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oaWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACY JNECO 

z dnia 6 listopada 1965 r. 

w ilprawie ogłoszenia ustanowiollych Połskic.ll Norm. 

Na podstawie ar t. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 li stopada ' 
1961 T . . (j) norm.ahzocji (D z. U. Nr 5.3., pen. 298) P'olski :KCI,rili~ 

tet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co nas,tę.puJe: 

§ 1. . Ustanowione z·Oj.ta ły następujące ' Polsk~ Nor
my ,(PNj: 

Lp. Tytuł n ormy i zakres obowiązyw ania 
NUlner j 
n ormy I 

~ --------~--------~~3----------------------,1 2 

Va t i!I 
----------- --------._--

us'a n{)wienia 
normy 

4 

od które j ne fm a 
. obowiązuje 

1-----
5 

-----------------~-----------------

IN ' zGlkres}e PH)('/u'hcjł: 

l 65/B-27612 Papa asfaltowa z obustronną powloką. 30 czerwca 1965 r. 
3Q -czerw;::a 1 ~5 r. 
14 wrz'eśnia 1965 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 lipc a 1966 r. 
1 lipca 19(1) r. 

2 65/8-27613 : 
3 65/C-01060 

P.a;J-a -a~I,aJt.ow,a z obustron ną In i ne1'aliwwaną pową(o)ką 

Oznacze nie stopni czyst,ości .surowc6w ·i produktów jJr-zce-
mysłu chemicznegb 

4 65/C":8 HiSO • Farby minJow-e o:lejne i flll 'lowe 
Kred a nawozowa 

-30 lipca 1'965 'f. 1 stycmial966 r. 
5 65/C-870l4 , 14 wrześnIa 1965 r. 1 stycznia 1966r. 
6 . 65iC-89230 Fol·ia wisk,Qwwa (ToI'l1()fan) 28 wrześ ni,a 1965 r. 1 li p-ca 1 !jfi6 r. 
7 65/C-'94155 Węże ,gumowe do tlenu i acet ylenu 
8 65/D-55534 Narz.ęd zia de:> maszynowej obróbki drewna. P·iły l-a'Picu-

13 pa;>:d ziemi-ka 1%5 L i 1 styn.n i ai 967 r. 
7 pa i cl zieTnika 1965 r. 1 styczni a-I967 r. 

9 
10 
11 
12 

65/H-74256 _ 
65/H -84032 
65/H-93640 
65/H-93844 

chowe ż/.obikowe 
Rury stalowe b e\': szwu lotnicze 
Stal s ,3r.ężylwwa (restlrowa). Gatul1ki 
Mosiądz. Pręty 

Stop że la za 7- niklem i kobalte m "Fernico". Drut dla 
e lektronjki 

30 września 1965 r. 
22 września 1965 r. 
25 wnbeśni-a 19.55 r. 
30 czerwca 1%5 r. 

1 li pca 1'966 L 

1 stycznia 1967 r. 
l ! i pca 1966 r. 
i styczn ia 1966 r. 

13 65/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe. Wymagania i badania lech- 1 października 1965 L 1 stycznia 196;,1 r. 

11 
15 
16 
17 
18 ' 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

niczne 
6S/M-51202 Sprzęt pożarnicz.y, Mostek przejazdowy 52 X 75 X 52 
65/M-51203 Koc gaśniczy 

;65/M-6~281 Szlifierka d wupr.z:ekła drtiow a 
65/M-60280 S71ifie r ka j ednoprzekładniowa 

t65/M~5'4981 Kluc\':€ rGzsuw-aI-n'€ 'szybkopn:es1awne 
65/M-65039 Klucze przegubowo-ro lkowe do rur 
'65iM-66290 "j Tłoczn ik i. Ste mple okrągłe ciągowe o średnicy od 15 do 

Hill In'ITI . PóHabrykaty 
- Pierśc i e nie ciągowe. Półfabrykaty 

24 września 1965 r. 
10 września 1965 r. 
30 sierpnia 1-965 To 

30 sierpnia 1 ~65 r. 
25 września 19.65 r. 
25 w rześnja 1965 'f. 

. 23 wrze-śnia 1965 r. 

:n wrz:eśllia 1965 r. 65/M~66300 
165/M~6tB05 - OpHlwyokrągle piersdel'li dągowych 23 wrz . .eśnia l 'C%5 r. 
651M-66506 Tloczn.jki z wymiennymi zespołami. Obsady prostokątne '23 wrzesnia 1965 r. 

pi.erśdeni cią.uowych 

65/M-69242 R-eduktory spawalnicze do tl en u ' HI wrzesnld jCl65 r. 
65/M-73095 'j Napę.<lIy i ste{{lJwal1,ja hydrauHo.:n'e . P1erści-enie uszczel- 30 czerwca 1.965 r. 

ti5/M~73096 

G5/M-73097 

65/M-7309S 

niające o p rzekroju U" 
- Pi€rści.enie uszczelniające -o ;przekroju "V" 30 czerwca 'l'9GS r. 
- Pierścienie podporowe dla pierścieni us zcze lnia- 30 czerwca 1'965 r. 

jący,cho plrł':ekr·oju " U", twarde 
- Pl'erścienie dociskowe i poclpor·owe do pierścieni . 30 czerwca Hl65 r.

65/M-73099 
uszcze:lniaj.ącycl\ o pnekmju "V". Wymiary 

- Pierścienie podporowe do pierście ni uszczelni-ają

cych o przebo;u " U" , miękkie. Wymiary 

I 
1 paździ-emika tB65 LI 

65/M-73126 

65/M-73l 27 

65/M-73137 

-65/M-73138 

- Łączniki rurowe gwintowe z piersCJeniem zacina
jącym lub końc-ówką kuEstą. Przyłączki pr,oste 

- Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacina
jącym lub koilcóWKćY ' ku listą . Złączki proste 

8 pażclziemika 1'965 r.1 

l paździeTnika 1'965 r. 
I 

1 paźd ;!.iernika 1-965 r.1 - ł:ącznik i rurowe Q1wintowe z pierśderuem zacina
jącym lub końcówką klilistą. Pierścienie zacinaiąCe

t
: 

- Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem 7acin a- 1 pażdziernika 
I 

1'965 LI 
jącym lub końcówką kulistą. Końcówki kulis l-e . i 

1- stycz-nia 1 %7 r. 
J li pc a 1966 r. 
1 li pca 1966 L 

I li pca 196G r. 
1 stycznia 1%;; r. 
1 stycznia 1961 r. 
I lipca 1966 L 

l li pc a 1966 r. 
1 J ipCii 196~ L 

, lipca 1966 r. 

