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§ 9. Przepisy mmeJsz~o zarządzenia ie mają żasto
s~wania do przewozu osób samochodami c ężarowymi jed': 
nostek podległych Ministrowi Obrony . Narpdowej i Mini
strowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem f\-.omendy Głów': 

§ 8. Do czasu wymiany pozwoleń na prowadzenie po- nej Straży Pożarnych, Głównego Urzędu G odezji i Karto
jazdów mechanicznych, przewidzianef w § 239 ust. 2 rozpo- grafli oraz przedsiębiorstw podległych tym rinistrom. 
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rządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw WewnętI(l,riych § 10. Tra·ci moc zarządzenie :Ministra ransportu Dro-
z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach ~ gowego i .Lotnic4.ego z dnia 23 pażdzieniika 195& .r. w sp.ta·~. : ' 
publicznych (Dz. U. z 196'2 r. Nr 61, poz. 295 i z 1965 ro' ... ;, " 

/ 

wie używania samochodów ciężarowych i c'ągników (przy-. 
Nr 19, poz. 128), kierowca prowadzący samochód ciężarowy czep ciężarowych) do przewozu osób (Monito Polski z 1956 r. 
Vi wypadkach wymienionych w § 1 może posiadać, zamiast Nr 93, poz. 1044, z 1957 r. ' Nr 14, poz. · lIC oraz z ' f960 . r. 
prawa jazdy kategorii I (§ 2 pkt 2), pozwolenie na p~owa- Nr 85, poz. 390), z wyjątkiem § 9, który obo\"iązuje dO;..Gzasu 
dzenie pojazdów mechanicznych kategorii I lub II wydane odrę~nego uregulowallia sprawy opłat za pr ewóz prac (;"·vmi-
na podstawie przepiśów rozporządzenia z dnia 27paździer- ków do pracy. i 'z pracy. . _. ' 
nika 1937 r. o ru.chu pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych (Dz. U. Nr .85, poz. 61'6 z pÓżniejszymi źmiana
mi), a zamiast prawa jazdy kategorii II (§ 2 pkt 2) - p.ozwo
lenie na prowadzenie pojaz{)ów mechanicznych kategorii III, 
wydane na podstawie przeplsow wymienionego wyżej roz

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z d iem 1 wrześFlia 
1965 r. 

Minister KomunikacJi: P .. Lewiński 

porządzenia z dnia 27 października 1937 r. • Minist.er Spraw Wewnętrznych: M. Mocz.a[ 

' . 

. 
OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU N()RMAtI~ACYJNEGO 
• 

. z , dnia 3 lipca 1963 r. 
, 

w. IPrilwie ogłoszeniiI ., ustjłnQ~ionych Poł~kich Norm 

Na podst-awie art. 9 ust. .( ustawy z dnia 27 listopada . 
1961 r .. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski . Ko
mitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ust.anowione 
my (PN): 

zostały naśtępuJ'tce 

D a t a 

Polskie Nor-' 

Lp. Tytuł normy i zakres obowiązywania ustanowienia · od której norma · normy _ 

... i 

.,. 
.~ 

. ' Numer --.. I 
J" ' normy' ~bowiązuje 

---='f-~~---'-------~--------~--~~----~~---------------r' --------~-----------4-------~~-" . 
I 2 / 3 4 I 5 

w zakresie produkcji: 

1 65/B-27611 
2 64/E-06090 

Papa asfaltowa izolacyjna 
Kondensatory energetyczne do kompensacji mocy 

nej. Wymagania i badania techniczne 
Stalownicze piece łukowe. Wymagania i badania 

bier-

3 ·64/E-06204 tech-

-4 

6 
7. 
8 

9 

14 

15 
16 

65/H-93026 

fi5/H-97023 

niczne - .. 
Stal odporna na korozję i żaroodporna. Pręty cią,gnione. 

szlifowane i polerowane 
Elektrol-ityczne powłoki tlenkowe na aluminium i sto-

pach aluminium 
65/K-88168 Tabor kolejowy. Sprężyny taśmowe stożkowe 
65/M-57350 ') Narzędzia do skrawania metali. Frezy walcbwe 
65/M-57436 - Frezy palcowe. z chwytem . walcowym do rowków 

na wpusty 
65/M-57437 - Frezy palcowe z chwytem stożkowym Morse'a do 

. 65/M-5751 O 
·65/M-57512 
65/M-57514 

rowków na wpusty , ; _.. ...~- ' 
- Frezy kątowe jednostronne 
- Frezy kąto-we niesymetryczne 
- Frezy kątowe -symetryczne 

