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dowi Kinelalatografii Ministerstwa Kultury i SL'tuki może 

być wykonywana jed y nie na , pods tawie zezwol en ia Nacze l
nego Zarządu Kinemato9ralii i na warunkach przez niego 
ustalonych. 

§ 2. Produkcją filmów w rozumieniu § 1 jest: 

1) wykonywanie zdjf)l filmowych na ta śmie ~wiatłoczułej 

wszelkie j sze roko5ci, 
2) wykon ywanie Dćl9r a ń i przegwń d'źw ięku na taśmie świa

tłoczułej i magnetycznej dla ce ló w produkcji fi·lmowej, 
3) obróbka laboratoryjna taśmy filmowej i jej montaż, 

4) wykonywanie kopii filmowych. 

§3. 1. Nie wymaga zezwolenia Naczelnego Zarządu 

Kinematografii' 

1) produkc ja filmów specjalistycznych: 

a) z dziedziny nauki oraz. bada n naukowych- (związanych 
z nimi do~wiadC7eń) i dydaktyki, 

b) stanowiących materiały filmowe w zakresie dokumen
ttlcji pr(1dukcy jne j, technologicznej i doświadczeń 

na u kawo-bada wc zych, 
c~ dotyczących zagadnień technicznych (postępu te_c h

nicznego), ekonomicznych i organizacyjnych, 
dl popularyzujących zagadnienia bezpieczeństwa i hi

gieny pracy, 
e) stanowiących materi,ały kronikarskie, związane z dzia-

Łalnością zainteresowanych jednostek organizacy jnych, 
r ealizowanych przez pracownik ów nauki i personel in ży
nieryjno-techniczny w szkołach wyższych, -instytutach 
naukowo-badawczych oraz placówkach naukowo-badaw
czych i dQświadczalnych 7.akładów pracy, 

2) produkcja filmów realizowanych przez organizacje poli
tyczne, społeczne i zawodowe, jeżeli dotyczą statutowej 
działalności tych organizacji, 

3) · produkcja filmów amatorskich. 

2. Filmy wymienione w ust. 1 mogą być realizowane b ez 
zezwolenia Naczelnego Zarządu Kinematografii, jeżeli: 

1) są realizowane dla własnych potrzeb, 

2) realizac ja odbywa się na ta śmie o szerokości nie więk
szej niż 16 mm, 

3) są przeznaczone do wy~w ie tlania nieodpłatnego w zam
kniętym gronie osób zainteresowanych. 

§ 4. Przepisy § 3 nie dotyczą produkcji filmów, realizo
wanych odpłatnie na zlecenie jednostek organizacy jri ych 
oraz organizacji określonych w § 3 ust. 1 przez osoby praw
ne lub przez osoby fizyczne ni e będące pracownikami tych 
jednostek (organizacji). 

§ 5. Jednostki organizacyjne organizacje realizujące 

filmy wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązane są uzyskać 
zgode SWf'1l0 orqanu zwieI7.chn iego oraz zqłosić zrealizowa
ny film Centralnemu Instytutowi Informacji Naukowo-Tech-
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niczne j i Ekonomiczne j, zamieszczając w zgłoszeniu dane 
wyma gane przez te n Insty tut. 

§ 6. Zwolnienie _ od obowiązku uzyskania zezwolenia 
na produkcję film ów w wypadkach nie przewidzianych w 
§ :J może nastąpić na podstawie decyzji Naczelnego Zarządu 
Kinematografii. 

§ 7. Produkcję filmów (§ 2) przez Ministerstwo Obrony 
Narodow ej i Minis terstwo Spraw Wewnętrzny ch oraz przez 
podlegle im jednostki i insty tucje o charakterze wojskowym, 
produkcję filmów dla potrzeb _programu telewizy jneg o przez 
Komitet do Spraw Radia i Te le wizji i jednostki podlegle Ko
m itetowi oraz produkcję filmów realizowanych przęz Pra
cowni'ę Filmów Szkolnych Państwowej Wyższej Szkoły Tea
tralnej i Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi regulują 
odrębne przepisy. 

§ 8. Wniosek o udzielenie zezwole~ia (§ 1) na produk
cję filmó-w powinien w szczególności zawierać: 
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1) imię i nazwisko oso by fizycznej i miejsce zamieszkania 
bądź nazwę jednostki organizacyjnej (organizacji. osoby 
prawnej}, jej siedzibę, określenie zadań statutowych, 
imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w . 
jej imieniu i oznaczenie organu nadzorującego, 

'2) określenie zamierzonego zakresu produkcji pod wzglę
. dem rodzajowym, tematycznym, technicznym i ilościo

wym, 

3) stwierdzenie, czy produkcja prowadzona będzie na wła
sny rachunek lub na zlecenie i koszt innych osób fi
zycznych, prawnych bądż jednostek organizacy jnych 
(organizacji); w razie realizacji filmu na zlecenie i koszt 
osób prawnych bądż jednostek organizacyjnych (orga
nizacji) należy wskazać przewidzianych zleceniodawców, 

4) wskazanie osób, które mają realizować tilmy. 

§ 9. Naczelny Zarząd Kinematografii uprawniony jest 
do kontroli przestrzega nia warunków określonych w wyda
nym zezwoleniu na produkcję filmów. 

§ 10. Zezwolenia na produkcję filmów, wydane na pod
stawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy, jeźeli 
nie są sprzeczne z przepisami niniejszego zaIządzenia. 

§ 11. Traci moc zarządzenie nr 18 Prezesa Rad y Mini
strów L' dnia 11 łutego 1953 r. w sprawie produkcji filmów 
przeznaczonych do publicznego wyświetlanid (Monitor Pol-
ski Nr A-P, poz. 238). . 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: L. Motyka 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALlZACY JNEGO 

z dnia 9 lutego 1965 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o no rmalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komilet 
Normalizacy jny podaje do Wiadomości, co następ-uje: 

§ 1. Ustanowione zostały nast~pujące Polskie Nor
my (PN): 
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Lp. 