I lipca 196r> L . 

1 stycznia 1%1 r. 

1 stycznia 1967 r. 
lstyc,zn ia 1967 r. 

1 stycżnia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1961 r. 

1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 

1 stycv'-nia l '9fiJ7 r. 
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----------------------------------~~ --~:/:: ~-

Lp. 
Numer 
n ormy 

2 --
34 1 65/M-7'l~::::' 
,j5 65/M-73140 

36 65/M-73141 

37 55/M-7 3200 
38 65/M-750Ó6 

39 65/M-75008 

40 65/M-75026 

41 65/M-75028 

42 65/M-75041 

43 65/M-80014 
A4 65/M-80057 
45 65/M-80062 
46 65/P-50520 
47 65/W-89379 
48 65/Z-08011 

I 

Tytuł normy i~4a.J:::-~:-ob~wiązywani a --- -~- . 
r --: __ - -

Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacina
jącym lub koncówKą kulistą. Nakrętki 

- Łąclniki rurowe gwintowe z pierscieniem zacina
jącym lub koncowKą kulistą. Przyłączki proste . 
Korpusy 

- Łąclmki rurowe gwintowe z piersCleniem zacina
jącym lub końcówką kulJstą. Złączk i proste. Kor
pusy 
Cyl1ndry. Średnice nominalne 

'l Armatura domowe j sieci centralnego ogrzewania. Zawo
r y przelotowe proste żeliwne na wodę gorącą i parę 
<O ciśnieniu nomin a lnym do 10 kG/cmt 

- Zawory przelotowe skośne żeliwne na wodę go
rącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 

- Za wor y przelotowe proste żeliwne na wodę go
rąc ą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2

• 

Korpusy 
- Zawory przelotowe skośne żeliwne na wodę go

rącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cmt • 

Korpusy 
- Zawory' prze lotowe . na wodę gorącą i parę o ci-

śnieniu nominalnym d o 10 kG/cm2 • Głowice 

Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych 
Druty sprężynowe, -Druty okrągłe ze stali węglowych 
Dr ut profilowy na pancerze do kabli 
Tektura do wyrob u pap 
Okrętowe okucia pokład owe. Uchwyty płaskie 
Bet:pieczeństwo i higiena pracy. Pochłaniacze przemyslo- ' 

we. Znakowanie 

w zakresie produkcji i obrolu: 

uSlanowienia 
normy 

4 

o d t a 

paźdz iernik. a 1965 LI 
października 1965 r. 

.--.:::---

Poz. 315 

od której norma 
ob :JWląluje 

----
5 

stycznia 1967 r. 

stycznia 1957 r. 

1 października 1965 r. 1 stycznia 1967 r. 

30 czerwca 1965 r, 
1 października 1965 r. . 

października 1965 r. 

października 1965 r. 

stycznia 1967 r. 
lipca 1966 r. 

lipca 1966 r. 

lipca 1966 r. 

1 paźdz i ernika 1965 r. 1 lipca 1966 r. 

. października 1965 r. lipca 1966 r. 

1 paździ ernika 1965 r . stycznia 1967 r . 
1 paźd ziernika 1965[, lipca 1966 r. 
8 października 1965 r. 1 lipca 1966 r. 

20 września 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
26 sierpnia 1965 r. lipca 1966 r. 
14 września 1965 r. lipca 1966 r. 

49 65/E~06508 Oporniki dekadowe, Ogólne wymagania techniczne i pro- 11 sierpnia 1965 r. lipca 1966 r. 
gram badań 

50 65/E-05509 Oporniki wzorcowe. Ogólne wymagania techniczne i pro- 11 sierpnia 1965 r. lipca 1966 r. 
gram badań 

51 65/T-,90251 ' l Przewody telekomunikacyjne do połączeń ruchomych. 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 
Sznury szychowe o izo lacji i odzieży włóknistej do 

. aparatów telefonicznych 
52 65/T-9.Q252 ~ Sznury o żyłach wielodrutowych, o izolacji i opo- 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 

nie polwinitowej do aparatów telefonicznych 
. 53 65/T-90253 - Sznury szychowe o izolacji i oponie polwinit o- 25 września 1965 r. ' 1 lipca 1966 r. 

wej do aparatów te lefonicznych / 
54 65/T-90254 - Sznury szychowe o izolacjiodzieźy włóknistej 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 

do łącznic te lefonicznych 
55 65/1'-90255 - Sznury szychowe o izolacji i odzieźy włóknistej 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 

do mikrotełefonów nagłownych 

56 65/T-90256 - Sznur szychowy o izolacji polwi.nitowej do apa- 25 września 1965 r. l / lipca 196,6 r. 
ratów siuchowych 

57 65/T-90257 - Sznury o żyłach wielodrutowych, o izolacji r odzie- 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 
ży włókniste j do u rządzeń telekomunikacyjnych 

'58 65/T-90258 - Sznury szych owe o izolacji i oponie gumowej do 25 września 1965 ·r. lipca 1966 r. 
aparatów telefonicznych 

59 65/T-90259 - Sznury o żyła ch wielo<lrutowych, o izolacji i opo- 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 
nie gumowej do aparatów te lefonicznych 

60 65/T-90260 - Sznury rozciągalne o żyłacl} wielodr utowych, o izo- 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 
lac ji i oponie gumowej do aparatów te lefonicznych 

61 65/T-90261 -'- Sznur o żylach wie lodrutowych, o izolacji wlókni- 25 września 1965 r. lipca 1966 r. 
stej i oponie gumowej do urządzeń te lekomun ika-
cy jnych 

62 65/T-90262 - Przewody o żyłach wielodrutowych, o izolacj i i opo- 25 września 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
nie po lwinitowej ero urządzeń telekomunikacyjnych 



MrmHr.r Polski Nr 60 

Lp. 
Numer 
normy 

2 

63 65/T-90263 

64 65/T-86100 

65 65/T-90250 

Tytuł normy zakres obowiązywani.a 

3 

ustanowienia 
normy 

4 

- Sznury szychowe rozciągalne o izo la c ji i oponie 125 września 1965 r. 
polwinitowej do aparatów telefonicznych 

Sztuczne ucho do badania słu ch awek aparatów dla sła- 19 sierpnia 1965 r. 
bo s ł yszących. Wymagania techniczne 

Przewo dy telekomunikacyjne do połączeń ruchomych. 25 września 1965 r. 
Wymagania ogólne i badania techniczne 

w zakresie produkcii olejów 
ole jowych trunsJormal arów i Iqczników: 

Poz. 115 

l> ćl t a 

od której norma 
ohowią71lje 

:J 

lipca 1966 r. 

li pca 1966 r. 

lipca 1966 r. 

