
M onitor Polski N r 19 -- 191 Poz. 93, 94 i 9S 

§ 29. W s pra w ach kar umow nych przy s przeda ży t owaru 
nie maj ą zastosow ania prze pisy o karach umown ych, za war
t e w § 51, § 52 ust. 1 ora z § 54 ust 3 i 4 ogólnych w arun
kaw umów sprzeda ży, stanowi ący ch za l,ącznik do zarządze
n ia Przewodniczące go Komis ji Planowania przy Rad zie Mi
nistrów z. dni a 7 pażd z i ernik a 1966 r. w s prawie ogó lnych 
warun ków umów sprzedaży oraz umów dosta wy w obroc ie 

kraj owym pomiędzy jed nostkami gospodarki uspo ł eczni one j 
(M ()nit or Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276 i z 1967 r. Nr 6, . 
p oz. 29). 

§ 30. Je że li is tn iej ą wą t pliwośc i, co nal eży rozum!ec 
przez partię tow aru, sl osu je się okreś lenia p rzyję te w no r
mach. 

94 

ZARZ.,\DZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I'SPRAW ZAGRANICZNyCH 

z dnia 13 marca 1967 r. 

o warunkach p rzebywania stałych korespondentów zi:!granicznych na ferytorium PoJskiej RzeczYPosP9litej Ludowej: 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. N r 15, poz. 77) zarządza s ię , co 
następuje : 

§ 1. Stały korespondent zagranicznej prasy, radia i te 
le wizji, jak równ ież fotor eporter, operator filmow y i tel e 
wizyjny, działający na rzecz zaqraniczny ch agencji praso
wych i fotograficznych, dzienników, czasop ism, prz edsię 

biorstw filmowych, radiowych i te le wizy jny ch, może przeby
wać na t erytorium Polskiej Rzeczypospoli te j Ludowej w cel u 
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w ykon yw ania funk cji dziennikarskic h - na podsta wi e akre
dy tacj i Minis te rs t wa Sp ra w Zagran icznych. 

§ 2. Szczegół owe prze pisy w sp rawie a kred ytacji i dzia 
łaln ośc i s t ał ych korespondentó w za~Jrani czn ych _na te r yliJ
rium Polskie j Rzeczypospolitej Ludowe j określi Minist e r 
Spril w Zagran iczn ych. 

§ 3. Zarządzeni e wch odzi w życ ie z dnie m og łoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych: M . Moczar 
~'ł i nister Spraw Zayran iu nyc h: A. Ilupacki 

O BWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NO RMALIZACYJNEGO 

z dnia 21 marca 1967 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polsk ich Norm. 

Na p odsta w ie art. 9 us t. 4 ustawy z dnia' 27 listopada 
l Z61 r. o normalizac ji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komite t 
Normalizacy jny podaje d o wiadomości , co następuj e : 

§ 1. Ustanowione zos tały nas t ę puj ące Polsk ie N or
my ' (PN): 

D a t a 
Numer .. _-~--------

Lp. normy Tytuł n ormy i zakres obowiązywania 
us tan owieni a I 

od k tó re j norm a 
n ormy 

obowiązuje 
- ' -

l 2 3 4 I 5 

w zakresi e produk cji : 

1 67/C-81651 Farby ole jne do gruntowania ogólnego slosowania 1 marca 1967 r. 1 s tyczn ia 1%8 r. 
2 67/C-81652 Farby nawierzchniowe ogó lnego s tosow ania olejne i syn- 1 marca 1967 r. 1 stycznia 1963 r. 

t e tyczne (ftalowe) 
3 67/C-84016 Pi rosiarczyn sodowy techniczny 7 lutego 1967 r. 1 stycznia 19G8 r. 
4 67 /C-84103 Chlorek bar'owy techniczny 27 _ stycznia 1967 r. 1 lipca I ?G7 r. 
5 66/C-84119 Szkliwo sodowe 23 lis topada 1955 r. 1 lipca 1 ~67 r. 
6 67/M c80040 Druty okrągłe do wyrobu sit tkanych 10 lutego 1867 r. 1 stycznia 1%8 r. 
7 67/M-80245 Końcówki st ożkowe do lin stalowych 10 lutego 1967 r. 1 sty czni a l SG8 r. 

w zak resie produkc j i i obrotu: 

8 . 66/E-06308 Elektroenergety czne izolatory w ys okiego na pięcia . Izola- ,.30 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r . w za-
tory liniow e. Wymagania ogólne i m etody badań kres ie produh j i. 

1 s t yC7ni a 19rR r. w 
zaKrf'si e obrot LI 



Monitor Polski Nr 19 - 192 -

Lp. 
Numer 
normy . 

