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do kierownika kontrolowan e j jednostki z wnioskiem o wyda-< 
n ie c1oraż_nych zarządzeń w celu usunięcia tych uchybie ń. 

§ 6. 1. Przepis y § 2~5 stosuje się także przy dokony
waniu kontroli przes trzegania przez osoby fizyczne przepi
·sów.o miarac h i narzędziach pomiarowych w zakresie usta
lonym w § 1, w szczególn ości , gdy narzędzia pomiarowe 
slużć\ do rozlic zeń w obroci e hancllowym. 

2 . VI/ ra zie ni eo becnośc i osoby. o której mowa w u st. 1, 
k ontroli można dok onać w obecnośc i dorosłego dom0wnika. 

3. Jeże li osoba, o której mowa w ust. 1, by !a nieobec
na w czasie kontr ol i, mo?e przedstawić swoje stanowisko 
na piśmi_ e właściwemu organowi adminislracji miar w ter 
minie 14 dni od dnia dokonania kontroli .· 

§ 7. VV celu wzmożenia nadzo ru i kontroli nad przestrze
ganiem. prze f.lisów o miarach i narzęd ziach pomia rowych w 
obrocie gospodarczym organy a dministracji miar oraz zwane 
el.alej' "organami kontroli" organy państ\\' owych inspekcji 
i kontroli, organy M il icji Obywatelskiej i inne zaintereso
wane org<my admin is tracj i państwowej wspóld ziałają we
dług zasad i w zakresie określonym w zMząclzeńiu. 

§- 8. Organy administracji miar oraz organy kontroli 
przeka7.llją sobie na wzajem informacje o uchybieniach ujaw
n ionych w wyniku kontro li lub uzyskane w inny sposó b, mo
~Flce stanowić IIlateria! do wykorzy stania przez zaintereso
wany orgćlD w zakr esie wykonywanych przez niego zadań. 

Ol 

§ 9. 1. Organy adminis tracji miar oraz organy kontroli 
mogą. na podslawi e wzajemnego porozumienia organizowć!.ć 

wspólne konlrole. 

2. Kontrole, o kl órych mowa. w ust. 1. obejmują "V szcze 
gólności spraivdzeuie -legalnośc i, legalizowania, ' rzete lnoś c i 
oraz właściwego i z90dncgo z przepisami stosow3nia narzę

dzi pomiarowych podlegających obowiązkowi l egali z~cj i : 

1) w jednos tkach obrotu hancllo\'vego (w sk 1epacQ, maga 
zynach, skiadach itp.), w punk tach żywienia zbiorowego, 
punktach l1s1uqowych, 

2) w jednostkach p rzemysIu spożywcze~lo, 

3) w punk (flch skupu, 

4.) w magazyna ch i elewatorach zbożowych. 

5) w inn ych jednostkach uC7estnkzących w obrocie gospo
darczym. 

§ 10. 1. Organy admin is tracji miM na wniosek orga
nów -kontroli: 

l} udzielają t ym organom: 
a) wskazówek co cio metod ic h pracy przy d okonywd-

niu kon t roli narzędzi pomiarowych podlegających 
obowiązkowi legalizacji, 

b) wyjaśnień lub op in ii co clo zakresu i wdrlmków wla
ś c i\\"eg o stosowania oraz lega lr.oś ci i rzel elnośc i na
rzęd7 i pomiarowych poc1lę~laj acych obowić\zko"vi le
galizac ji, s tos owanych w obrocie g Qspodarc7.y m; 

2) biorą udział w n a rad ach i kursa c b szl,oJf'lliowychorga
nizowa n y ch przez te orCJ<ln y w sprawie zadań , for m 
i metod kontro li n arzf,cJzi pomiarowych stosowanych w 
obrocie gospodarczym. , 

2. Or~! any administracj i miar mogą w miarę potrzeby 
wys tępować do or9an6w kontroli o zorgani"lo'~;anie wspól
n ych narad w s prawach \\ ymien ion ych w ust. 1 pkt 2. 

§ 11. Or9an Y administ racji m iar k orzysL1ją przy wyko
nyw aniu swych zadań z J~()mocy prezydiów rad narod o wych. 
\ V szczególności w mie~.3c owoś{:iach do'oż0nych poza sie
dzil~ą stalych llfZędów jakości i mi ", r prezyd ia rad naro~io
wych~ 

1) ogl aszają w s posób pr7.v ję ty w cl a nej miejscowości o cza
s ie i m iejscu legalizć1cj i narzcdzi p<'l lll iarow yc h przez 
objazcJov,'e urzędy miar, 

2) dostarczają nieodplatnie objazdowym urzęctom miar po
mieszczeń niezbędnych do wykon y wan;a czynności urz!}
do"wych na czas trwania tych czynności . 

