień t 95 ! r. 

wfJ:esień 1948 r. 

luty 1950 r. 

styczeń 1949 r. 

grudzień 1948 r. 

styczeń 1949 r. 

marzec 1948 r. 

listopad 1948 r. 

październik 1948 r. 

październik 1948 r. 

ma rzet 194H r. 

listopad 1948 r. 

li stopad 1948 r. 

styczeń 1949 r. 
g rudzieil 1948 r. 

grudzień 19·18 r. 
październ ik 1949 r . 

pażdziernik 1949 r . 

październi k 1949 r. 

listopad 1947 r. 

gr\}dzień 1947 r. 

styczeń 19·18 r. 

§ 2. · W rozporządzeniu Prze wodnirzącego ' Państwowej 
Komisji Planowiln ia Gospodarczego z dnia 3 maja 1934 L W 

s prawie zatwie rdzen ia norm państwowy ch usti'donych p rzez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konny ch 
1Dz. U. Nr 24, poz. 92) wprowadza się następując e zmiany: 

1) w § 1 skreśla si ę lp . 1 i 31 oraz treść oripowiednich ko
lU/lin, 

2) po li 1 dodaje się § t a w brzmipn iu: 
,,§ la. Zatwie rdza si ę ndstępujące normy państwowe (PN) 

j ako zalecane: ' 
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I_~.~. ,\". Nume r normy.... I Tytuł normy l Data ustalenia normy 

... ; ' . 

R- 46001 Wozy konne. 31 grudnia 1952 r. 
Rozstawy kół i klasyfikacj a. 

2 R--:-4603 1 Wozy konne. 31 grudnia 1952 r. .. 
Zespoły qsi. 

~ __ ~,~ ________________ ~ _____________________ • ___________ ' __________________ ~ __________ ~------------__ --J 

3) w § 2 skreś la się pkt 1, a w pkt 3 liczbę ,,31" zastępuje się 
li zbą ,,30" . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi VI życie z dniem 1 listopada 
1956 r. 

Prze wodniczący Pmlstwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M . Lesz 

228 

ROZ'PO~ZĄDZENIE MINISTRÓW PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH I ROLNICTWA 

z dnia 24 października 1956 r. 

w sprawie bezpieczeństwa l higieny pracy przy obsłudze chlgnJków rolniczych. 

Na podstawie art. 3 ust 2 dekretu z dnia 10 listopada 
1954 . o przejęciu przez związki zawodowe zada!'l w dziedzi

.nie wykonyw ania ustaw o ochronie, bezpieczel'lstwie i higie-
nie 1= IdCy o.r<:z sprawowanIa inspekcj i pracy [Dz. U. 
Nr 52 poz. 260) zarządza SIę , co nast()pUjE; 

I. Przepisy ogólne. 

• § 1. Rozp orządzenie niniejsze do tyczy bezpi e-cze r'lstwa i 
hig ier iY pracy przy ous iutlze ciągników używanych w gospo
darst'i dch rolnych. 

§ 2. 1. W charakterze kierowcy ciągnika wolno zatrud
niać j~dynie osoby prz (~szkolone w tym zakresie i posiadają
ce prc wo kierowania ciągnikiem . 

2. Kobiety posi adając e kwalifikacje określone w ust. l 
m.ogą być dop uszczone do kierowania ciągnikiem na pods ta
wie z€ zwolenia lekarza. 

II. Urządzenia ciągników. 

§ 3. 1. Części pędne ciągnika powinny być w miejscach 
dostęr, nych dla praco":'n ików osłonięte. 

. 2. Jeżeli kołem pasowym lub wałkiem przekaźnikowym 

ciągni a napędza się maszyny, koło pasowe i pas oraz wałek 
przek źnikowy powinny być w miejscach dostępnych dla pra
cowni ów osłonięte. 