65/M-57515 - Frezy kątowe jednostronne do rowków we frezach 
zataczanych _ 

65/M-57517 - Frezy kątowe symetryczne do rowków we frezach " 
zataczanych 

64/M-57552 - Frezy ślimakowe do. kół zębatych 
64/M"57570 - Frezy ślimakowe do kół zęb'!.tych, Dokładność wyko-

nania 

2 tzerwca 1965 r. 
31 grudniaf964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

12 maja 1965 r. 

8 maja 1965 r. 

29 maja 1965 r. 
8 maja 1965 r. 
8 'maja 1965 r. 

8 maja 1965 r. 

8 maja 1965 r. 
8 maja 1965 r. 
8 maja 1965 r. 
8 maja 1965 r. 

8 maja 1965 r. 

31 grudnia 1964 r. 
31 grudnia ,1964 r. 

1 lip a 1.966 ,T. , 

1 sly znia J.966 r. 

1 sty znia 1967 r. 

1 sty znia 1966 r. 

1 sLy zni3 1966 r . 

1 lip a 1966 r. 
1 lip a 1966 r. 
1 lip a 1966 r. 

1 lip a 1966 r. 

1 lip a 1966 r. 
1 lip a 19fi6 r. 
1 lip a 1966 r. 
1 lip a 1966 r. 

1 lip a· 1966 r. 

1 lip a 1966 r. 
~ 1 lip a 1966 r. 

... ,~ . 

... . . ~ 

> 
' . 

':A 
~--,;,, ___ a.-__________________ "';"' _______ -+ _____ ,. ~.",' 
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Lp. 

17 
18 
19 

20 

N umer 
normy 

2 

65/M-57614 
65iM-57615 
65/S-04051 

65/T-80009 

Ty tu! normy i zakres obowiązywania 

• 
3 

- Frezy kątowe jednostronne trzpieniowe 
- Frezy kątowe do prowadnic trzpieniowe 
Pojazdy samochodowe. Dopuszcz.alny poziom hałasu 

zewnętrznego . Wartości graniczne. Metody badań 
Urządzenia elektroniczne. Kondensatory z papieru me

talizowanego, napięcia stałego. Wymagania i badania 
techniczne 

21 65/W-33106'j Linia wałów. Łożyska ślizgowe. Główne wymiary 
2265/W -33J07 - Dławnice grodziowe dzielone lane 

23 65/A-78504 
24 65/A -82000 

25 64/E-93050 

26 65/P-800J3 
27 65/P-82027 

28 65!P-~2028 

29 65/P-82461 
30 64/P~84527 

31 65iP-84650 
32 65/T-05206 

33 65/R-65023 

34 65/M-6801 2 

3565/M-6801 7 
36 65/M-56220 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Produkty grzybowe. Mą<;:zka grzybowa jadalna 
Mięso i podroby zwierząt rzeźnych. 'Wspólne wymaga

nia i badania 
Łączniki do wbudowywania w pf1.yrządy i aparaty na 

napięcie do 500 V . Wymagania i badania techniczne 
Surowce , włókiennicze: Elana 

'j Tkaniny tech niczne bawełniane, Tkaniny filtracyjne py-
łowe . 

- Tkaniny filtracyjne plynowe 
Tkaniny lniane. Szerokości 
Sukien ka lekarki 
Dłonice z tkanin dla h utników 
Odbiorniki te lewizji czamohialej. 

techniczne 
.. 

Wymagania 

w . zakresie obrotu: 

Materia ł siewny. Nasiona roś l in rolniczych 

w zakresi e konst rukc j J f produkc j i : 

i badania 

Młoty sprężarkowe do k ucia swoboonego. Wielkości 

pods~awowe 

Nożyce uniwersalne, Wielkości podstawowe 
O brabiarki zespołowe . Zespoły posuwowe. Główne wy-

miary 
37 65/M-68027 Prasy-automaty z dolnym napędem. Wie lkości podsta-

wowe 

w zakresie pro jektowania l konslmkcji : 