66 16Slc-g60sa 

67 65/R-87010 

Przetwory naftowe. Olej transformatorowy 21 paździe rnika 1965r. 1 stycznia . l961i r. 

68 

69 
70 

65/0-54210 

65/M-55091 
65/M-69017 

71 65/B-50500 

72 65/B-50501 

w zakresie ohrotu: 

Surowce zielarskie . Suszona kora 

w zakresie projektowania i produlicji: 

Narzędz ia do ręcznej obróbk i drewna. Uzębienia pił. 

Wymiary 
Rowki teowe 
Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopo'

wych. Rowki do spawania 

w zakresie projektowania i używania pojęć i symboli: 

25 września 1965 r. 

22 września 1965 r. 

30 sierpnia 1965 r. 
31 sierpnia 1965 r. 

Rusztowa nia budowlano-montażowe meta lowe. Określe- 12 września 1965 r. 
nia, podział. obciążenia użytkowe 

Rusztowania wiszące . Określenia, podział i udźwigi 18 września 1965 r. 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

73 65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i bada- 3 września 1965 r. 
nia techniczne przy odbiorze 

74 65/B-10150 Pos:1dzki z płytek i wykładzin z tworzyw szt ucznych. 29 września 1965 r. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

75 65/B-10441 Wentylacja. Przewody wentylacyjne z twardego poli- 30 września 1965 r. 

76 · 65/B-10722 

77 65/S-96033 

78 651M-47003 
79 65/M-47004 
80 65/M-55621 

81 65/B-50505 

ch lorku winylu: Wymaga nia i badanIa techniczne przy 
odbiorze 

Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z twar- 30 września 1965 r. 
_ dego polichlork u winylu. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze 
Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie na- 30 września 1965 r. 

wierzchni drog owych 

w zakresie używania pojęć i symboli: 

Koparki wielonaczyniowe. Podział, określenia i symbo'le 
Zwałowarki. Podział, określenia i symbole 
Obrabiarki do melali. Symbole na tabliczkach obrabiarek 

w zakresie montażu, odbioru i eksploatacji: 

10 września 1965 r. 
10 września 1965 r. 
22 września 1965 r. 

Rusz.towania budtlwlanQ-montażowe robocZe, metalowe, 24 września 1965 r.. 
nieHlchome, stojakowe. W ymagania, badania . tech-
niczne i eksploatacja 

w zakresie przygotowania materiałów 
wydawniczych do druku: 

82 

83 

65/P-55029,') Mat ~ri ały wydawnic ze. Odbitki korektorskie typogra
. flczne . 

65/P-55034 . - W ytyczne przygotowania do druku 

30 września 1965 r. 

30 września 1965 r. 

stycznia 1967 r. 

li pca 1966 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 lipca 1966 r. 

stycznia 1967 r. 

stycznia 1967 ,r. 

lipca 1966 r. 

li pca 1966 r. 

lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

l lipca 1966 r. 

stycznia 1967 r. 
sI ycznia 1967 r. 
li pca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

lipca 1966 r. 

li pca 1966 , r. 



( 

,Monitor Polski Nr 69 - 614 - pn,.. :n 5 

~1 
NlIme.r 
'ot1rmy 

.\ . '2 

l 

84 fi5/N- 0.1150 

-
, 

85 65/B-04360 

86 65/C-04038 

87 65/C-04052 

88 65/C-04294 

89 65/C-04602 

90 65/D-56217 

91 65/G-04161 

92 65/M-55710 

93 65/0-79171 

94 65/P-50127 
! 

95 65/R-74006 
! ! 

96 l61i!H'041'12 : 
97 65/H-04804 

() d I d 
, .-

. T;y.t.uł }l)fHmy j zakres o9f>,wi4\'q'wIUlb3 t.Islanowłpoia I 
norlllV 

-------------------j~--------------~ili-------4------ I:-------5------

ud k.t.fJI€,j n~Hłłla 
obowiąllljie 

'W ,:Wkfesie ,bibHogmNi j ,w~dawniclw: 

Przepisy bibliagr.aficme. Skróty Itytulówczasopism i wy
da wnictw zbiorowych 

w zakresie me/od badań: 

Gips budowlany i m odelowy . . Badanie ,cech fizyr:znych 
i wytrzymałościowych 

') Przetwory naftowe. Polarograficzne oznaczanie cztero
ety;lkuołowiu w benzynach 
- Spektrofotometr yczne oznaczanie węglowodorów 

arbma tycznych w lekkich produktach ,na.fto.wych 
Pobieranie próbek i metody badań lateksu kauc zuku na

turalne~ 

Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysło

wych. Ozna czanie Ziłwartośc i fenoli 
Obrabiarki do drewna. Pilarki tarczowe formatowe dwu

stronne d oln,owrzecionowe. SpI.iłwIlcanre · dokładności 

W en tylatory kopalniane główne. Badanie podstaw owych 
parametrów pracy 

Obrabiar·ki do metali. Tokarki~kopiarkli kłDwe. Sf'raw
d zanie dokładności 

Torby . Badani e wytrzymalości na uderzen ia przy swo
bodnym spadku 

Produkty przemy słp papierniczego. M etody baclań fi
zycznych. Spraw dze nie wymiarów i prostokątnośc i 

L;iarno zbó'ż i nasiona strączkowe jadalne. Oznaczanie 
wilgotnosc i 

.w zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna rud ielaza. :Oz'naczanie arsenu 
Analiza chemiczna stopów cynku 

w zakresie melod 'pomiulów: 

-

2 ·sierpnia 1965r. 

30 ,września 1965 r. 
I 

13 października 1965 r. 
~ 

13 paźd z iernika 1965 r. 

30 września 1965 r. 

14 września 1965 r. 
I 

31 sierpnia 1965 r. 

22 września :1965 r. 