§ 12. 1. Zarządzenie ni e dotyczy kontroli prze slrz8Cja
nia przepisów o wiarac h i -naoędziach pominrowyc"h v: jed
noslkach 'w ojskowych p odlegaj ących Ministrowi O!.Jronł" Na
rod owej . -

2. Minister Obrony Narodowe j on'Z Prcz"s C entra lnen o 
Urzędu Jakości i Miar -okr2ś lą z<lkres i sposólJ clokonywan ia 
"kon t roli, o które j m owa w ust. 1, "\I; jednostkach wojskowych. 

§ 13. Tracą moc: 

1) zE\T7.ąc1zeni e nr 109 Pre-Tesa Rady Ministrów z cln:(l 
10 maja 1 ~54 r. w spr<rwlewspó !d7i~ L'mia W'e 7 ydió w 
r <l eJ narodowych z orqanaml adm inistracji miar lMonitor 
Polski Nr A -45, poz. 638) . 

2) ies lr ukc ja Pnewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gos p odarczego z dnia 17 sierpnia 19::4 r. o Zd 4 

sadach wspólc1z i3. Jania org,:lnów administrac ji miar z Pan
stV1 0wą Inspek cją Handlową (Monitor Po.!ski 1\:r A 7S I, 
poz. 946). 

" § 14. Zarząd zen ie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezcs Rady Ministrów: J. Cy rankiew tCZ 
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CBWI[SZClENIE POLSKI[GO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 17 maja 1967 r. 

w sprawie ogłoszenia ustill.Uowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 li stopada § 1. Ustano w ione zosL:d y następujące Polskie Nor-
1961 r. o normali7a cj i (Dz. U. N r 53. poz. 2~'8) Pols~~i Komi- my (PN): 
tet Normalizac yjny podoje do wi adomośc i, co następuje : 
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Lp. 
Numer 
nOim y 

2 

----------------------------.------------~-----------------------------------

D a t a 

T y tu l normy i zakres obowiązywania 
lls[anowienia normy 

• 
3 • 4 

od której norma 
obowiązuje 

5 
----+---------~---------------------- ------------------------~----------------~---------------

1 67'/ B-06254 

i 67 /C-81601 :2 
·3 fj7 /C-88005 
4 67/G-74015 
5 67 I J-08001 

6 67 /M-80050 
7 67 /M -86406 

w ZlIkresie produkcii: 

Środki lls7c7elniające do betonów i zapraw cemento-
wych. Wymagania techniczne i metody bada~ 

Laki e ry olejne schnące na powietrzu 
BeL.wodnik flatowy . 
Wi ercenia obrotowe normalno-średnicowe. ł.ącmiki 

Lródla promieniowania. Opakowania transportowe ty-
pu A i typu 'B 

Druty sprężynowe ze stali sprężynowych niskostopow ych 
Łożyska toczne. Ogólne wymagania i badania 

w w},resie' stosowania nazw i ok reś leń: 

fi 67/H-OI013 Metale nieże la7.ne. Półwyroby i wyroby. Nazwy i okre-

9 67/A -07005 

ślenia 

w zokresie sklodowonia : 

Towary ży\vnokiowe. V"arunk i klimatyczne i okresy 
przechowywania w chłodniach 

• 

29 mar.ca 1967 r. 

10 kwietnia 1967 
7 kwietnia 1967 

28 kwietniu 1967 
7 kwioetnia 1967 

20 murca 1967 r. 
5 maja . 1967 r. 

17 kwietnia 1!:' 67 

2 maja 1967 r. 

I, 

1 stY,cznia 1968 r. 

l styczni.a 1968 . r. r. 
r. 

f 

1 stycznia 1968r. 
r. l stycznia 1%8 L . 

r. I 1 stycznia l ~)68r. 

I 
. 

1 stycznia 1968 r. 

l 
1 lipca 1968 r. 

r . 1 stycznia 1968 r. 

1 sierpnia 1967 r. 

. § 2. 1. Wprowadzona zostala zmiana norm~ PN-61 /A-
26003 "Mleko i pTZC \ wory mleczarskie. Mleko spożywcze " , 

ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
B Jipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292) . 

