
, ' 

• 
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2. W przypadkacn uzasadnionycn po tr zebami branżo

wymi lub obowiązują cymi w danym resorcie zasadami księ
gowości właśc i wi ,minislrowie mogą w drodze zarząd ,~eń 
ustalić odmienne zasady w przedmiocie uregulowanym ni
niejszym zarządze niem, po uzgodnieniu ich z Ministrem Fi
nansów. 

siębiorstw podległych i nadzorowany ch prze'z Mi,nistra Rot- _ 
nictwa, w któr'Ych obowią?:uje jako okres ro zliczeniowy rok 
gospodarczy - od dnia 1 lipca 1962 L, a w przedsiębior

stwach lasów państwowych, w których obowiązu-je rok go
spodarczy - od dnia 1 pażdziernika 1962 r. 

§ 29. Za rz ąd ze ni e wchodzi w ż ycie z dniem ogłoszenia 

z mocą cid d!)ia 1 stycznia 1962 r., w stos unk u zaś do przed-
Ministe r Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPOf'!' RKl WODNEJ 

z dnia 27 marca 1962 r. 

w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne. 

Na podslaw ie ar t. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerw
ca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki W od
n e j i przeks z ta łce niu urzęd u M inb tra Żeglug i i Gospodarki 
W 0 nej w , urząd Ministra Żeglugi (Dz. ,U. Nr 29, poz. 163) 
z ar z ądza s ię , co n astępuj e: 

śród l ą d owych wód za żeglowne i spławne drogi wodne (Mo.
nitor Polski Nr A -- 90, poz. 1410) po pkt 13 dodaje się 

pkt 13a w br zmieniu: ,,13a. J ezioro Wigry". 

~ 2. Za rządze nie w.::h odzi w życ ie z dniem og ł oszenia. 

§ 1. W za l ącznikti nr do za rządzen ia Ministra Żeglugi Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej: J. Grochul.skl 
z dnia 22 wrl.e3 nia 1952 1'. W sprawie uznania niektórych 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 16 kwietnia 1962 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust . 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normali zac ji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizac Yjn v poda je do wiad omości co nas tępuje ' 