N Lllller 

normy Ty t 1,11 no rmy i zak fes .obowiązywania ustanowienia I 
normy 

od której norma 
obowiązuje 

3 
... ------- ----4-·----1-----:5----

1 
2 
3 

4 
5 
b 

7 

B 

9 

10 
li 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
1I:l 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2 fj 

27 

.64!C-11001 
6 tL'C-89263 
64 . C-94150 

b4 ,'C-96146 
()ot iC -97501 
64/1)-54310 

G4/E-29052 

64/ E-936 13 

64/G-02075 

64 /G-57260 
64/H~5nlO . 
64 /H-51112 
64/H-54113 

64/H-54114 
64/H-.54115 
64/H-541Ib 
64 /H-54117 

w zakresie produkcji: 

Piry t 
Tł uc zywo l('rmoulwarclzalne. Tlnczvwo Fn + AO 
Cuma na cz ę:'.ci pojazdów mechanicznyc h . \Nymagania 

i badania techniczne 
Plz<:twory naftowe. Smar ochronny TDM 
I<al (l lon ia sosnowa , 
Na rzedzia do ręcznej obróbki d rewna. Korba do swidrów 

'l. uchwytem dwuszczekowym 
Materialy elektroizolacyjne. Plyty z tkaniny szklanej 

utwa rd zone ż.ywicąfenolową klasy B 
Okrętowe urządzenia elektryczne. Oprawki gwintowe 

i baq netowe do lamp elektrycznych. na napięcie ~ do 
500 V. Wymagan.ia i badania techniczne 

Wi e rce nia obrotowe normalno-średnicowe. Połączenia 

qwintowe , 'Gwinty rur okładzinowych z/ączkowych 
Wierce nia obrotowe majo średnicowe . Haki wiertnicze 
Sk rzyn ki form iersk ie ze stali profilowej . . Profi le gięte 
Skrzynki formi e rskie ze stali profilowej gięlej 

') Skr7.ynki formi e rskie Le stali profilowej gi~) tcj. Elementy 
trans uortu 
- licha 
- T tdf'j k i 1Jstalające j prowadzące 

- Sworznie 
- Użebrowania 

64/H-54118 - Ot wory odpowiptrzające 

64/H-54 119 - Urząd ze nia łączące 

fi4 /H-54120 - Wymaqania techniczn I:! 
64/H-74600 Mosiądzo RI ~ I:y ogólnego pf'le7.llaczenia 
64/}-I-92148 Bla c hy kotlnwe ze slali 15 HM . 
fi 4/H-92720 Mosiąd z . Blach y i pasy 
6 4! H-92904 ') Cynk k ildm o wv. Blacha chel11i~Jrafj(:zna sz lifowana 
64,11-92906 - Blacha o ll"se towa 
64/M-53t:lO ') Wars , tat o we i; roclki miernicze . Przyr 'l.ą dy sllwmiarkowe. 

Wvmaqania lechnic'zne 
64/M-53 1,'jO - \'\I y so kościomi,r7e suwmiarkowe ze srubą nas1aw

" i j, z noniuszem 0,0'2 111m i 'l rys ikiem 

22 grudnia 1964 r. 
17 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. . 

4 grudnia 1964 r. 
22 grudnia 1964 r. 
21 grudnia 1964 r. 

30 listopada 1964 r. 

22 grudnia 1964 r; 

21 listopada 1964 r. 

22 grudnia 1964 r, 
9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 

9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 

18 listopada 1964 r. 
13 listopada 1964 r. 
26 listopada 1964 r. 
30 listopada 1964 r. 
18 listopada 1964 r, 
21 grudnia 1964 r. 

21 grudnia 1964 r. 

28 · 64/M-53151 - \V ysoko k iomiE'r7e slIwmiarkowe 'Ie śrubą nastaw- - 021 grudnia 1964 r; 

C7.ą , 7. noniuszem 0,05 mm i z r y siki(,lll 
29 6:!/]\·1-57 470 h Nil r7ed'lia do sk ra wania 111·" la li. Frezy tarczowe trzy-

30 
31 
:n 
33 
34 
35 

36 
37 

54iM-57471 
64/ M-57'174 
ó4/M-576! O 
34/M-57Cl1 
),1/ M-5lJ J 01 5 
G4/M-S9551 

54!M-S95GO 
64/M -59600 , 

38 
j 

fi4/ M-59601 i 

I 39 G4/M-59602 

40 64/M-59606 

41 64/M-59620 

42 6 1/M-59640 
43 64/M -5CJ641 I 

st ro nn e dr) 7.el -' wa i stali 
- Frez y ti' u :zowe trzyslronne na prze mi tll1 skosne 
- I:' rel.v ta rczo w e pilkowe 
- Fre / v k niżkowe pó!ok rą9 1e wypuk łe 
- h ezy 1:r ć; ż iwwe pólokrąq łe wkl ę słe 

Pł;) t n a sc ierpe. Ti'l<mv bei końc owp 

'l t-J ar zf'd7. ia do S h-ć1 W i'l nia meta li. Wiertła kręte do m e l CI li. 
\ '\Iym f]q an ia i ba (!i1 T'ia techniczne 
- 7.f] biPrf]k [ w ? rte l l. chw yte m , wć'lcow y lll 

- \'\I i p rtła J'~ T< te kr ótk ie z ch w y le m w a lcowy m d o 
~:e l i wa i s ia li 

- \\'if'r t lf] k ~, ie długie z ch wy te m walcowym do 
że liw il. i stali 

- Vv' i f~ rtła IU f' te ż chwytem sl oż k owvm Morse' a do 
7p liwf] i sta li 

- WierUa krete ze wzmocnion y m chwytem stożko

W V IIl Morse 'a do żeliwa i sta li 
- Wiertła kre le krótkie do r e wolwe rówe k i auto

m Atów 
- Wie rtla kre te z chwvte m w a lcowym do mO'iiąd7u 

- \'\Ii N II," kr p te z chwvtem st n'Ż kowvm Morse'a do 
mosiądzu 

19 grudnia 1964 r. 

l ~ grudnia 
19 gruclnia 
19 qrudnia 
El grnrlnia 
16 g rudnia 
9 gr udnia 

1964 r. 
1964 r. 
1964 r. 
1964 r. 
1964 r. 
1964 r. 

9 grudnia 1964 r. 
9 grudnia 1964 r. 

9 grudnia 1964 r. 

9 grudnia 1964 r. 

9 grudnia 1964 r. 

9 grudnia 1964 r. . 

9 grudnia 1964 r. 
9 gruck1ia 1964 r. 

l, lipca '965 Co 

l lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r, 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

l' lipca 1965 ,. 

I l stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

l stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
l stycznia 1967 r. 

. 1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1965 r. 
l lipca 1965 r. 

.1 stycznia 1966 r, 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r, 

1 styczn'ia 1966 r. 

l stycznia 1966 r, 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 sty cznia 1966 r. 
l stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 sty cznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

. 1 slycznia 1966 r. 