, 30 sierpnia :1965 r. 
I 

30 września 1965 r. 
i 

30 września 1965 r. 

') ~ _J września 1965 r. 

I 

1 październik.a 1'965'[. 
f 22 wrześriia 1965 T . 
I 

1 li:poa HIW r. 

1 stycznia 1957 r. 

1 lipca 1966 r. 
i 

1 stycznia 1 m).7: r. -

1 li pca 1966 r. 

l -. Ii pca 1966 r. 

1 stycznia 1967 r. 

l lipca 1966 r. 

1 . st y c:zn i a 1967 r. 

1 li pca 1966 r. 

1 'lipca 1966 r. 

1 'lipca 1966 r. 

1 li pca 1966 r. 
1 lipca 1966 r. 

98 65/M-53950 Pomiar natęźenia przepływu 'płynów z., 'pomocą zweźek I 18 wrll.e śnia 1965. r. 1 li pca 1966 r. 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich N ormach (PN),obowiązu.jącoe od ~dnia 1 st ycż nia 
1966 r. : 

Dat.a rozpor'lą~hen ifl ,Przewodnicil.lI-
Numer cego Pmlstwowej Komisji PlilOOWa- Da ta 

Lp. normy Tytuł normy nia Gospodarczego w spra "/1 e za-
ustanowienia zmian twierdzenia nOTmy 'lub dala -

, ustanowienia normy 
--r 2 1 3 4 5 , 

/ 

I : 

1 63/A-7912l Wina ,owocowe 6 czerwca 1963 r. (Monitor Pol- ,11 października 1965 r. 
-ski Nr 64, pw. 322) -

2 63/A-79l22 Wina gronowe 23 grudnia 1963 r. (Monitor 11 października 1965 f . 

Polski z 1964 r./ Nr Hi, poz. 7-7-) ; 
3 64/A-79123 Miody pitne 2 pa,ździernika 1964 L (MQnitor 11 października 1965 r. 

Polski Nr B4, .poz. 398) 
4 57/A -86103 M leko. Oznaczanie gęstości 19 grudnia 1957 r.. (Monitor 11 października 1965 r. 

PoLski z 1958r. Nr 13, poz. 83) 
5 64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne , 31 grudni-a 1964 r. (Monitor 9 lipca 1965 r. 

i projektowanie Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 
6 ,65/C-04310 ' Badania 'Chemiczne. WykrYwanie! oZDec'Ltmie. 23 ' czerwcu 1965 r. (Monitor 21 paźdiieniik.a 1963 r, 

polimerów izoprenu w kauczukach ! w Polski Nr 52, poz. 274) 
gumi-e 



Moni'\orPolski Nr 60 - 645 ' 

Lp. ' 

--I 
7 

8 

9 

10 

11 

Numer 
normy 

1 

64/C-04754 

59/C-77021 

59/C-77043 

61 /C-77044 

64/E-0615.Q 

12 1)0/E-81403 

13 64/E-93002 

14 51 /H-04619 

15 56/H-15715 

16 60/H-74253 

17 611H-ą5022 

18 62/H-92824 , 

19 60/H-93670 

20 64/M-64961 

21 64/M-64952 

22 61/P-04653 

23 61/P-04654 

24 62/R-66145 

Tytuł normy 

3 

Gaz miejski 

Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Zasypka 
dla dzied 

') Przetwory tłuszczowe. Mydlo toaletowe 

- Mydło toaletowe dla dzieci 

Łączniki mechanizmowe na znamionowe napię
cie izolacji do 1000 V prądu zmienneg:::> 
i do 1200 V prąd~ stałego. Wymagania 
i badania techniczne 

Transformatory trójfazowe olejowe o mocy 
od 20 do 31.500 k V A, na na pięcia nie prze
kraczające 110 kV. Koła jezdne. Główne 
wymiary 

Sprzęt instalacyjny na napięcia do 380 V. 
Nadniiarowe wyłączniki instalacyjne. Wy
magania i badania techniczne 

Badanie grubości pow lok elektrolitycznych 
metodą strumieniową 

Złom metali nieże lal.lly ch. Odpady produkcyj
ne i złom poamortyzacyjny 

Rury stalowe bez szwu pflewodowe kołnie

rzowe z obrzeiarni wywijanymi. 'Wymiary 
Stal szybkotnąca. Gatunki 

Stop żelaza z nikle m i k,obaltem Fernico. Ta
śmy i pasy dla e lek troniki 

Aluminium i stopy aluminium. Pręty dla prze
mysłu lotniczego 

Klucze oczkowe czworokątne jednostronne 

Klucze oczkowe sześciokątne jednostronne 

') Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 

Przędza . Wyznaczanie numeru 
- Przędza. Wyznaczanie wytrzymaloś€i 

na rozrywanie i wydłużenia 
') Rośliny przemysłowe oleiste. Nasiona rzepaku 

i rzepiku 

25 62/R-66200 - Nasiono lnu i konopi 

26 62iR-66201 - Nasi.ona słQnecznika 

27 62/R-66202 - Nasiona soi 

28 62/R-66205 - Nasiona rzodkwi oleistej, dyni ()Ie istej, 
krokosza i katranu ' 

Data rOlporządl,e·nia Przeworlniczą

ceqo Państwowej Komisji Planowa
niil GosPooBr czeqo w spra w ie za

twierdzenia normy lub datd 
ustanowienia nOFmy 

Poz. 3t5 

Data 
ustanowienia zmian 

4 5 

31 grudnia 1964 r. (Monitor 3 września 1965 r. 
Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) 

16 grudnia 1959 r. (Monitor 18 października 1965 r. 
Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 
10 października 1959 r. (Monitor 25 września 1965 r. 

Polski Nr 96, poz. 520) 
6 lipca 1961 r. (Monitor Polski 25 września 1965 r. 

Nr 67, poz. 29:.1) 
31 grudnia 1964 r. (Monitor 25 września 1965 r. 

Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 

31 grudnia 1960 r. (Monitor 18 września 1965 r. 
Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 

31 grudnia 19"64 r. (Monitor 7 października 1965 r. 
Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 

29 grudnia 1961 r. (Monitor 17 września 1965 r. 
Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107) 

24 listopada 1956 r. (Dz. U. 29 wrze.Śnia 1965 r. 
Nr 5i, poz. 263) 

29 grudnia 1960 r. (Mnnitor 17 września 1965 r. 
Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 
4 lipca 1961 r. (M0!litor Polski 9 października 1965 r. 