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

Lp. 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
13 

9 

10 

11 

Numer normy 

2 

62/B-14020 
62/C-83049 

62/C-84912 
62/C-89200 

62/C-97034 

62/D-95021 
62:G-97031 
62/K-38167 

62/K-91034 

61 /M-79005 

62/P-63002 

~~~~--------------------'---------------~D-a-t~a----------------

Tytuł normy 
l zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Da chówki I gąsiory cementowe 
Produkty organiczne 
Cykloheksanol 
Azot techniczny s prężony 

Rury z twardego polich lorku winylu. 
Wy miary 

Produkty węglopochodne 

Be nze n bez tiofenu 
Słupy chmielowe 

ustanowienia normy 

4 

30 g rudnia 1961 r. 
20 marca 1962 r. 

15 marc a 1962 r. 
15 ma rca 1962 r. 

15 marca 1962 r. 

26 marca 1962 r. 
Bry kiety z węgla brunatnego 20 marca 1%2 r. 

') Tabo r kolejowy. Koz i o łe k resorowy do 15 marc a 1962 r. 
wa go nów towar owych 
- Obręc ze obrobion e do zesta\'J ów ko- 15 marca 1962 r. 

ło w ych wagonów i tendrów nor-
n~ a Ino toro wych, 

O pakowania metal owe 30 grudnia 1961 r. 
Pliszki mandol inowe do konse rw 
Maszyny wlókie nnicze 116 mar~'a 1962 r. 
S7e rok o~ c' [(l lJ O P d trzI'oarki do .nawe lny 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 listopada 1962 r. 
1 listopada 1962 T. 

I września 1962 r. 
1 stycznia 1963 r. 

l pażdziernika 1962'f. 

l p,ażdziernika -1962 r. 
1 maja 1962 r. 
l stycznia 1963r. 

l września 1962 r. 

1 sierpnia 1962 r. 

11 paźdz iernika 1962 r, 
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'Lp. Numer normy 
.-

1 I 2 

12 62/P-79042 
13 62/ P-82477 
14 62/P-8266 1 
15 62/P-84521 
16 62/ P-86005 
17 62/W-82156 

18 62iW-89196 

lf 62/A-79522 

-2() 62/M-03150 

21 62/M-03160 

611B-91069 

23 62/ R-6501 4 

62/H-83 1 20 

25 62/M-6501 0 

26 62/C-04220 

27 62/H-83121 

28 62/M-69707 

29 62/H-04107 

30 62/H -04108 

- 319 -

. Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

Wytłac za nki do jaj 
Tkaniny lniane $cie rkowe 
Tkaniny jedwabne galantery jne 
Bielizna stołowa. Wymagania techniczne 
Filc techniczny zgrzeblarski b ialy 
Nakręlki koronowe dokładne o wielko-

ściach po wyże i !vl39 
Urządzenia ładunkowe okrqtowe. Haki 

palcowe 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Spirytus rektyfikowany 

w zakresie projektowania i konstrukc ji: 

'l Obrabiarki do metali 
Prędkości obrotowe wrzecion 

- Posuwy 

w zakresie p1'Ojektowania i produkcji: 

Poz. 115 

D a t a 

ustanowienia normy I 
.; I 

26 mar ca 1962 r. 
16 marca 1962 r. 
16marca 1962 r. 
16 marca 1962 r. 
lo marca 1962 r. 
15 marca 1962 r. 

15 marca 19G2 r. 

17 lutt'go 1952 r. 

14 maJca 1962 r. 

14marca 1962 r. . 

od której norma 
ohowiązuje 

--------------------
5 

1 paźclziern ik a 1962 r. 
l września 1962 r. 
l \Hlesnia 1962 r. 
l stycznia 1963 r. 
; wrze~nia 19U2 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

l października 1962 r. 

l pa7.d 7 iernika 1962 r. 

1 paźdz i ernik a 1962 r. 

Stolarka bud owlana. Okna i drzwi bal- 28 października 1961 r. 1 października 1962 r. 
konowe drewn jane skrLY nkowe. Szcze-
góly konstrukcyjne 

w zak1'esie kwalifikacji polowej: 

Ma teriał siewny. Kwalifikacja polowa 15 marca 1962 r. 
plantacji sad ze niak ów ziemnia ka 

w zak1'esie zasad i oznaczeń 
klasyfikacy:;nych : 

L:eJiwo sferoidalne 
Klasyfikac ja 

w zak7'esie oznaczania i używania 
pojęć i symboli: 

17 ma rca 1962 r. 

Obróbka plastycwa_ Wady wyroQów 14 marca 1962 .r. 
tłoczonych z blachy 

Nazwy -i określenia 

w zakresie metod badań: 

Guma . Badania chemiczne 
Oznaczanie za·wartości siarki nie zwią

zanej chemicznie 
L:eliwo sferoidalne. Przygotowanie pró

bek do badań 
Spawalnictwo_ Zasady wykonywania 

próbnych złącz spawanych 

w zakresie badań roz jemczych : 

'l Analiza chemiczna rud żelaza 
Oznaczani€ fosforu 

- Oznaczanie siarki 

t5 marca 1%'2 r . 

17 marca 1962 r. 

26marca 1962 r. 

. 

\3 lutego 1962 r. 

13 lutego 1962 r. 

1 styn.nia 1963 r. 

\ l października 1962 r. 

l listopada 1962 r. 

1 paźd ziernika 1962 r. 

l października 1962 r. 

l slyczn ia 1963 r. 

l października 1962 r. 

l października 1962 r. 

-~ 
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§ 2. 1. Norma wymieniona w § l lp. 3 zastępuje normą 
PN ·57. C-84912 "Azot iprężony techniczny" ustanowioną ja
ko obowiązu jącą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
17 CZerlHl 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397). 

2. Norm a wymieniona w § l lp. 4 zastępuje normę 
PN-57iC-89200 "Polichlorek winylu twardy. Rury" ustanowio