1 slycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

I
I : :::::::: : ::: :: 

1 slycznia 1966 r. 
i 
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Lp. 
Numer 
normy 

1 2 

44 64/M-59642 

4S 641M-59643 

4'6 64/M-59646 

47 64/M-59649 

49 . 64/M-597!łl 

50 64/M-6Q181 

51 64/M-61050 
52 64/M-61078 
53 64/M-61129 
54 64/M-61534 

55 64/M-61535 
56 64/ M-61621 
57 64/M-61622 . 
58 64/M-61630 
59 64/M-62041 

60 64/M-74001 
61 64/M-22035 
62 :54/M-82036 
63 34/1\1-8'2280 

64 >4/M-82465 
'65 ,)1/M-82466 
66 )4/M-82467 
67 'l4/M c82468 
68 64/M-82469 
69 164/M-82903 

70 64/ M-85170 
· 71 64/N-8450S 

72 64/P-55305 
73 64/S-02051 
74 34/T -80008 

7 S 34/T -06460 

76 64/W-89188 
77 16/I/W -89313 
78 64/Z-08001 

79 64/ A-74713 
80 64iA-77605 
81 64/ A-82003 
82 54 /A~86044 

83 ,64/ A -99003 

I 

------------------------------

Ty tul normy i z.'kres obowiązywania 

3 

- Wiertla kręte z chwytem walcowym do miedzi 
i aluminium 

- Wie.rtla kręte z chwytem stożkowym Morse 'a do 
miedzi i aluminium 

- Wiertla kręte długie z chwytem walcowym do 
miedzi i alumiuium 

- Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do 
mosiądzu 

- Wiertla kręte z chwytem waleowym, nakładane 
płytkami z węglików spiekanych 

- Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a na
kładane płytkami z węglików spiekanych 

Przyrządy i uchwyty. Trzpienie z chwytem stożkowym 
Morse'a do frezówpilkowych 

'l Oprzyrządowanie. Sprężyny do łap dociskowych 
- Końcówki z czopem podtoczonym 
- Uchwyty wiertarskie klapowe. Półfabrykaty 

'l Wyposażenie tokarek rewolwerowych. Imaki z chwytem 
walcow:ym skosne dwunożowe 
- Imaki z chwytem walcowym skośne dwustronne 
- Tul e je z gniazdem M'Hse'a długie 

- Tul f.'je z gnia'ldem Morse'a kołnierzowe krótkie 
- Tpleje redukcyjne walcowe stałe 

- Podtrzymki rolkowe z chwytem walcowym i ima-
kiem nożowym 

Annatura przemysłowa. Wymagania i badania techniczne 
Podkładki klinowe do d wuteowników ekonomicznych 
Podkładki klinowe do ceowników ekonomicznych 
Wkręty ze łbem walcowym soczewkowym powiększo-

nym 
. Nakrętki okrągłe dwuścienne 
Nakrętki okrągłe otworowe wysokie 
Nakrętki okrągłe rowkowe 
Nakretki okrągłe niskie dwuścienne 
Nakrętki okrąg łe otworowe niskie 
Nity stalowe średnicy od 10 mm. Wymagania i badania 

techniczne 
Płytki u stalające 

Aparaty fotog ra ficzne. Sanki i stopka do mocowania 
wypos~żenia. Główne wymiary 

Formularze . Formaty podstawowe 
Pojal.dy samochodowe. Tabliczki znamionowe 
Urządzenia e lektroniczne. Trymery powietrzne (konden-

satory powietrzne dostrojczel cylindryczne współ

osiowe. W ymaga nia i badania techniczne 
Miernik poziumu d źwięku . Ogó!nę wymagania i badania 

tec hniczne 
Osprzęt takielunkowy okrętowy. Widełki podwójne 
Osprzęt urządzeń ładunkowych. Łączniki trójkątne 

Wykrywacze substancji chemicznych szkodliwych dla 
zdrowia ludzkiego. Wykrywacz dwutlenku siarki 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Krochmal pszenny 
O'woce leśne suszone 
Wolowina. Części zasadnicze 
Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko w proszku od

lh15zczone 
W yroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne w ymagania 

i ' badani<ł 

ustanowietfia 
normy 

4 

9 grudnia 1964 r. 

9 grudnia 1964 r. 

9 'grudnia 1964 r. 

~ grudnia 1964 r .. 

9 grudnia 1'964 f. 

9 .grudnia 1964 r. 

19 . 9rudnia 1964r. 

16 grudnia 1964 r. 
16 grudnia 1964 r. 
16 grudni.a 1964 r. 

3 grudnia 1964. r. 

3 grudnia 1964 r. 
3 'grudnia 1964 r. 
3 grudnia 1964 r. 
3 grudnia 1964 r. 
3 grudnia 1964 r. 

17 grudnia 1964 r. 
16 grudnia 1964 r. 
16 grudnia 1964 f. 

16 grudnia 1964 r. 

16 grudnia 1964 f • 

16 grudnia 1964 r. 
16 grudnia 1964 r. 
16 grudnia 1964 f. 

16 grudnia 1964 r. 
16 grudnia 1964 r . 

1 grudnia 1964 r. 
19 grudn ia 1964 r. 

D a l a 

Poz. 31 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 f. 

l stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 f. 

l stycznia 1966 f. 

l stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1956 f. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966r. ; 
1. stycznia 1966 f. 

l stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

l stycznia 1956 f. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 f. 

l stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1967 r. 

1 lipca 1965 r. 
l s tycznia 1966 r . 

21 grudnia 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
21 grudnia 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
31 października 1964 r. 1 stycznia 1966 r. I 

16 grudnia 1964 r. 

15 grudnia 1964 r. 
15 ,grudnia 1964 r. 
4 grudnia 1964 r. 

15 grudnia 1964 r. 
22 grudnia 1964 r. 
22 grudni a 1964 r. 
15 grudn ia 1964 r. 

22 grud nia 1964 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca' 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

I l lipca !965 r. 
I 

i 
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Lp. 
Numer 
normy 

1 2 

84 64/E-08506 

85 64/P-55120 
86 G4/P-67000 
87 64/P-82026 " 
B8 64/P-82035 
89 64/P-84503 
90 , 64/R -,78220 
91 64/T-90300 

9~ 64rr-90301 

93 64!r-90302 

~) , { : ' " " 

94 64rr-90303 

95 64/T-90304 

96 64rr -90305 . 