38 65/M-45351 Dźwignice . Suwnice pomostowe ogólnego przeznaczenia 
o udzwigu Q = 3.2 do 50 T. Prędkości robocze i wy
sokości podnoszenia 

;39 65/M-78310 Transport wewnętrzny. Mostki ładtmkowe. Wytyczne 

. 40 65/K -02057 

_ 41 65/A-75000 

konstrukcyjne 

w zakresie projektowania I budowy: 

Koleje norma lnotorowe. Skrajnie bud.:>wli 

w zakresi e zasad l oznaczeń k l asyfikacyjnych: 

Produkty owocowe i warzywne. Klasyfikacja, nazwy 
i określenia 

w zakr esie metod badań: 

42 65/A-04021 Artykuły źywno3ciowe. Metody sprawdzania wrażli-
wości sensorycznej w zakresie smaku i węchu 

43 65/H-04006 Analiza chemiczna stali i staliwa. Pobieranie i przygo-
towanie próbek z wyrobów 

44 65/C-81527 Wyroby . lakierowe. Próba odporności pow łok n a zary-
sowanie 

'45 65/P-04636 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny . 
Wyznaczanie stopnia wfobienia osnOlNV i wątku 

Poz. 209 

D a t a 

ustanowienia od które j norma ( 

normy obowiązu je 

4 5 

8 maja. 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
8 maja 1965 r. 1 lipca 1966 T. 

29 maja 1965 r. 1 Jipca 1966 r . 

15 kwietnia 1965 r. 1 lipca 1966 T. 

8 maia .I 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
8 ma ja 1905 r. 1 lipca 1966 r. 

12 maja 1965 r. 1 stycznia 1966 r. 
5 czerwca 1965 r. 1 lipca 19Gb r. 

31 grudnia 1964 r. 1 lipca 1966 r. 

19 lutego 196.5 r. 1 stycznia 196& r. 
2 czerwca 1965 r. l Jjpca 1966 r. 

2 czerwca 1965 r. l lipca 19łJi) r. 
25 ma ja 1965 r. l lif)ca 1965 r. 
31 grudnia 1964 r. 1 stycznia 19.b6 -r, 
25 maja 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
2 czerwca 1965 r. 1 lipca 1967 r. 

14 maja 1965 r. l sierpnia 1965 r. 

2 czerwca 1965 T. l li pc:a 1966 r. 

8 maja 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
3 czerwca 1965 r. 1 lipca 19G6 r. 

8 maja 1965 r. l lipca 1966 r. 
f 

8 maja 1965 r. l lipca 1966 r. 

8 maja 1965 r. 1 li pca 1966 •. 

3 lutego 1965 r . 1 stycznia 1 )1)6 r . 

2 czerwca 1965 r. l lipca 1966 r . 

2 czerwca 1965 r. 1 lipca 196C r. 

12 maja 1965 r. 1 s~ ycznia 1366 r . 

4 maja 1965 r. 1 lipca 1966 l . 

30 kwietnia 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
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§ 2. Wprowadzone zostaly:zmiany w następt:jących Polskich Normach (PN), obowiązujące od 
1965 r.: 

d 
.1 mp. 
! 

września 

Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy 

--
l 2 3 

Data rozporządzenia Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego w sgra wie za
twierdzenia normy lub dali: usta-

nowienia normy 

4 

l 
I D a t a 

ustanowienia 

I 
5 

I 

zmian 

1 60/A-86230 Przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe 
dojrzewające 

31 qrudnia 1960 r. (Monitor 
Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292) 
31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol
ski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 
18 grudnia 1957 r. (Monitor Pol
ski z 1958 r. Nr 13, poz. 83) 

21 m~ja 1965 r. 

2 64/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

1 cz ~rwca 1965 r. 

3 57/D-96000 

4 60/G-56305 

5 59/H-74252 

6 53/H-84022 

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia 

Młotki powietrzne górnicze. Groty 

. Rury stalowe kotłowe bez szwu 

Stal do wyrobu nitów. Warunki techniczne 

30 listopada 1960 r. (Monitor 
Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 
29 czerwca 1959 r. (Monitor Pol
ski Nr 75, poz. 401) 
10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, 
poz. 85) 

27 m ~ja 1965 r. 

28 m fija 1965 r. 

1 cz erwca 1965 r, 

1 cz ~rwca 1965 r. 