--
1 2 

9 67 /P-80004 
10 67 /P-82043 
11 67/,P-822G3 
12 67/P-82484 
13 67/P-32493 

14 66/R-64773 

15 67/E-06301 

16 66/B-02015 

17 67/H-83i40 

18 67/J-01001 

19 661 A-74108 
20 65/B-20104 

21 67JC-04068 
22 67/H-04633 

23 I 67 /H-83141 

I 
24 ; 67/P-04942 

25 67/P-85032 

26 67/ Z-04067 

. 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

Surowce włókiennicze. Merona 
Tkaniny bawełn ian e namiotowe 
'Tkanin y wełniane. Tkan in y kwasoodporne 
Tkaniny lniane ohn'sowe i serwetkowe 
Tka niny techniczne z "" lókien łykowych. Tkanina na obi

cia zgrzeblne 
Pasze sypkie. Sruty poekstrakcyjne 

w wkresie klasyfikacji 'i produkcji: 

Elektroizoiacyjne materiały ceramiczne. Klasyfikacja 

.w wkresie projelaowan ia: 

Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i oddziaływania 

w wkresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych: 

Odlewy z żeliwa szarego. Klasyfikacja c:lfopowatości ::JO
wierzchni 

w wkresie terminologii: 

Ochrona przed promieniowaniem joni zującym. Nazwy, 
okr eślenia i symbole 

w wkresie me/od badwl: 

Pieczywo. Metody badań 
Płyty suberytowe uszczelkowe i obuwnicze;-- 'Metody ba

dań 

Przetwory naftowe. Oznaczanie łiczby jodowej 
Badanie powłok galwanicznych. Ocena wyników badań 

korozyjnych 
Odlew y żellwne. Pomiar chropowatości powierzchni gład

ko~ciomierzem SL-2 
i ') Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. W yzna cza

n ie odporności wybarwień na formaldehyd 
- Tkaniny sieciowe. Wyznaczanie wytrzymałości na 

rozrywanie i rozwiązywanie oraz wydłużenia 
Oznaczanie zawartości par nafty w powietrzu 

ustanow ienia normy 

4 -
9 lutego 1967 r. 
9 lutego 1967 r. 
9 lu tego 1967 r. 
9 lutego 1967 r. 
9 lutego 1967 r. 

13 grudnia 1966 r. 

14 lutego 1967 r. 

21 grudnia 1966 r. 

10 lutego 1967 r. 

28 stycznia 1 SG7 r. 

31 grudnia 1966 r. 
31 grudnia 1966 r. 

24 lutego 196'7 r. 
28 lutego 1967 r. 

10 lutego ' 1967 r. 

9 lutego 1967 r. 
.. 

9 lutego 1967 r. 

21 stycznia 1967 r. 

Poz. 95 

f) 11 I a 

l od k lórej norma 
obowiązuje 

I 5 

1 lipca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 lipca 1957 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 lipca 1967 r. . -. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 18G8 r. 

1 . stycznia 1968 r. 

1 ·lipca 1867 r. 
1 stycznia I SG8 r. 

1 lipca 1967 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia H?68 r . 

1 stycznia I S68 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

§ 2. 1. \Vprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 czerwca 
-1967 r.: 

Dala r0 7 porządlenia Prn>wod niną-
Numer ceqo Pań ~ twowei K (1 mi~ii Plilnnwa- Data usl anowienia 

Lp. T ytu ł normy nia C;ospoda r{'7eqo w sprawie za-
zmian normy twierd zenia nor my lub data 

ustanowienia norm y 
-- --"-- -._- --_._-- _. ---- _. .. _------ ..... -~ -- -- - ---- ---- -----

1 2 I ~ ł 4 I 5 

1 I G4 /A-74204 Przetwory zbożowe . Kasza gryczana 14 bvietnia 19G4 r. (!v1onitor Pol - 18 stycznia 1967 r, 
ski Nr 41 , poz. 198 i f'Jr 77, 

I poz. 368) 
2 6S /A-82000 Mi r.:; s o i ponroby zwie rząt T7 e:"n ych. Wspólne 5 C7erwca Hi65 r. (Monitor 18 stycznia 1967 r. 

wymagania i badania Polski Nr 36, poz. 209) 



Monitor Polski Nr Hl - 193 - Poz. 95 
-----------------------------------------------------------------------------

Lp. 
Numer 
normy 

- -
1 2 

I 

3 64/ A -8200'2 

4 64/ A-82003 

5 64/A -86044 

6 64/A-99001 

1 64/8-02010 

8 66/8 -03320 

9 64/B-03404 
--

lO 65/G-04052 

11 64/C-802S8 

12 65/C-84127 

13 60/C-87019 

14 57/D-79626 

15 - ·64/E-06090 

16 61 /E-29100 

17 64/E-90130 

18 64/E-90133 

19 57/H-04610 

20 60/H -1 2003 

21 64 /H-12203 

22 65/H-84032 

23 60/H-87026 

24 65/J-01003 

25 65/M-73104 

26 63/P-50427 

27 63/P-50455 

28 62/P-50456 

29 65/P-85031 

I 

Tytuł normy 

3 

Wieprzowina. Części zasadnicze 

W ołowina. Części zasadnicze 

Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko w 
proszku odtłuszczone 

Tytoń i wyroby tytoniowe. Pobieranie próbek 

Obcią.żenia w obliczeniach statycznych. Ob
ciążenie śniegiem 

Konstrukc je z betonu sprężonego. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