97 64/Z-86103 
98 64/Z-86321 

99 64/P-22023 

100 64/P-80450 

ł"ytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

Sprzęt instalacyjny na napięcie do 750 V. Wskaźniki na
pięcia. Wymagania i badania techniczne 

Fotografia reprodukcyjna. Skale szaroki 
Maszyny włókiennicze. 191y dziewiarskie 
Tkaniny technicz'ne' bawełniane . , Tkaniny żeglugowe 
Tkaniny bawełniane płaszczowe 
Wyroby konfekcyjne. Zasady oznaczania wielkości 
Zwierzęta rzeźne. Trzoda chlewna bekonowa 
Telefoniczne kable o ' izolacji z tworzyw termóplastycz-

nych do telefonii naturalnej. Wymagania ogólne i ba
dania techniczne 

Telefoniczne kable miejscowe kanałowe do telefonii na
turalnej, o izolacji polietylenowej i powłoce polwi
nitowej 

Telefoniczne kable miejscowe nactziemne do telefonii 
naturalnej, o izolacji polietylenowej i powłoce pol
winitowej 

Telefoniczne kable stacyjne do telefonii naturalnej, o izo
lacji i powłoce polwinitowej 

Telefoniczne kable zakończeniowe do telefonii nlltural- ' 
nej, o izolacji i powłoce polwinitowej 

Telefoniczne kable instalacyjne ' do telefonii naturalnej, 
o izolacji polwinit owej lub polietylenowej i powło
ce polwinitowej 

Apteczki samochodowe 
Skrzynka apteczki do samochodów osobowych i cięża

rowych 

w zakresie obrotu: 

Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry nutrii 

w zakresie klasyfikacji l obrotu: 

Odpadki włókiennicze. Klasyfikacja 

w zakresie projektowania i produkcji: 

101 64/G-02050 ') Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Połączenia 
gwintowe. Gwinty narzędziowe przewodu wiertni-

102 64/G-02055 
103 64/Z-01002 

czego 
- - Gwinty rurowe przewodu wiertniczego 

Ochrona powietrza atmosferycznego. przed zapyleniem. 
Charakterystyki suchych mechanicznych urządzeń 

odpy la jących 

w zakresie projektowania: 

104 64/B-0341O Wentylacja. Przekroje poprzeczne przewodów wentyl~-
cyjnych 

l05 64/M-60625 Oprawy kołnierzowe ściernic. Główne wymiary 

w zakresie projektow~nia i wykona~stwa robót: 

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

ustanowienia 
normy 

4 

22 grudnia 1964 L 

9 grudnia 1964 r. 
11 grudnia 1964 r. 
11 grudnia 1964 r. 
11 grudnia 1964 r. 
18 grudnia 1964 r. 
15 grudnia 1964 r. 
11 grudnia 1964 r. 

16 grudnia 1964 r. 

16 grudnia 1964 r. 

16 grudnia 1964 r. 

16 grudnia 1964 r. 

15 grudnia 1964 r. 
15 grudnia · 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

18, grudnia 1964 r. 

'" 
21 listopada 1964 r. , 

21 listopada 1964 r. 

21 grudnia 1964 r. -
" 

16 grudnia 1964 r. 

29 grudnia 1964 r. 

'odktórej. /norma ' 
obow'iązu~e 

1) w zakresie produk
cji od 1 , stycznia 
1966 r. 

2) w zakresie obrotu 
odl lipca ' 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966: r. 
1 lipca 1965 r. • 
1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 st ycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r o' 

1 lipca 1965 r. ' 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 1967 r. 

106 64/B-03430 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie mie- 21 grudnia 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

107 64fM-04601 

szkaniowym i ogólnym. Wymagania techniczne 

w zakresie projektowania, budowy, eksploatacjI 
J remontów: 

Warunki bezpieczeństwa w urządzeniach chłodniczych. 
W ymagania technicznp. ' 

29 grudnia 1964 r. I 1 stycznia 1966 r. 
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Lp; I 
Dat a 

Numer Tytuł normy i zakres obowiązywania ustanowienia I od której norma 
normy normy obowiązuje 

2 · --------------------3----~---------------1--------4------- 1------~5-------

w zakresie projektowania i odbioru t echn iczn ego: 

108 64/M -06000 Pokrycia lakierowe na podłożu żeliwa i stali. Wytyczne 4 grudnia 1964 r. 

109 64/~-1 0400 

110 
111 
112 

64/A-86100 
64/C-01702 
64/C-02002 

113 64/ A -94000 

11 4 .64/B-01700 

11 5 . 641G-024.o0 

116 
117 

64/M-Olll0 
64/M-8&501 

ogólne projektowania i oceny wykonania 

w zakresie wykonawstwa i odbioTl/ robót budowlanych: 

Urządzenią centralnego ogrzewania w budownictwie po
wszechnym. Wymagania i badania techniczne pIzy 
odbiorze 

w zakJesie zasad k1(JsyJj~acii: 
. . 

Mleko i przIHwory mleczarsKie. Klasyfikacja 
. Wyroby lakier owe, Podział i sy mbole . 
TłQczywa termoutwardzalne. Zasady klasyfika.cji 

w zaJuesie zasad i oznQ.czeń , klasyfikacyjnych: 

14 października 1964 r. 

22 grudnia 1964 r . 
, 19 giudnia 1964 r. 
22 grudnia 1964 r. 

Koncentraty spożywcze. Klasyfikacja, nazwy i określenIa 12 grudnia 1964 r. 

w zakresie stosowania oznaczeń : 

Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i siec i zewnętrzne. 16 grudnia 1964 r. 
Oznaczenia graficzne Ba planach i mapacb 

w zokresie podziału 1 używania pojęć: 

Górnictwo odkrywkowe. W y robisko i · zwa'łowisko . Po- -21 grudnia 1964 r. 
dział,. nazwy i określenia 

w zakJ;esie: używania po ;ę<5 : 

Rysunek techniczny :masZynowy. Na,zwy rysunków 
Przekładnie zębate. Nażwy podstawowe i okresłenia 

w zakresie stosowania oznaczeń 1 symboli: 

16 grudnia 1964 r. 
1 5 . grudnią 1964 r. 

118 64/M-42oo3 Automatyka: przemysłowa. Oznaczenia i symbole na scbe- 29 grudnia 1964 r. 

119 64/M-43001 

120 ' 64 i N -02206 

121 (WA-07008 

122 64/ J -O 1 002 

matach regulacji automatycznej procesów przemy-
słowych 

w zokresie używania pojęć i symboli: 

Wentylatory. Wielkości' charakterystycme. Określenia 

i symbole 
Rachunki qeodezyjne. Podstawowe nazwy, określenia 

. i symbole 

w zakresie przechowywania l prodll.kcll 
towarÓw ży~v nościowych w przemyśle chłodniczym: 

, < . ; 

\<Varunki higieniczno-sanitarne w chłodniach 

w zakresie używani.a nazw l określeń: 

Elek troniczne urządzenia jądrowe. Detektory promienio
wania jonizuj ącego. Nazwy i określenia 

w wkresie stosowcmfa b:arw l znaków bezp'jeczer'islwa: 

123fJ4'N-(H255 Rarwv i, 7naki- nezpreC7:eństwa 

.28 qntdnia l~ r. 

16 grudnia 1964 r. 

14 grudnia 1964 r. 