ną ja ko obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454). 

3. Normy wymienione w § l lp. 6 i 19 zastępują nastę
pujące normy: 

1) r N-54 /D-95021 "Słupy chmielowe", 
2) PN-56/A-79522 "Spirytus. Spirytus rekty fikowany" 

- zal wierdzone jako obowiątujące rozpoPządzen iem Prze
wodniczćjcego Państwowej Korriisji Planowania Gospo
darClego !- dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdze
nia no rm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

4 Norm a wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę 

PN-58/ K-91034 ,,_Tabor kole jowy. Wagony i tendry normal
notoro we. Obręcze obrobione do zestawów kołowych", usta
now ioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjn y dnia 6 czerwca 1958 r. (Monito r Polski Nr 67, poz. 395). 

5. Normy wymienione w § l lp. 20 i 21 zastępują na
stę pujące normy: 

l) r N'-56/M -031 50 ,:) Obrabiarki do me tali. Liczby obrotów 
wrzecion", 

2) PN-56/M-03 160" - Liczby posuwów" 
- la l wierdlO ne jako zalecane rozporządze·niem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowan ia Gospodarcze
g o z dnia 22 paźd ziernika 1956 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226). 

~ 

6 ~ Norma wymieniona w § l lp. 22 zastępuje następu-

jące norm y: 
l) PN/ B-1616 ,:) Okno skrzy nkowe. Szczegóły konstrukcyj

ne przy grubości ramiJków 38 mm", 
2) PN ·B-1617" ..:o... Szczegóły konstrukcyjne przy grubości 

ramia ków 45 mm" 
- Ulnane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodni
Clą cego Państwo wej Komisji Plan owan ia Gospoda rczeg o 
z dn ia 26 llltego 1951 r. 'tV sprawie uznania norm ustalo
n yc h prlez 'Polski Kom ite t Normalizacyjny za obowiązu
j<!{'e (D z. U. Nr 13, poz. 105). 

7. Norm a wymien iona w § 1 lp. 26 zastępuje normą 
PN!C-04220 "Guma. Badania chem iczne. O znac zanie zawar
tości siarki n ie zwi ązanej chemic znie", zatwierdzoną jako 
obowiąz uj ąc ą r :nporządzeniem Przev.rodnicl.ącego Państwo

W f' j Komisji Pl anowania Gospodarczego z dnia' '(6 sie rpnia 
1955 r. 'vi' spr awie zatwierdzenia norm państwowych ustalo- ' 

nych przez Polski Komitet Normalizacyjny, d otyczących che
mii (Dz. U. Nr 35, poz. 222). 

8. Norma wymieniona w § l lp . 28 zastępuje normę 

. PN-59/M-69707 "Spawalnictwo. Zasady wykonyw an ia , prób
nych złącz spawanych", ustano wioną jako obowiązu jąci:\ 

przez Po lski Komitet Normalizacyjny dn'ia 1 lipca 1959 r, 
(Mon itor Polski Nr 75, poz. 401) . 

9. Norma wy mieniona w § 1 lp. 29 z ast~puje normę 

PN-55/H-04107 "Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznacza
nie fosfo ru", zatwierdzoną jako obowią:z:ującą rozpo rządze

n iem Przewod niczącego Państwowe j Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 10 maja 1956 r . w sprawie zatwierdzenia 
normpal1stwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). 

10. Norma wymieniona w § l lp. 30 zastępuje normę 

PN-54/H-04108 "Analiza chemiczna rud źelaznych. Oznac za
nie s iark i", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze

niem Przewodniczącego Państwowej Komis ji Planowania Go
spodarczego z dnia 2'l lipca 1955 r, (Dz. U. Nr 33, poz. 205) , 

§ 3. Tracą moc następujące n ormy: 

l) PN-56/ B-02410 "Ci epło wn ictwo. Zabezpieczenie urządzeń 
ogrzewania wodnego. Wymagania techniczne", ustano
wiona przez Polski Komite t Normalizacyjny dnia 15 kwiet
nia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332); 

2) PN-55/ B-91008 "Bud ownictwo mieszkaniowe. Okna drew
n ian·e piw niczne krosnowe", zatwierdzona jako obowią
zująca rozponądzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Plan owania Gos podarczego z dnia 10 maja 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 
(Dz. U. Nr 15, poz. 8S); . 

3) PN/M-82251 do 82252 "Wkręty ze łbami stożkowymi o ką· 
c ie 60° płaskimi z gw intem krótkim" 

. 4) PN/M-82253 d o 82254 "Wkręty ze łbami stożkowymi o ką
cie 60° pl.lskimi z gwintem na ·Cd 

lej długości", 

5) PN/M-82255 do 82256 "Wkręty ze łbami stożkowymi o ką 
cie 60° ' soczewko wy mi z gwin-teu 
krótkim", 

6) PN/M-82257 do 32258 "Wkręty ze łbami stożk.owym i Q . ką 
ci~ 60° s oczewkowymi l gwintem n, 
c ał ej długości" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem P.r·ze 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowani", Go~"po 
darczeqo z dnia 22 pażdliernika 1956 r.(Dz. U. Nr 51 
poz. 221). 

Prezes Po lskiego· Komite tu N o rmalizacyjnego: 
-) w z. Z. Zaczkiewicz 

'J Pełny ty l uł no rmy, kresKa przed tytułem tej samej serii no r m zdstępuje pierwsz<,\ część peł nego tytułu. · 
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