7 55/H-84033 Stal węglowa do wyrobu łańcuchów technicz
nych i okrętowych 

10 lip'ca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, 
poz. 154) 

5 c erwca 1965 r. 

8 64/H-92334 Stal konstrukcyjna węglowa zwykłej jakości. 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski 
Nr 77, poz. 368) 

1 cz ~rwca 1965 r. 
Taśmy 

9 60/H-93015 Pręty stalowe do wyrobu śrub, nakrętek i roz
pórek pracujących w podwyższonych tem
peraturach 

20 grudnia 1960 r. (Monitor Pol
ski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 

1 c erwca 1965 r. 

10 60/H-93240 

11 62/H-93667 

Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe do 
wyrobu zespórek i ściągów kotłowych 

Aluminium i stopy aluminium. Pręty 

27 września 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 88, poz. 399) 
13 pażc!źiernika 1962 r. (Monitor 
Pols'd z 1963 r. Nr 5, poz. 27) 

1 c erwca 1965 r. 

8 c erwca 1965 r. 

, § 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę 
PN-57/B-27611 "Papa asfaltowa· izolacyjna" ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komilet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

2. Norma wymieniona w § t lp. 6 zastępuje normę 

PN-60/K-88168 "rabor koleJOWy. Wagony. Spręzyna CIęgło

wa", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 7 listopada 1960 r. (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 6, poz. 32). 

3. Normy wymienione w § 1 lp. 7, 8 i 9 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN/M-57350' "Frezy walcowe prawozwojne do żeliwa 

i stali", 
2) PN/M-57351 "Frezy walcowe lewozwo jne do żeliwa 

i stali", 
3) PN/M-57436 "Frezy palcowe do rowków na wpusty 

z chwytem cylindrycznym", 
4) PN/M-57437 "Frezy palcowe do rowków na wpusty 

z chwytem stożkowym Morse'a" 

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, 
poz. 454). 

4. Normy wymienione w § 1 lp; 10, 11, 12, 13 i 14 za.,tę, 
pują następujące normy: 

1) PN-59/M-57510 "Frezy kątowe jednostronne prawo-
tnące", . 

2) PN-59/M-57511 "Frezy kątowe jednostronne lewotnące", 
3) PN-59/M-57512 "Frezy kątowe niesymetryczne prawo-

tnące", 

4) PN-59/M-57513 "Frezy kątowe niesymetryczne lewo-
tnące", 

5) PN-59/M-575l4 "Frezy kątowe symetJYc:,zne", 

6) PN-59/M-57515 "Frezy kątowe niesym tryczne prawo
tnące do żłobków we rezach zatacza
nych", 

7) PN-59/M-575l6 "Frezy kątowe niesyme ryczne lewotną
ce do iłobków we freza h zataczanych", 

8) PN~59/M-57517 "Frezy kątowe symetryczne do żłobków 
we frezach zatacza n ych" 

- ustano\ovione jako ob0wiązCljące prze Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 28 marca 1959 To (Monior Polski Nr 50, 
poz. 230). 

5 . . Norma wymieniona w § 1 lp. 14 z stępuje następu
jące normy: 

l) PN/M-57552 "Frezy ślimakowe do kół ębatych prawo, 
zwojne", 

2) PN/M-57553 "frezy ślimakowe do kół zębatych lewo
zwojne" 

- ustanowione jako obowiązujące prze Polski Komitet 
Normćilizacy jny dnia 25 listopada 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

6. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i .8 zastępują na" 
stępujące normy : 

1) PN-(j0/M-57614 ,,') Narzędzia do skraw nia metali. Fre
zy kątowe jednostro ne trzpieniOWe", 

2) PN-60/M-57615 ,,- Frezy kątowe do p owadnic trzpie. 
niowe" 

- ustanowione jako obowiązujące prze Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 31 marca 1960 r. (Moni or Polski Nr 72, 
pOL. 334). 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastę uje następujące. 
normy: 

1) PN-57/A-82000 "Mięso zwierząt rzeźn ch. Wymagania 
ogólne", ustanowioną ja o obowiązując'ł 
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przez Pol~ki Komitet Normalizacyjny 
dnia 3 czerwca 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 64, poz. 39,'), 

2) PN-57/A-82104 "Mięso i podroby zwierząt rzeżnych. Po
jęcia i określenia", us tanowioną jako 
zalecaną prze? Polski .... Komitet Normali
zacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 74, pOl. 454). 