22 grudnia 1964 r. 

22 qrudnia HI64 r. 

I 

I 

1 lipca 1958 f. 

1 lipca 1~66 ~! 
.' 

";.: ~ 

'. 

" 

1 sty~znia 1966 r. 
1 stycznia 196.1 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 f. 

1 lipca 1.965 l. ; :, 

1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1967 r 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stynnia 1966 f. 

... . ':, 

1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 1966 r. 

t stvcznia 1%0 r. 



'Monitor Polski Nr tP ,: -64- ~OZ. 37 

D a t a 

Lp. 
Numer 
normy 

2 

124 64/P-55020 

125 64/A-04017 

126 64/A-04022 

127 64/A-04023 

128 64/A-74250 
129 64/A-74251 
130 64/A-75051 
131 64/C-04411 
132 64/ C-33010 
133 64/C-81531 

134 64/D-56235 

135 64/D-56237 

136 64/E-04254 

137 64/G-04514 

138 64/G-04515 

139 64/P-04622 

140 64/P-Q4624 
141 64/P-04734 
142 64/P-22119 

143 64/P-50653 
144 64/R-71604 

145 64/Z-04002 

146 . 64/G-04511 
147 64/G-04512 

148 64/H-04721 

Tytuł normy i zakres· obowiązywania 

3 

w zakresie formatów gazet: 

Formaty · gazet 

w zakresie metod badań: 

Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawartości kwasu 
sorbowego 

Metody analizy sensorycznej. Analiza .jakości cząstko

wej i całkowitej metodą punktową. Wytyczne spo
rządzania szcze\łółowych wzorów oceny 

Artykuły żywnościowe. Wykrywanie drobnoustrojów 
z rodziny Enterobacteriaceae 

') Wyroby ciastkarskie nietrwałe. Pobięranie próbek 
- Metody badań fizyko-chemicznych 

Mrożone owoce i warzywa. Badanie jakości 

Pigmenty. Określanie trwałości na światło 
Pobieranie próbek pary wodnej do analizy chemicznej 
Wyroby lakierowe. Próba przyczepności powłok lakie-

rowy ch 
') Obrabiarki do drewna. Szlifierki wakowe z posuwem 

walcowym. Sprawdzanie dokładności 
- Szlifierki tarczowe pionowe. Sprawdza~ie dokład

ności 
Maszyny elektryczne. Wyznaczanie oporu czynnego, 

uzwojenia stojana trójfazowych silników indukcyj
nych bez odłączania od sieci 

Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej 

metodą Eschki 
Węgiel kamienny i brunatny: Oznaczanie wskaźnika 

wolnego wydymania 
') Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wy- , 

znaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie 
- - Wyznaczanie kurczliwości po prasowaniu 
- - . Wyznaczanie wodochłonności 

Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. Wyznaczanie za
wartości glinu 

Kalki ' do pisania ' i powielania. M etody badań 
Materiał · siewny. Pobieranie próbek nasion roślin kwia

ciarskich i zielarskich 
Ochrona powietrza atmosferyCznego przed zapylaniem. 

Oznaczanie ciężaru jednostkowego pyłu zsypanego 

.w zakresie me/od bada.rl odbiorczych i rozjemczych: 

Węgiel kamienny. Oznaczanie zawartości wilgoci 
Węgiel kamienny i brunatny. Oznaczanie zawartości 

popiołu 

Ana liza chemiczna miedzi stopowej 

ustanowienia 
normy · 

4 

9 grudnia 1964 r. 

15 grudnia 1964 r. 

9' grudnia 1964 r. 

22 grudnia. 1964 r. 

22 grudnia 1964 r. 
22 grudnia 1964 r. 
15 grudnia 1964 r. 
19 grudnia 1964 r. 
16 grudnia 1964 r. 
4 grudnia 1964 f. 

17 listopada 1964 f. 

1 grudnia 1964 r. 

21 grudnia 1964 r. 

22 grudnia 1964 f. 

22 grudnia 1964 r. 

11 grudnia 1964 r. 

18 grudnia 1964 f. 

11 grudnia 1964 r. 
18 grudnia 1964 r. 

13 listopada 1964 r. 
15 grudnia 1964 r. 

4 grudnia 1964 r. 

22 grudnia 1964 r. 
21 listopada 1964 r. 

13 listopada 1964 L 

. . od której norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1968 r. 
, 

l stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 F. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966- r. 
1 lipca 1965 L 

1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1965 L 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r . 

l stycznia 1966 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 19.66 r. 
1 lipca 1965 L 

1 stycznia 1966 f •. 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 lipca 1965 L 

§ 2. 1. . Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 kwie-Łnia 

1965 L: 

. Lp. 
Numer 
normy 

- 1 2 

1 64/A-74013 

2 61/A-86903 

Tytuł normy 

3 

Przetwory zbożowe. Badania organoleptyczne 
mąki i kaszy 

Tłuszcze roślinne jadalne. Olej sałatkowy so
jowy 

Data rozporządzenia Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowa
nia Go!Jpodarczego w sprawie za-

. twierdzenia normy lub datu usta
nowienia normy' 

4 

19 czerwca 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 51. poz. 249) 

5 lipca 1961 r. (Monitor Polski
Nr 67, poz. 292) 

Data 
ustanowienia zmiaDc 

5 

9 grudnia 1964 r. 

7 grudnia 1964 r. 



Monitor Polski ' Nr 10 - 65 -

Numer 
Lp: 'normy 

- 1 2 

3 62/C-87009 

I 

" 54/C-96155 

5 54/D-79678 

e- 62/H-93841 

7 61/K-88153 

8 61iK-91 045 

-
9 61 /M-02814 

10 64/M-66420 

11 63/N-02001 

12 63/ N-02002 

13 59/R-58026 

14 59/R-58027 

15 60/S-91244 

16 63fT-80003 

t1 57/W-50000 

Tytuł normy 

j 

Nawozy sztuczne. Superfosfat granulowany 
19% 

Przetwory naftowe. Smar lotniczy wysokoto
pliwy ST (NK-50) 

Skrzynki i komplety skrzynkowe do gwoździ 
w obrocie krajowy m 

Srebro i stopy srebra z miedzią. Drut okrągły 

') Tabor kolejowy. Zderzaki. Wspólne wyma
gania i badania, techniczne 
- Zestawy kołowe wagonów i tendrów. 