2. Wprowadzone zostaly zmhm y w nastGpnjących Pol· 
skich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 siHpnia 1967 r. : 

Lp. 

1 

, 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.1 1 

12 

Numer 
normy 

I 
Tytuł normy Data ustanowie nia · norm y 

Data usl.anowienia 
zmian 

-------------- ------------------ - - --- - --_._ ----._--
2 3 

64/A-74022 Przetwory zbożowe. Mąka pszenna ' 

61 /A-86050 

64/A-e6763 

64/A-99003 

5S/E-77001 

i 64/E-85003 

62/E-90060 

65/G-42011 

59/H-74050 

65/H-93640 

61 /M-02140 

I 63/M-34031 

. Mleko i przet'vl' ory mlecza rskie. Stnietana 
, śmietanka 

Konserwy rybne. Wsp,ólne wymagania i ba
dania 

Wyroby ty toniowe. Papierosy. Vl"spólne wy
magania i badćmia 

Elektryczne na rzędzia grze jne oporowe. ' Le
lazka 

\'Vys okoprężne lampy rtęciowe (rtęciówki ) '--

Przewody elektroenergetyczne izolowane do 
układania na stale. Przewody o izolac ji i po
włoce polwinitowej 

Lampy elektryczne górnicze. Podsta wowe wy
magania i badania techniczne 

Leliwne rury kanali zacyjne. \Varunki tech-' 
n iczne 

Mosiądz. Pręty 

Toleranc je i pasowani a wałków i olworów. 
. Toleranc je sprawdzianów 

Rurociągi pary i wedy gorącej. W ymagania 
i badania techniczne p rz y od biorze 

4 .5 

24 listo pada 1964 r. (Monitor 28 kwietnia 1967 r. 
Po lski z 1965 r. Nr 3, poz. 12 

i Nr 34, poz. 198) 
S lipca 1961 r. (Monitor Pol

ski Nr 67, poz. 292) 
14 kwietnia l S64 r. (M onitor 

Polski Nr 41, poz. 198) 
22 . ~Ifllclnia 1964 r. (Monitor Pol- . 

ski ,z 1965 r. Nr ID, poz. 37) 
13 gfudnia 1958 r. (Monitor Pol

ski z 1959 r. 1\'r 18, poz. 81) 
1 lipca 1 S64 r. (Mon itor Pol

ski N r 69, poz. 323) 
31 grnd.n ia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

30 cze r wca 1965 r. (Monitor 
PoJsk i Nr 52, poz. 274) 

28 wudnia 1959 r. (Monitor Pol
ski z 1960 r. N r 27 , poz. 130) 
25 w'rześn ia 1965 r. (M on i tor 

Polsk i Nr 60, poz. 315) 
27 grudn ia lS61 r. (Mon it or Pąl

sk i z 1962 r. Nr 15, poz. 65) 
29 cze r wca 1 ~ 63 r, (Monitor 

PoJ "ki 1\'r 64, poz. 3'2'2) 

24 kwietnia 1967 r. 

2 maja 1967 r. 

15 kwielnia 1967 r. 

10 maja 1967 r. 

24 kwie tnia 1967 r. 

8 maja 1967 r. 

24 kwietnia 1967 r. 

5 maja 1967 r. 

10 maja 1967 r. 

5 maja 1967 r. 

20 kw ietnia .1967 r. 

, 
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.Numol 
Data ustanowienia 

Data ustanowienia 
Lp normy 1 Y tu) normy normy 

21fl i a n 
-___ o - - -- --- - - -------~_._-_. -

I 2 3 4 5 

13 5°/tv1-60171 Przyrzą dy i uchw y ty. Trzpi enie frezarskie 28 grudnia 1959 r. (Monitór Pol- 5 maja 1967 r. 
z chwytem stożkowym 7 : 24 oraz ich kom- ski z l S60 r. Nr 27, poz. 130) -

, piety 
14 65 /M-60228 Za wory butlowe do gazów sprężonych , skro- 17 grudnia 1965J. (Monitor Pol- 20 kwietnia 1967 r. 

plonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. ski z 1966 r,. Nr 5, poz. 49) 
Wymd~Jania i badania techniczne 

15 59/R-64804 Pasze sypkie. Sruty zbożowe . 7 marca 1959 r. (Monitor Pol- 19 kwietnia iS67 r . 
ski Nr 30, poz. 143) 

• 16 65/R-65E48 Materia! siewny. Sadzeniaki ziemniaka 20 lut ego 1965 r. (Monitor Pol- 28 kwietnia 1967 r . 
ski Nr 25, poz. 127) 

17 60/T-82132 Urządzenia telet echniczne. Klapki sygnali- 28 czerwca 1960 r. (Monitor 10 maja 1967 r. 
zacyjne 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje nor
mę PN-59/R-06254 '"Sr odl< i uszcze lniaj ące do betonów i za
prc:w cementowych . WymagiJnia techniczne i badania", usta
nowioną jako obówi ązującą przez Polski Komitet Normali
zac,yjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 196G r. 
Nr 27, poz. 130). 