Nr 67, poz. 292) 
2 stycznia 1962 r. (Monitor 29 września 1965 r. 

Polski Nr 3'2, poz. 153) 
Ił kwietnia 1960 r. (Monitor 17 września 1965 r. 

Polski Nr 49, poz. 235) 
1 lipca 1964 r. (Monitor Polski 15 paidziernika 196~ r. 

Nr 69, poz. 323) 
l lipca 1964 r. (Monitllr Polski 15 października 1%5 r. 

Nr 69, poz. 32:5) 
30 czerwca 1961 r. (Monitor 8 października 1965 r. 

Polski Nr 58, poz. 254) 
6 października 1961 r. (Mn.nitor 8 października 1965 r. 

_ Polski Nr 89, poz. 379) 
" grudnio 1962 1. (Monitor Pol- ~25 września 1965 r. 

ski z 1963 r. Nr 9, poz. 45, 
z 1964 r. Nr 16, p07.. n 

i z 1965 r. Nr lO, poz. 37) 
18 g.rudnia 1962 r. (Monitor Pnl- 11 października, 1965 r. 

ski z 1963 r. Nr 21. poz. 115, 
I 1964 r. Nr 16, poz. 77 

i z 1965 r. Nr lO, p07. 37) 
4 qmdnia 1962 r. (Monitor Pnl- 11 października 1965 r. 
ski z 1%3 r. Nr 9, poz. 45, 

7. 19604 r. Nr 16, poz. 77 
i z 1965 r. Nr lO, poz. 37) 

-4 grudnia 1962 r. (Monitor Pol- ' 11 poaidziernika 1965 I _ 

ski z 1963 r. Nr 9, ooz. 45, 
? 1~5.4 r. Nr J 6, poz. 77 

i z 1965 r. Nr lO, poz. 31\ 
27 grudnia 1962 r. (Monitor Pol- hl października 1965 r. 

ski z 1963 r. Nr 21, P()?. 115, 
z 1964 r. Nr 16, poz, 77 

i z 1965 r. Nr 10, poz. 37) 

-_...:...._---~------------------.....;.-------------.....::-------- _ .. _-
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Lp. 
NumeT 

. normy 

- -
l 2 

2!J 62/R-66206 - .. 

30 . 63fT-SOD03 · 

:H 63/T -80004 . 

32 63/T-30006 

33 . 64/T-30050 

34 60/T-B0151 

35 63/T-80201 

36 63iT-80250 

31 63/W·43015 

c 

Tytuł normy 

3 

- Nasiona lnianki 

. '-. 

0) Urzą~:lzenia ele.ktroniczne; Konden~atory pa
. pierowe stale napięcia slałego. Wymagania 
i badania techniczne 
- Kondensatory ceramiczne stałe typu I. 

Wyl11"ayani-a i badania techniczne 
- Kondensatory elektrolityczne :alulllinio" 

we biegunowe typu II. " vV,ynlil!łilnia 

i badania techniczne 
- Oporniki drutowe stale typu II. Wyma

gania i badania techniczne 
- Obwody drukowane. Laminaty foliowane 

- Przełączniki.. Wymagania i badania tech
niczne 
PodSl~wki lampowe. Wym"gani" i bą~ 
dania ' techniczne 

Wentylacja mechaniczna ~tatków. Głowica 

. we,ntylacy jne 

Diila " ruzportądzenia . Przewodnicził
ceg'J Pilósl wowej Kom.jsjiPtd'flowa 
lliń (~o~porlilr c:~ego ·'w sprawie ··za

twie.rdlenia nortiiy lub data 
usldnowienia .norllly 

4 

29 paździ-erni-ka 1963 r. (Monito'r 
Pols.ki z 1964 r. Nr 8, poz. 40) 

20 grudni« 1-963 r. (M()llitor Pol
skiz Hł64 r. Nr 16, poz. 77) 

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski 
Nr 69, poz. 323) 

15 kwietnia ' 1960 r. (Monitor 
Polski, Nr 49, poz. 235) 

16 grudnia 1963 r. (Monitor Pol
ski ' z 19"64 r. Nr 16, poz. 77) 
6 kwletilia ~963 r. (Monitor 

Polski Nr 45, poz. 225) 
18 wrześni" 1963 r. (Monitor 
. ~ Polski · Nr 88; poz. 419) 

HaLa 
ustanowienia zmillB 

5 

9 października 1965 r, 

15 września 1965 r . 

15 września 1965 r. 

15 września 1965 r. 

15 września· 1965 r. 

15 września 1965 r. 

15 wrześni~ 1965 1'. 

15 września 1965 r. 

1-4 września 1965 r. 

. . .. "": -', 

2 ... ·Zakre~ obowiązywania normy PN-64fO-79021 ;,Sy-4. Norma wymieni{}M w § 1 IIl. "2fi1stąpU~ '1l1ł.Sf:ęP.!l- ' 
item '~ymiarowy opakowań"; ' w1'mieni,onyw ·t IIp; H3 .·ob- ". jąee- nor-my: . 
~i'~$z~ze.ńii!- z · dnia 22' marca 19&5 't> (M0n.itorPdhki ·Nr·:'· l!j; · ; ')1 trpk53iM~75Ó'.f1 

. -p&i~', -31), .. ~łDieni'~o- Il1r ,~res' p:roJe:kto'w~niapioduJ,:-cji. - ' " . ." ' .. .. ' 

. . . '. . - ', ", ," " : 
".). Armlll-ma,--5-lecl d~mowl!J: ' ,Złłwory_-, .:. · 

• • . ~. , ~1 • • ~ . ' _ ": • • ~ _'. ~ '-~"" : ~.:: • 
porowe- na-, WOOEr ,golląą . i" pll'Fę"~ · c? · · 

. śflieniu.aomiIłiJ!ny.m do · ' 10' kG/mił,( ' 
Głowic~", : _ 

., ' I " . \. _,", _ " . ,"" . -.. , " " ' . '. ~ ~ " .._. :" .:.~""' .. ",!_ 

". t , 3 . . 1. Normy wyn1'teuiori:e'-'Nłl 'lp. 1,2; '43; 4'61 89~a~ ' lO:. · • 

~t.ę~j" ~n.st,ępująqe~' ~{)I:mY: · · .". . " • . • , - ~} PN:~8S/M~10046 
.ią .PN~5?I:B-27&1:i · ,;,R.p,a asf~It ,~~~. · opustronni\ _po~lok~;';" ',': .,~. ' :~ .' : : • . 