W y magania i badania techniczne' 
Klasyfikacja i znakowanie przyrządów po

mocniczych. Dział P 
Tłoczniki z wymiennymi zespołami. Oprawy 

jednorowkowe ' 
Wytyczne ogólne opracowywania norm 

Wytyczne opracowy wania norm. Forma gra
fic zna 

') Maszyny rolnicze. Ząb sprężynowy kultywa
torów konnych, Sprężyna główna 

- - Sprężyna pomocnicza 

Motocykle . ,Obręcze kół. Zarysy i średnice 

Urządzenia elektroniczne. Kondensatory pa
pierowe stałe, napięcia starego. Wymaga
nia i badania techniczne_ 

Koło ratunkowe korkowe 

Data rozporządzen ia Przewodniczą
cego Państwo\yej Komisji Planowa-, 
nia Gospodar czego w spra wie za
t\\i erdzenia normy lub dati! ust a-

now ienia normy 

4 I 

15 wrzesnia 1962 r. (Monitor 
Polski Nr 80, poz. 376) '. 

25 marca 1955 r. (Dz. U. 
Nr 17, poz. 90) 

29 grudnia 1954 r. (Dz. U. 
z 1955 r. Nr 1, poz. 4) 

2 stycznia 1962 r, (Monitor 
Polski Nr :U, poz. 153) 

27 grudnia 196-1 r. (Monitor 
Polski z 1962 r ; Nr 15, poz, 65) 

11 pa:i:dzierniklt 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 89, poz. 379) 

S lipca 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 292) 

25 marca 196,1 r. (Monitor 
Polski Nr 34, poz. 153) 

29 czerwca 1963 r. (Monitor 
Polski Nr 74, poz. 370) 

29 czerwca -1963 r. (Monitor 
Polski Nr 74, poz. 370) 

28 grudnia 1959 r. (Monitor 
Polski z 1960 r. Nr '27, poz. 130) 
5 listopada 1959 r. (Monitor Pol

ski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 
10 czerwca 1960 r. (Monitor 

Polski Nr 72, poz. 334) 
30 września 1963 r. (Monitor 

Polski NI' 88, poz. 419) 

Poz. 31 

Data 
ustanowienia zmian 

5' 

28 grudnia 1964 r. 

19 grudriia 1964 r. 

28 grudnia 1964 r. 

28 grudnia 19&4 r. 

28 grudnia 1964 r, 

19 grudnia 1964 r. 

10 grudnia 1964 r. 

9 grudnia 1964 r. 

18 grudnia 1964 r. 

18 grudnia 1964, r, 

14 grudnia 1964 r. 

14 grudnia 1964 r. 

17 grudnia 1964 r. 

24 grudnia 1964 r. 

17 kwietnia 1957 r. (Monitor 19 grudnia 1964 r. 
Polski Nr 64, poz. 397 

łiza-cyjrry dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Pblski Nr 60, 
poz. 299). 

-2; Datę 1 lipca 1%6 r., od' której mają obowiązywać 
normy: PN-62/R-66145, PN-62/R-66201 ,i PN-62/R-66202, ok re
ślone w § 1 lp. 38, 39 i 40 obwieszczenia Polskiego Komi
tetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 1963 r. (Monitor 
Polski Nr 9, poz. 45), i normy PN-62/R-66200, PN-62/R-66204, 
PN-62/R-6220S i PN-62/R-66206, określone w § l lp. 104, lOS, 
106 i 107 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacy j
nego z dnia 22 lutego 1963 r. (Monitor Polski Nr 21, poz, 115), 
zmienioną w obwieszczeniu z dnia 22 lutego 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 16, poz. 77), zmienia się na datę 1 lipca 1967 r. 

4. Norma wy mieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę 

PN-611H-92720 "Mosiądz . Blachy i pasy", ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193). 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 za stępuje normę 

PN-53/C-01600 "Guma w pojazdach mechanicznych. Klasyfi
kacja", zatwierdzoną ,jako zalecaną rozporządzeniem Prze
wodniczącego Paristwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia ńorm pań
stwowych ustalony ch przez Polski Komitet Normalizacy jny 
w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp . 5 zastępuje normę 

PN-58/C-97501 "Kalafonia sosnowa", ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komi tet Normalizacyjny dnia 31 mar
ca 1958 r. (Monit,or Polski Nr 39, poz. 228) . 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normy: 
1) PN-S3/H-74600 ,:) Mosiądz. Rury ciągnione", zatwie r

dzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewod ni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
2 dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normali
zacyjny, dotyczących ' hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 1 Hl), 

2) PN-59/H-74598 " - Rury wyciskane (tłoczone)", ustano
wioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma~ 

5. Norma w ymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę 

PN-56/H-92906 "Blachy cynkowe offsetowe", zatwierdzoną 
jako obowiązującą roz porządzeniem Przewodniczącego Pań

stwo wej Komisji Planowania Gospodar czego z dnia 22paż
dziernika 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo

wych (Dz. U, Nr 51, poz. 226). 
6. Norma w ymieniona w § lip, 26 zastępuje normy: 

1) PN-58/M-531 30 ,:) Warsztatowe śrc-dki miernicze. Suw
mia rki. \Vymagania techniczne" - ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 marca 1958, r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228), 

2) PN-58/M-53140 " - Głębokościomierze suwmiarkowe. 
Wymagania techniczne" - ustanowioną Jako obowiązu
jącą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerw
ca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz , 3!}5) 
7. Norma wy mieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę 

PN-59/M-53150 "Warsztatowe ~ ro dki miernicze. Wysokościo
mierze suwmiarkowe ze śrubą nastawczą z noniuszem 0,02 mm 
i z ry sikiem", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
Komite t Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1959 r . (Monitor 
Polski Nr 60, poz. 299). 

8, Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normy : 
1) PN/M-57474 "Fr ezy tarczowe piłkowe (do metali)" 

uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczą .. 

, ,,e< 

• 
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cego Państwowej Komisji Planowania GosJl.odarczego 
z dnIa '16 kwietnia 1952 I. w spraWie uznania' norm usta-
1001ycb przez Polski Komitet Nonńalizacyjny ż'a obowią
zujące oraz części'owej ' zmiany rozporządzenia z dnia 
26 Jutego1951 r. w ' sprawie l1Zn<inia norm ustalon'ych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące 

' (Dz. U. Nr 21, po'z. '136), 

PN/M-574'l1 "Frezy tarczowe, trzystronne na 
skośne do że.Jiwa i stali", i.lstanowioną jako 
przez Polski Komitet· NOrtnalizacyjny dnia 
1957 r. (Monitor Polski Nr 14, poz: 454). 

przemian 
za-lecaną 

11 lipca 

9, '" Norma wy mieniona ' w §, 1 lp. ' 32 zastępuje ' normę 
I-'N/M-57610 "Frezy krąikowe półokrągłe wypukle", ustano
wioną ' jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny "dnIa 25 listopada 1959 r. (tvlonilor Polski z 1960 r. 
Nr 20, poz. 102), , ' ' 

10. ' Norma wY;11ieniona w §1 lp. 33 ,zastępuje no:rmę 
PN/McQ7611 "Frezy krążkowe polokrągłe wklęsłe", ustitno- , 
wicirią' Jalw zalecan,ą p(zez PQlski .Kom~tet j\Jorinalizacyjny 
dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Po lski Nr 1j, poz. 454) . 