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje - normę 
PN-58/P-82461 "Tkaniny lniane . S:?:erokości", ustanowi oną 
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 23 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291); 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę 
PN-53/Z-08058 "Ochrony naręczne. Dłonice jutowe", za
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
cząceg o Pat'Jstwowej Komisji Planowania Gospodarc zego 
z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzellia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normaliza
cyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje następu
jące normy : 

1) PN-62/R-65020 " ') Materiał siewny. Nasiona roślin zbo-
żowych", 

2) PN-62/R-65021 ,,- Nasiona roślin motylkowych grubo-
nasiennych", 

3) PN-62/R-65022 ,,- Nasiona roślin motylkowych drobno-
nasiennych" , 

4) PN-62/R-65024 ,,- Nasiona traw", 

5) , PN-62/R-65025 ,,- Nasiona roślin przemysł<lwych olei
stych i włóknistych", 

fi) PN-62/R-65026 ,,- Nasiona roślin korzeniowych i ka
pusty pastewnej" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normali zacyjny dnia 30 czerwca, 9 lipca i 5 pażdz-iernika 
1962 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 68, poz. 320 i z 1963 r. 
Nr 5, poz. '27, Nr 55, poz. 279 i Nr 64, poz. 322). 

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje następu
Jące normy: 

1) PN-54/A-75041 "Produkty owocowe. Pojęcia okreŚle~ 
nia", 

2) PN-54/A-77711 "Produkty warzywne. Poję::ia 
nia" 

określe-

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze· 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
.państwowych ustalonych . przez Polski Komitet Normaliza
njny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych 
(D'l . U. Nr 19, poz. 118), 

3) PN-55/A-75038 "Produkty owocowe. Klasyfikacja" -
zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem P~zewodni

czącego Pal'l stwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 1.0 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). 

4) .PN-55/A-77712 "Produkty warzywne. Klasyfikacja" -
zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewad· 

niczącego Pailstwowej Komisji Planowania . Gospodar
czego z dnia 12 czerwca 'j956 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę 

PN-54/P-04636 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 

Tkaniny. Wyznaczanie wrobienia osnowy i wątku", zatwier
dzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego 

Pań.stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 !u
tego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm paJlstwowych 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczą

cych włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49). 

13. Norma wymieniona w .~ 1 lp. 94 obwieszczenia 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1965 r. 
(Monilor Polski Nr 31, poz. 173), w związku z § 3 ust. 24 pkt 1 
tego obwieszczenia, zastępuje normę PN-60/A-86004 "Mleko 
i przetwory mleczarskie. ' Mleko zagęszczone. Pobieranie 
próbek. Metody badań organoleptycznych i chemicznych" -
w zakres ie pobierania próbek, ustanowiDną jako obowiązu
jącą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 
1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 30, poz. 146). 

§: 4. Tracą moc następujące normy: 

1) PN-61 /R-65011 "Kwalifikacja polowa plantacji nasien
nych roślin polowych", 

2) PN-61/R-65012 "Kwalifikacja polowa plantacji nasien
nych roślin motylkowych grubonasien
nych", 

3) PN-6 1iR-65013 "Kwa lifikac ja polowa plantacji nasien
n ych roślin motylkowych drobnonasien
nych" 

- li~tan owione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski 
z 1962 r. N-r 15, poz. 65), ' 

4) PN-62/R-65014 "Materiał siewny. Kwalifikacja polowa 
plan taC'ji sadzeniaków ziemniaka" 

- ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175), 

5) PN-62/R-65015 "Kwalifikacja polowa plantacji nasien
nych traw" 

- ustanowiona przez Polski Komitet :Norma lizacyjny 
dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 65, poz. 265), 

6) PN-62/R-65016 "Kwalifikacja polowa plantacji .nasien
nych roślin oleistych i . włóknistych" 

- ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 16 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320), 

7) PN-62/R -65017 "Kwalifikacja polowa pla ntar. ji na sien
nych ro ślin korzeniowych l kapusty pa
stewnej", 

8) PN-62/R-65018 "Kwalifikacja polowa plantacji nasien
nych roślin warzy wnych" 

- usta.nowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 16 czerwca 1962 r. (Monitor Pol-jki Nr 61, poz. 294). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

.J PelnytylułnormYi" kreskit . przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 