'. - Z/J-wory zaporowe-na-. WodęgH~·i~' · 
i parę odśnieniu nomina1tiym: # .· " 
10 kG/Cln l • Korpusy głowic", . . .':. 2) PN-57/Bc27613 "pa p.a asf-altowa zobqstwnną min~rlliit':o- " . . . .. . ., 

waną powloką", . . ' 3) PN-58fM-75051 Zawory zaporowe 'na wodę!ło~~" 
3) · PN-57!B-03320"Kon.strukCje . zbetoIlu sprężonego. Obli- . 

· 4) PN-57/C-04602 

5) PN-57!P-97601 

czeni". slatycznec i projektow,anie", W:lil

kf.esie własności :mechankznych, 

"Woda do pitia, do celów gospodarczych : 
i przemysłowych. Oznaczanie za wartości 
fenoli", 

"Wytwory papiernicze. Tektura do wyro
bu pap" 

- , ustanowione jako obowiązujące, a w pkt 3 z"leca
ną - przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 paż
dziernika, 17 i 31 gru.dnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. 
Nr 13, poz. 83). 

2. Norma wymieniona w§ 1 lp. 3 zastępuje norm~ 

PNie-OlO60 "Odczynniki chemiczne. Nomenklatura stopni 
czy-stości",zatwierdzo.ną jako ·zalecaną rozporządzeniem 

P'rzewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczegoz dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalony ch przez Polski Komite t Norma
li za cyjny Vi zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107). 

3. Norma wymieniona w '§ 1 lp. 10 zastępuje ncrmę 

PN-55/I-1-84032 "S'tal sprężynowa (resorowa).' Klasyfikacja", 
7. a lwierdzoną jako obowiązującą rozporządzenipm Przewodni
czącego PaJlstw0we j Komi.sji Planowania Gospodarczeq o 
-z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pa ll
stwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). 

i parę o ciśnieniu nominalnym ,-d,o- · 
10 kG/cm ll • Wrzeciona" . .. 

ustanowione jako obowiązując.e przez Polski · Komitet 
'Normalizacyjny dni~ 23 grudnia 1958 r. (Moni:torPol.skl 
z 1960 r. Nr 49, poz. 235). . 

5. Noriny wymienione w § 1 lp. 44, 68 i 98 zasl~pIłJ" 
n"stępujące normy: 

1) PN-56/D-54210 .,Uzębienia pił ręcznych. Wymiary zary-
~SÓ\'V", 

2) PN-55/M-53950 "Pomiar natężeni" przepływu płynów Z4 

pomocą zwężek normalnych", 
3) PN-55/M-80057 .,Drut stalowy sprężynowy" 

- zatwierdzone jako obowiązujące, a w pkt 2 zaleca
ną - rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia ' 10 lipca: 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia nonn państwowych 

(Dz. U. Nr 33, poz, 154). 

6. Norma w ymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje następu

jące normy : 
1) PN-57/W-89379 ,;0) Okrętowe ' okucia pokładowe. Uchwyty 

płaskie dwuskośne ", 

2) PN-57/W-89383 " - Uchwyty płaskie skośne" 

- ustanowione jako obowiązujące prze z Polski Komitet 
Nonnali 7 acyjny dnia 24 października 1957 r. (Monitor 
Polśki Nr 97, poz. 569) . 



' J\1:oniro.t PolskL Nr 60, -.:.' 647 Poz. 31:5 

. " . ~ ... 
7 . . Nąrn~y wymienione w § lip; 51' i 54' zastępują nas tę

PlJj,ą <;: ~ normy: 

1') PN /T-90011' "Sznury szychowe dO aparatów telefonicz
nych", 

2) PNrr~!)0012 "Sznury s'l)'chowe 9.0 łącznic telefonicznych" 
- zatwie rdzone jako obowiązujące rozporządZeniem 

"'Pt zewodni!:cąt'ego Panstwowej Komisji Planowania Go
' s podarczeg o z dnia 3 maja 1954 r .. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych ' ustalonych przez Polski Komitet 
Normaliza cyjny w zakre sie 'elektrotechniki (Dz . U. Nr 24, 
poz. a9). ·; " ' 

..•. - '/'" 
8. Norma w y mieniona w § 1 lp. 69 zastępuje no/mE; 

PN-.'?9i lV;lc55091 . ,/Rowki teowe ", u'stanowioną jako Clbowiązu
ją c ą 'pr'~ez l)oTskiKo rnltetN ormal1zacy jny dnia" (lipca' 1959 r. ' 
(Monitor Polski Nr 75, . poz. 401). . 

9. N Orma w ymieniona w § 1- lp. ' 78' za.stępuje, normę 

P N-6 11M-47003 "Koparki wiel.o naczyniowe. P odzial. Okreś le 

nia'; Sy mbole" , " ustanowioną jako zalecaną przez P.olski Ko.~ , 
mite t N orma lizac yjny dnia 8 kwietnia' 1"961 r. (MonitGf Pol-
ski Nr" 41, 'poz; 193). >. 

)0\: Nt;?,rmą .. wy mieniona . w § 1 lp . ) 1 za stępuje, non:nę, 
PN-59/H-93640 "Mosiądz. Pręty". ustanowi Qną jak,) obowjcl-
7. ująCą , ,Przez .Polski Komite t Normalizacyjny Odnia 28 grUdnia 
1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. ;,30); .. 

11:" Nórma' wymieniona ' w . § lip: 84 za'stępuje normę 

PN/N-01150 "Przepisy biblio~Jra[ic zne. Skróty tytułów czaSQ-
- pism". zatwierdzoną jako zal ecaną rozporząd zeniem Przewod

n iczącego Pańslwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
~ :(.lnią .. ~9gn!ct.,ni{l_.19:?4 J.,., w spr~wie zat~ie rdzenia norm. pati.
s l \vowych ustalonych przez Polski Komite t NormalizacyjrlY 
(Dl. U. z 1955 L Nr 1, poz. 3). . ,. 

..... ~;" . ".', ~ " . :. ', " . .' 