2. Norma wymic!1iona w § 1 lp. 2 zastępuje normę 

Pl'\ -61 /C-81601 "Lakie r olejny wodoodporny", ustanowioną 

jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 15 paździe rnika 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379) . 

3. Norma wymien iona w § L- lp . 4 . zastępuje normę 

PN-61 /G-74015 "Wiercenia obrotowe. Łączniki", ustanowio
ną przez Polski Komite t Normalizacyjny dnia 21 grudnia 
l S61 r. (Momtor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107). 

4. Norma wymieniona w § l lp. 7 zastępuje normę 

PN-63/M-86406 "Łożyska toczne . Wymagania i badania tech
niczne", ustanowioną przez Polski Komite t Normalizacyjny 
dnia 31 grudn ia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r . Nr 16, 
poz. 77) . 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę 

PN-60/H-01OJ 3 "Metale nieżel a zne. Półwyroby i wyroby. 
Nazwy i określenia", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet NormalizacyjIly' dnia 2 lipca 1960 r. (Moni
tor Polski Nr 72, poz. 334). 

6. Norma wymieniona w § l lp. 9 zastępuje normę 
PN-57 /A-07005 "Towary żywnościowe. Warunki klimatyczne 
i okresy przec howywania w chlodnic;ch", \!,stanowioną jako 
oł:)owiązującą przez Polski Komitet Normali zacyjny - dnia 
31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1953 r. Nr 13, poz. 83) . 

§ 4. Tracą moc następujące Polsk ie Normy: 
1) z dniem OfJloszen ia obwieszczenia: 

a) PN/S-46135 ,,'j Rowery . Wyposa7.enie. Klucz do stoż-

ków", 
b) PN/S-46136" - - Wkrętak" 

uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm 

Polski Nr n. poz. 334) 

ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obo
wiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzeIlia z dnia 
26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące 
(Dz. U. Nr 21, poz. 136), 
c) PN-611C-81401 "Farby olejne. Syste matyka badań la-

boratoryjnych", 
d) PN-61 /C-81402 "Lakiery olejne. Systematyka badań 

laboratory jnych" 
ustanowione jako obowiązuj<).ce prze)' Pols!<: i, 1<: om ftet 

Normalizacyjny dnia 6 lipca 1%1 r. (jv1unitor Polski 
Nr 67 , poz. 292) , 
e) PN-57/S-46130 "Rowery. Wyposażenie. ' Torba narzę 

dziowa", llstanmviona jako obowią,zująca przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 31 qruc1nia 1957 r. 
(Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

f) PN-64/C-01702 "Wyroby laki erowe. Podział i s'ym
bole", listanowiona przez Polsk i Komitet Normaliza
cyjny dnia 19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1~65 r. 
Nr 10, poz. 37); 

2) z dniem 30 czerwca 1967 r.: 
a) PN-56/B-12025 "Gąsiory dachowe wypalane z gliny", 

zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pailstwowej Komisji Planowania . 
Gospodarczego z dnia 24 listopada 1~56 r. ,,\'1 sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr '57, 
poz. 263), 

b) PN-57/E-12034 "Pły tki klinkierowe ", lIstvnowiona ja
ko obowiązująca przez Polski Komitet ' Normal izacyj
ny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. 
Nr 13, poz. 83); 

3) z dniem, 31 grudnia 1 S67- r.: 
PN-611W-8~2GO . .sprz€;t rybacki. Hi1ki w~okowe ", usta
nowiona jako obowlc;zująca przez Polski Komitet ' Nor
malizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 41, poz. 193) . 

Prezes Polskiego' Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta 

'l Pełny tyll~ł ' normy; jedna kre ska przed tytułem lej samej serii norm zilstępuje pierwszą część pelr;ego tylułu, a~ dwie- krt!ski 
przed tytułem lej samej serii norm zastępują dwie ' pierwsze części pełnego tytułu. 
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