§ 4. Ciągnik powinien posiadać elas tyczne siedzenie dla 
kiero" cy zaopatrzone w oparcie dla pleców oraz w osłony 

boczn . Osłony boczne siedzenia kierowcy nie mogą być usu
wane ~ czasie ruchu ciągnika. 

§ ~. Ciągnik powinien być zaopatrzony w sprawnie dzia
łaj ące hamulce. 

§ 6. Urządzenia elektryczne ciągników powinny odpo
wiada pod względem budowy i utrzymania normom obowią
zujący m w zakr~slC urządzeń elektryczny ch. 

, § ł. Ciągnik powinien posiadać przepisowe światło z 
przodt i z tyłu o,raz oświ etlenie mechanizmów kontrolnych. 

§ B. Ciągnik powinien być zaopatrzony w odpowiednią 
gaśnic 

§~. Ciągnik powini en być zaopatrzony w miarę możno
ści w usterko do obserwacji wstecz. 

§ O. Maszyny i przyczepy wolno łączyć j edynie przy po
mocy ztywnych połączeń, zapobiegających najeźdżaniu ma
szyn i przyczep na ciągnik . Przyczepy powinny być zaopatrzo
ne w prawnie działające hamulce. 

III. Stan ciągnil>ów i ich kontrola. 

§ 11. 1. Przed rozpoczęciem pracy ciągmka bryga dzista 
powini en zbadać sprawność ciągnika oraz s tan u rządzeń 
och ronnych, a w szczególności stan hamulców, sprzęgieł i me
chanizmu kierowniczego. 

2. W razie braku brygadzisty czynności określonych w 
ust. 1 dokonuje kierowca ciągnika. 

§ 12. Do pracy może być użyty ciągnik, którego wszyst
kie części oraz urządzenia znajdują się w niileżytym stanie. 
Nal eży zwrócić szczególną uwagę na stan l prawidłowość 
działanIa urządzeń iskrocluonnych. 

§ 13. Po zakończeniu pracy , należy oczyścić części ze-
wnętrzne ciągnika ze smarów i paliwa. . 

§ 14. Kierowca oddając ciągnik po ukończonej zmianie 
swemu następcy powinien powiadomić go o dostrzeżonych 
usterkach ciągnika oraz sprzętu pomocniczego. 

IV. Obsługa l ruch ciągników. 

§ 15. 1. Ciągniki powinny być zaopatrzone w urządze·, 
nia do dawania sygnałów dźwiękowych. 

2. Rodza j sygnałów dźwiękowych oraz sposób ich dawa
nia powinien być znany obsłudze ciągmka oraz obsłudze ma- _ 
szyn napędzanych przez ciągnik. 

§ 16. Uruchor.1ienie i zatrzymanie ciągnika, maszyny lub 
narzędzia powinno być poprzedzone sygnałem dźwiękowym. 

§ 17. Jeżeli ciągnik porusza maszyny lub narzędzi a albo 
ciągnie przyczepy obsługiwane przez kilku pracowników, nale
źy wyznaczyć jednego pracownika, k tóry daje umÓWIone 
sygnały do uruchomienia i zatrzymania ciągnika . 

§ 18. Przy uruchamianiu silnika rozruchowego ciągnika 
przez pociągnięcie sznura zabronione jest nawijanie sznura 
na rękę. 

§ 19. Uruchamianie silnika ciągnikowego kOl bą lub kie
rownicą powinno być dokonywane przez osoby zaznajomione 
z tą czynnością. 

§ 20. 1. Na ciągniku podczas jego ruchu może znajdo~ 
wać się tylko kierowca. 

2. Na ciągniku zaopatrzony m w dodatkowe siedzenie 
lub stoisko może znajdować się oprócz kierowcy również po~ 
mocnik kierowcy. 

3. Na maszynach i narzędziach, przewożonych lub po
ruszanych za pomocą ciągnika, mogą znajdować się tylk~ 
osoby obsługujące te maszyny lub narzędzia, 