, 11. Norma, wymieniona w § l Ip.;35 zastępuje normę 
PN~57/M-59551 ,;Wiertła kręt~ dQ metali. _ Warun~i technicz
ne.", , }l$tanowioną , jako zalęcaną przęz Pols~i ,Komitet- , N()r
maJizacyjny dnia 28 gnJdnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 ,r. 
t;-Jr, 1~, po,~ . 83). 

12. ' Normy wymienione w § 1 lp. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, :43, 44, 45 i 46 z.astępuj", następujące normy: 

1)PN-57IM~59660 "Zabierakj wierteł z chwytem walcowym. 
Wymiary", 

2) PN-57/M-59600 "Wiertła kręte krótkie do żeliwa i stali 
- z chwytem walcowym", 

3) PN-,57/M-59601 "Wiertła kręte długie do żeliwa i ' s.tali 
z chwytem walcowym", 

4) PNc57/M-59602 "Wiertła krf)te ,do. żeliwa · i staH z chwy
t em stożkow ym Morse'a", 

5) PN-57/M-59606 "Wiertła kręte , dożeliwa i,. stali ze ,wzmoc
' nionym chwytenł stożkowyr:p Morse' ą "!, 

6) PN-'57/ M-59620 "Wiertła kręte krótkie prawotnąće dó re-
, wÓlwefó,v ek iilutomatów", . . 

7) pN-s1/M-59621 "Wiertła kręte ' krótkie le~otnącedo re
wolwerówek i automatów", 

. B) pN-57/M-59640 "Wiertła kręte do mosiądzu z ch'''ytem 
walcowym", 

~} PN-51/M-59641 "Wiertła kręte do mosiądzu , z chwytem 
stożkowym Morse 'a", 

10) PN-57/M-59642 "WiNtła kręte do mosiądzu z chwytem 
walcowym", 

1 J)' pn,57/M-59643 "Wie rtla krę te do 'mtec1 zi z chwytem 
stożkowym Morse'a", 

12} PN-57/ M-59645 "Wiertła kręte cło aluminium z chwyte m 
stożkowym Morse'a", 

13) PN-57/M-59646 "Wiertła kręte długie do alumini.um 
z chwytem walcowym" 

- us.tanowione jako ' obowiązujące prze z Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 13, 23 i 25 listopada 1951'r. 
(Monitor Pols.ki Nr 10.1, poz. 592). 

13. Norma wymieniona w § ł lp. 60 zas.tępuje normę 
PN-6.2/M-74OQl "Armatura przemysłowa. W ymaqarua i bac1a- . 
nia t echniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol 
ski Komitet Normalizacy jny dnia ' 12 C I:NW'C d 19Q;X r : (Moni- ' 
to,r Polski Nr 6.1, poz. 294). 

14. Norma wymieniona w § lip., 6.3 zostępuje n ormę 

,PN/M-82280' "Wkręty 'le łbami walcowymi soc7pwkowvrni 
, powięksZllnymi", z31wiN(!20Flą jako zalecaną ro7:porząd >e

niem Przewodniczącego Państwowej Komi~ji Planowin Ja (;{1_ 

spodarczeCfG ~. dnia , 22 ' pa:ż, f1 'l'i ernika 195fi r. w spr.lW!e Z[I 

t w.ierdze,nia n01'(ll państwow)lch (D~, U. Nr 5.1, poz. '.:!27}. 

15. Normy wymienione w § 1 lp. 64, 65, 66, 67 6ą za· 
stępują następujące normy: 

1) PN/M-82465 "Nam-ętki okrągłe dwuścienne", 
2) PN/M-81466 "Na:krętki okrągłe otworowe", 
3) PN/M-82467 "Nakrętki okrągłe ' rowkowe", 
4.) PN/rv,[-82468 "Nakrętki okrągłe niskie dwuścienn~", 
5) PN /M-82469 "Nak.rętki okrągłe niskie otworowe" 

_. uznane za obtllwiązujące ro!':porządzeniem Przewod-ni
czącego Państwowej Kombji Planowania Gospr)dćlrczego 
z dnia 16 kwiatnia 1952 r. w sprawit uznania norm usta
lony.::h przez Po'tski Komitet Normalizacyjny za obowią
zujące, ,oraz częśc·iowe j zmiany rozporządzenia z dnia 
26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalDoych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązująca 
(Dz; U. Nr 21, poz. 136). ' 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę 

EN"63/M-85170 "Płytki - ustalające", ustanowioną · jakoobo
wi'l,zującą przez Polski 'Komitet Normalizacyjny dnia 20 ma
ja 1963 r. (Monitor.. Polski Nr 55, poz. 279). 

17. Norma wymieniona w § ' 1 lp. 72 ' zastępuje' normę 
PN-60/ F-92801 "Formularze. Form<lty", ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komitet NormalizacyjRY dniu 16. gru
dnia 1960 r; -'- w części dotyczące] formatów zasadniczych 

- (Monitor Polski z 196-1 r. Nr 18, poz. 90). 

,n, 18. ',Norma ,wymieniona w §" 1 I p:. 82 ' zastępuje normę 

PN-53/A-86021 "Mleko w , proszku walcowe", zatwierclzol1;t 
jako zalecaną -rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo-' 

""ej Komisji Planowańia GoŚpodarczego z dnia 16 ~ierpnłll' 
1955 r. w. sprawie zat}vierdzenia nonn. państwowych ustalo
n ych przez Polski Komitet N ormalizacy jlly, dol yczących pr(r 
duktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220). ' 

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zasł.ępujl't Donn-Et 
PN-S.ł/Z-36103 "Pierwsza pomoc. Apteczki samochodowe", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet NOl- ,' 
mcilizac:y jny dnia 15 kwietnia 1%7 r. (MbnitorPolski N'r 45, 
poz, 280). 

20, Norma w yro je,nlona w § 1 I-p. '99 zastępuje n~)fmę 
PN-6'l /P~2202'3 "Skóry ' surowe zwierząt fulerkowych, Skóry 
nutrii", ustanowioną · jako obowiązując<l ' przez PolSki' Komi
tet NormaliZi.icYjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Pblski 
Nr 41, poz. 193) . 