" J,2 /,-dNorma,.wymielil,i.o,na,'" w c~" . l lp. ' 85 zastępuje nor.mę 
< PN-59I-B-(}436o. , "Gips -budowlany i-- fl1odelow y . Badanie cech 

fi zycznych i wytrzymałościowYEh··.1Jstanowio,n:ą jako obowią
j.}łj.ąCą p.rzez P,.olski KO!1!~tet N or,malizacy Jny,- dąiar~l, grud
~ia 1959 · r. (Monitor Polski z ,19§0. r . Nr 32. poz. 161). 

13: Nor'rrta wymienió~a w ' § 1 lp. 94 zastępuje normę, 
PN':" 541P~0400S : "Wytw'ory . papiernicze. Badania techniczne. 
S·~.r,awdzenie \vymiarów i prostokątności". zal wierdzoną jako 
obowiązującą ' rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo

wej" Komisji Planowania Gospodarczego 'z dnia 29 grudnia 
1954 ·T. wsptawiezatwierdzenia norm państwowych usta-l o
nych przez Polski Komitet Normąlizacy jny. dotyczących na
,Tl';ęd;?;i · i ' wyrobów . .galanteryjnych".(Dz .. U. z 1955 L Nr 1, 

. poz. 4) .. 

,:14. Norma wymieniona w ,§ 1 lp . . 95 zastępuje norm(}, 
PN-6Q/R-74006 "Ziarno' zbóż i, nasiona strączkowe jadalne . 
Oznaczan-ie wilgotności". - ustan'Owioną, ja,ko ' obowiązując ą, 

przez Polski· Komitet Ńorma-lizacyjny dnia· 31 grudnia 1960.' r; 
(Monitor Polski z 196J' L Nr 25., poz. 121'). 

1'5. N otma ' wymieniona w .~ 1 lp. 96 zastępuje norm(~ 

PN"541H-Q4112 "Analiza chemiczna rud, żelaznych. Owacza
n ie arsenu ... . zil<twierdz-oną jako obow:ią;zującą rO!l'ponąd 'w

niem Przewodniczącego Państwowej Komisj,i Planowania Go
s podarczego, z dnia 27 lipca 1.955 r . w s prawie za-lwierdz,e n-i a 
norm. ,,' pahstwowych . us-talonyc h przez' ·Polski Komitet N or
malizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33. poz. 20.5) . 

16. Norma ' wymienicma . w § 1 .lP. 97 zastępuje normę 
PN-53/H-O>i8fl4> . "Ap'ali?a chemiczna stopów cynkowych typu 
.z~~L", zatwie~dżoną Jako obowiązującą rozpor ządze niem 
Pr.zewodniCząceg .Q Panstwowej Komisji Planowania G os po
darczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatvv-: erd-ze n ia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet N o r
malizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U . Nr 11, poz. 39). 

17. Norma- wymieniona w § 1" lp . . 56 obwi'eszczenia 
z dnia 25 wf.z..eśnia 1964 L (Monitor Polski Nr 6!J; ' poz. 323) 
zastępuje normę PN-54fM-54969' ,,:Wodo.tnierze . . Wodomierze 
śrubowe w. obudowie zamkniętej , do przewodów p{)zi:om~.ch. 

GIÓwne wymiary". zatwierdzoną jako obowiązującą rozpo
rząd zeniem Przewoclnicząceg.o Państwowej Komisji. Plano'
wania Gospodarczegq, .. z, dnia 28 lutego 1955 r. w spra,w.ie 
zatwie rd zenia normpańsl ~owych ustalonych pc ~e z Pofs k i 
Komitet Normalizacyjny. dotyczących wodomierzy. sprzę tu 

mleczarskięgo. wałów transmisyjnych kół pasowych 
(Dz. U., Nr 12, poz. 7'3) '. 

§ 4. Tracą ' fr.!oc ~astępujące normy: 

,t) 7. . dn łem , og łQ s zenia " obw4e szcze nia ·-:-•. :. 1?,N--fi5iM~539D7 

• 

" "Przepł'y womierze ~ z,wężkowe. Ins-talacje. Wymagania 
i badania technicz,ne". ustan owiona' lilko a,bowiązując: a 

pr-lezPolski Komitet_,· Normalizacyjny dnia 22 marca 
1965 r. (M.onitor Po lSki N r. 25. po?. 127); 

2), z dnie m 30. lislopada 1965 r. - PN-6o./M-75.t42 "Arma
tura domowej s ieci wodociągowej . Zawory mosiężne. 
U chwyt... ustanowiona jak~ obowiązując a prze z Po'l~ki 
Komite t Normalizac y jny dnia 28 grudnia 1960 r. (Mo-
nitor 'Poi skiz 1961r. N r 1'8. poz. 90); ' .' , 

;3) ~ . dniem 3l grudn.ia 1965 r: : , " 

a) PN /E-811QO "Transforrnatory trójfawwe ole jowe na
powietrzne ochlodzenilJ naturalnym , .. i uzwojeniu 
mie dzianym od 20 do 160.0. .kV A. do 30 kV. na 50. c/ s". 
uznana za ob" wią ż'-ują ć'ą rozporządzeniem Przewodni
czącego Pańslwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w s prawie uznania 
norm usta lonvc hprzez Pblsk i Kom it.~ f 'N b'nna lizacy j
ny za obow i'ązujące 'oraz " Cżęśtiowej z-riliany rozp,o
rządzenia z dI;1 ia 26 lutego 1-951 r.w sprawi:e · uznania 

.. nan'rf óstaibny ch ' ptze>z Polś-ki '}I(:oh)Het~ 'Nonnalt.zacyt 
ny za opowiązujące (Dz. U. Nr 21. pOl .. 136'. 

,c -. 'li). pN-59iM~78215 "Palet y- TacJ'Li'nkowe płaskie jedn'bpły-
lowe' drewniane clterowejściowe ' 'bez" skrzyt1i:ł 
130.0 >< '1000·... ustahowiona jakó' ' obowiązuJąca przez 

- ·,- Polski Komitet' Normalizacyjny dnia 31- qrudnia 1-959 r. 
(Monitor Polski z 1960.r. Nr .:;12" poz. 161). 

, c) PN-58/S-96Q21 'l.Drogisamochooowe. Podb'ud0wa" 'sr~Q
lospoinowa. Wymaqania techniczne. i bild"nia pf7.y 
odbiorze" ; ustanowiona jak.o·' obowiąwjąca przez Pnl

.: ski Komitet Normalizacyjn y ,dn ia 31 .'.9rucln id 195tt r. 
(Monitor Polski z 1959 L Nr 18. poz. 81); 

4), z dniem. 31 marca 1.9.6.6 L: 

a). PN-54/E-9295Ćl .:) Sieć trahyjna kolejow'! . Zacisk 
równoległy do dwóch linek". 