2LNorma wymieniona w § 1 lp. 110 zastępuie noJmą 
PN-60/ A-86100 "Mleko i przetwory mleczarskie. Klas.yfika
cja", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Norlllalizacy jny dnia 2 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr n. 
poz. 334), ' 

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje norm!ł 
PN~60/C-02002 ,.,Tłoczywa termoutwardzalne. Zasad y k~as,y

fi kacjj" , lls.tanowioną jako obowi<łzującą prze.z Polski Ko
milet Normalizacyjny dnia 16 maja 1960 I. (Monilor Polsld 
Nr 6.3. paz. 302). 

23. NOfllł<! wymieniona w § t lp, 114 zas.tępuje norml) 
PN-56/ B.OlJO{) "Wodociągi i kanali2acja. Urządzenia i sieci 
zew'nętrzne. Oznaoenia na mapach (plau,ach)", ustanowioll4" 

, jClko' · zalecaną przez Polski Komitet Normalizitcyjny dnia 
12 kwietf}~a 1951 L (Mo-nitor Polski Nr 52, poz. 332), 

24, Norma wymieniona w § t lp. t 16- zastępuje normę 

PN/M-Ot(151 "Rysunek techniczny maszynowy. Rodzaje, ry
su nków technicznych", ustanowioną jako zalecaną pOlez Pol
ski Kon1itet N()fl)iidi1:acyJny dnia ' 6 lutego, 195H F, (Monitor, 
Polski, Nr 27, poz. 163). 

2S. Norma wvmieniona w § 1 lp. 133 z astę puje normę 

PN-53/C-g J .')31 ,'-Wyroby lakierowe. Badanie przyczepności 
p o wlok łakiNowych", z-a,twierdzoną fa,ko obowiąZ'tlJącą roz
porząd7eniem Przewodniczącego P<t.ństwowej KomiSji Plano
w:ania Gb spodćlFczeHo 7. dnia io maja 1956 r , w sp:rawie za
twiereł:tenia norm pańsIwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). 



Monitor Polski Nr 10 - . 67 Poz. 37 i 38 

26. Normy wymi~nione w § l lp. 137 i 138 zastępują 

normy: 
1) PN/C-04340 "Analiz: ei~m~ntarna paliw stałych. Ozna

czanie siarki", w części dotyczącej oznacza
nia siarki metodą Eschki, 

2) PN/C-04335 "Anali~a techniczna węgla. Oznaczanie wskaź-
nika wolnego wydymania węgla" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Pianowania Go
spodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84). 
27. Non]1_y wymienione w § 1 lp. 139 i 140 zastępują 

normy: 
1) PN/P-04622 ;,') Kontrola jakosci wyrobów włókienniczych. 

Tkaniny. W yznaczanie kurczliwości -po 
zamocżen.iu w wodzie", 

2) PN/P~04624.. _ - Wyznaczanie kurczliwości po pra-
sowaniu'" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze
.wo!niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zat,vierdze-

. nia norm państwowych ustalonych przez Polski Komi
tet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. 
Nr 9, poz. 28). ' 
28. Norma wymieniona w §. 1 lp. 141. zastępuje normę 

PN-54/P-04734 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Tkaniny. W yznaczanie wodochłonności", zatwierdzoną jako 
zal"caną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowa.nia Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komite t 01ormalizacyjny, dotyczących wlókiennictwa 
(Dz. U. Nr 55, poz. 275). 

29. Normy wymienione w § 1 lp. 142 i 147 zastępują 

normy: 
l) PN:,-5'f /P-P209 "Skóry gotowe. Metody badań chemicz

nych" - w zakresie skór obuwiowych 
wierzchnich chromowych, 

2J PN-57/C-04316 "Węgie l ' brunatny. Oznaczanie popiołu" 
-ustanowione jako obowiązujące przez Polski l(omitet 
Normalizacyjny dnia 9 i 31 grudnia 1957 r. (Monitor 
Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 
30. Nonn-a wymieniona w § 1 lp. 144 zastępuje normę 

PN-59/R-71604 "Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion 
kwiacia rskich i zielarskich", ustanowioną jako obowią .. ·u
jącą przez Polski Kumitet Norma lizacyjny dnia 30 grudnia 
1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161). 

31. Normy wymienione w § l lp. 146 i 147 zastępują 

D{)rmy: 
1) PN-55/C-04326 ,,') Węgiel kamienny .. Oznaczanie wilgoci", 
2) PN-55/C-04329" - Oznaczanie' popiołu" 

- zatwierdzone jako obowiązująre rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-

spodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33. poz. 151!). 
32. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 obwieszczenia Pol

skiego Komitetu Normalizacyjnego z · dnia 27 listopada 
1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) zastępuje normę 

. PN-57/H-'l4082 "Żeliwne wpusty ściekowe podwórzowe", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 30 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, 
poz. 397). 

§ 4. 1. Z dniem ogłoszenia traci moc norma PN-53/Z-04032 
"Szybka metoda oznaczania zawartości par dw.usiarczku wę
gl~ w powi~trzu przy stężeniu do 0,1 mgli", zatwierdzona 
jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierp
nia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych usla
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 

chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222). 
2. Z dniem 1 marca 1965 r. traci m{)c norma PN/D-79667 

"Skrzynki i komplety skrzynkowe do zapalników elektrycz
nych górniczych", zatwierdzona jako obowiązująca rozporzą
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Kornitet 
Normalizacyjny (Dz. U . Nr 54, poz. 270). 

3. Z dniem 1 pażdziernika 1965 r. tracą moc następujące 
riormy: 

1) PN/Z-54047 "Narzędzia lekarskie. Kleszcze do zaciskania 
jelit elaslyczne odgięte" - zatwierdzona jako obowią

zująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących na
rzędzi lekarskich (Dz. U. Nr 24, poz. 90); 

2) PN-54/Z-56140 ,,') Narzędzia stomatologiczne. Szczypczy
ki sierpowe"; 

3) PN-54/Z-56141" - Szczypczyki wygięte"; 

4) PN-54/Z-56142" - Szczypczyki podwójne wygięte" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pailstwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie za
twierdzenia · norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących ' służby zdrowia 
(Dz. U. Nr 19, poz. 120); 

5) PN/Z-78013 "Meble szpitalne. " Taboret", uznana za obo
wiązującą rozporządzeniem Przewcdniczącego Pallstwo
wej Komisj i Planowania Gospodarczego ' z dnia 24 wrze
śnia 1951 r . w sprawie uznania za obowiązujące norm 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. 
Nr 53, poz. 372). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Woc/zicki 

' lS' Pełny tytuł normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, /I dwie kreski 
przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUZACY JNEGO 

z dnia 18 lutego 1965 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych, 

-Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
. 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zOlitaly następujące normy branżo
we (BN): 