,', h) PN~54'/E~92g-5r ' " - 'Zacisk równoległy du ctw.ó~h li'" 
nek. Szczękc:", 

er PN-54/E-92~52 " - Zacisk wies7,akowy ltn,iwersauny". 

. d) PN-54/E-92953 " - Zacisk wieszakowy uniwersalny. 
Ucho". 

e) PN-5~/E-92g54 .. -:- Zacisk wiesl.akowy uriiwersaln'Y. 
Szczęka". 

- f) PN <i4/ E-9Z9,55. " - Zaciski . . llChwyty, z ł ąq, ki do pr.o
filowych pr l ewodów jezdny.ch. Profil s-zczęk" , ' 

g) PN-54/E-92956 " - Zaciski przelotowe do linki no 
śnej": 

h) PN-54/ E-92957 " - Zaciski przelotowe do ' linki nQ-
Śnej. Szczęki górn e ", 

i) . PN -54i E-92958 .. - Zacis k i przelotowe do Hnki , no-
śneJ,Szczęki dolne". 

j) PN -54/E-92959 
" - Zaciski przelotowe do linki ,no-

śnej . Kabłąki", 
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Zacisk przegubowy", t) PN-54/E-92969 " - Uchwyt krańcowy stożkowy do 
linki nośnej. Stożek", 

k) PN-54/E-92960 

I) PN-54/E-92961 
ł) PN-54/E-92962 

Zacisk prlegubowy. Łącznik", 

Zacisk przegubowy. Szczęka", 

Zacisk przegubowy. Podkładka 

u) p N -54/E-92970 Złączka stożkowa do linki no-

m) PN-54/E-92963 
odginana", 

n) PN··54/E-92964 " --, Za'cisk przegubowy. Sruba z otwo
rem na zawleczkę", 

o) PN-54iE-CJ2965 " - Zacisk równoległy do linki prze
wod u jezdnego", 

p) PN-54/ E-92966 " Zacisk równoległy do linki i prze-
wodu jezdnego. Szczęka", 

r) PN-54/E-92967" - Uchwyt krańcowy stożkowy do 
linki nosnpj" , 

s) PN-54/E-92968 " - Uchwyt krańcowy stożkowy do 
linki nośne j. K-:)fP us " , 

śnej", 

w) PN-54/E-92971 Złączka stożkowa do linki nośnej. 
Końcówki", 

y) PN-54/E-92972 Złączka stożkowa do linki nośnej. 

Sruba dwustronna" 

- za t.wierdzone jakn ·obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania GO 'i pO
darczegG z dnia 27 czerwca lCJ55 r. w spraw ie zatwierdzenia 
norm państwowyc h usta lonych przez Polski Komitet Normd
Iizacyjny, dotyc zących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, 
pOL. 169). 

Prezes Polskieg o Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

·l Pełn y tytuł normy; kreska przed tytułem -tej sdmej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

Re k la macj e z powod uniedo ręczenia poszczegclnych numerów 'ł; nosić należy do Administrac ji Wyda wnic! w Uuęd II R ad y Mini
s trów (W arszawa , ul. Krakowskie Przedmieś cie 501 w terminIe 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejne\ło num e l'u. 

Qplata za prenume ratę Mon itc)frl Po lskieao v/ ynOS1 ' ro cznie 75,- zł. pÓ łr oCl.nie 45,- zł. 

Prenumeralę można z\jłasza c.' tylko na okres roczny (od !.l) lub na okres p6 łroc:wy (od 1.1 i od LVII). Opłata powinna być uisz
c zqna co najmnI ej na mies i ąc przed okresem . prenumeraty, a wiQc za okres ro czny lub za J półrocze - GO dnia 30 l is Iopil d a:, Zd 

II półrocz e - do dn ia 31 maja. Do a bonentów, ktorzy opła cą prenumeratę po ty ch termma ch, wysyłka p ierws zych n umerów do
k ona na zostanie z opóźn ien iem. Jednostki na rozrachunk u gospo da rczym i inni abonenci powinni dokonać wpł a t za prenumerat ę 
na lwnto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, \Varszawa. nr · 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za 
p renumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy pod a ć dokła dną na zwę instytu cj i (be z skrótów). nazwę i num e r do ręcza 
j acego urzędu pocztow ego (j a k VI'erszawa l O, Pozna n 3 itp.) , powiat, ulicę, nr d om u, nr skrytki pocz towej o raz i l ość za l)'ldwianych 
e gze mpla rzy Monitora Polskiego. Prenumeratę maźna zgłas zać równ ież bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al. 

. I A rmi i Wojska Polskiego 214. 

Pojedyncze eg zempla rze MonitoT1l Polskiego nabywać mo7.na w punktach sprzed aży w W arsza w ie: Al. j Armii Wo jska Po ls kie
go 2/ 4, "Dom Książki " - Ks ięga rnia Prawno-Ek onom iczna - uL Nowy Swiat l, ki os k " Dom u Książki" w gmachu sądów - al. Gen. 
Swj'2rtze visk i8g o 127, w k asach Są c1 ów Wojewódzk ich w: Białymstoku, Katowi cach, Kielcach, Kos zalinie, Ło dzi . O lsztynie, Opolu, 
Hzes'l owie, vVrocławiu i Zielonej Córze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cies zy nie; Częst o chowie, 
Gdańsku, Gdyni. Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lu blinie, Nowym S ączu , Ostrowi e Wlkp., Poznaniu, Przemyślu: Raciborzu, R3do-

miu, Szczecinie, T arnowie, Toruniu i Zamośc iu . 

Redakcja: Urząd Rady Minis trów - BiIJ ro Prawne, VVarszawa, al. Uj azdOWsk ie 1/3. 
Admin is tracja: Aclmi n iqracja \Vvdawnictw Unęclu Rady, Min istrów, V/il rs zawa, ul. Krako\V<;kiE' Przedm .i e~c:ie 51). 

Tło czono 7 poleceniil Pre7P<;a R<Hlv Minl<lr ów IV Zakła dach Grafic7nvch "Tamka ", \Varszawd, ul. T ,lmka ). 
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