Wspó1czynniki przenikania ciepła k dla prze-
grĆ'd budowlanych ' 

Przetwory naftowe. Spektrofotometryczne ozna
czanie węglowodorów aromatycznych w lek
kich produktach naftowych 

Odczynniki. Jodek potasowy 

Chlorek wapniowy techniczny 

Nawozy sztuczne. Supertomasyna 26,5% 

Skrzynka i komplet skrzynkowy do jaj "C:wiart-
ka krajowa " -, 

Kondensatory energetyczne do kompensacji 
mocy biernej. Wymagania i badania tech
niczne 

Guma do przewodów e lektrycznych. Wymaga
nia techniczne 

Przewody do pojazdów mechanicznych i sa 
_ molotów. ·Wymagania ogólne i badania 

techniczne 
Przewody samochodowe zapłonowe o izolacji 

gumowej 
Badanie korozji metali. Ocena , stopnia skoro

dowania powierzchni próbek metalowych 
.' ) łvlaterialy ogniotrwałe. ·Wyroby. Warunki 

t echniczne 
- Prostki i kształtki dla kadzi hutniczych. 

Wymiary 
Stal sprężynowa (resorowa). Gatunki 

Odlewnicze stopy miedzi. Klasyfikacja · 

Technika jądrowa. Lródła promieniowania. 
Nazwy i określenia 

Napędy i s terowan ia hydrauliczne. Łączniki 

rvrowe gwintowe z przyspawanymi koń

cówkami. Wymagania i badania techniczne 
') 'Nytwory papiernicze . Papier kopertowy 

- Podłoże do k redowania 

- Podloże na papier ścierny (niewodo
trwa le) 

Tkaniny sieciowe rybackie bawełniane 

30 _I' 59/P-95007I') Wytwory paplermcze. Papier l ki'Hton offse
towy 

Dala rozpof7ą<lle nia Przewodniczą 

cego Państ wowe j Kom isj i Planowa
nia COspodiHczego w sprawie za

twierd7enia normy lub data 
ustanowienia normy 

4 

19 marca 1964 r. (Monitor Pol
ski Nr 34, poz. 153) 

22 grudnia 1964 r. (Monitor Pol
ski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) 

15 grudnia 1964 r. (Monitor Pol
ski z 1965 r. Nr 10, poz. T1) 
12 września 1964 r. (Monitor 

Polski Nr 77, poz. 368) 
31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol

ski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 
9 maja 1966 r. (Monitor Polski 

Nr 30, poz. 160) 
31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol

ski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 
13 paż.dziernika 1965 r. (Monitor 

Polski Nr 60, poz. 315) 

'. 
31 marca 1964 r. (Monitor Pol-

ski Nr 34, poz. 153) 
31 grudnia 1y65 r. (Monitor Pol- • 

ski z 1966 r. Nr 12, poz. 81 ) 
9 listopada 1960 r. (Monitor 

Polsk i z 1961 r Nr 6, poz. 32) 

I 
31 grudnia 1CJ57 r. (Monitor Pol

sk i z 1958 r. Nr 13, poz. 83) 
31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol-

ski z 1965 r. Nr 36, poz. 209) 

8 kwietnia 1('61 r. (Monitor 
Polski Nr 50, poz. 222) 

l lipca 1 964 r. (łvlonitor Polski 
Nr 69, poz. 323) 

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

30 sierpnia 1°57 r. (Monitor 
Polski Nr 83, poz. 504) 

2 lipca 1960 r. (Monitor Polski 
Nr ';'2, poz. 334) 

31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol
sk i z 1965 r. ]\T r 25 , poz. 127) 
22 wrześni a 1965 r. (Monifor 

Polski Nr 60, poz. 315) 
20 gnidnia 1960 r. (Monitor Pol

ski z 1961 r . Nr 18, poz. 90) 
3 grudnia 1965 r. (Monitor Pol

ski z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 
31 grudnia 1965 r. (f'.1onitor Pol

ski z 1966 r. Nr 12. poz. 81) I 
9 listopa da 1963 r. (MO_ nitor · POI-

j
-

ski z 1964 r. Nr 8, poz. 40) 
31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol

ski z 1964 r. Nr 16. poz. 77) 
13 lipca 1962 r. (Monitor Polski 

Nr 68, poz. 320) 
12 ma rca 196.') r. (h10nitor Pol

ski Nr 25, poz. 127) 
9 kWl e tma 1959 r. (Monitor Pol- l· 

ski Nr 50, poz. 230) 

Data ustanowienia 
zmian 

5 

18 stycznia 1967 r. 

18 stycznia 1967 r. 

18 stycznia 1967 r. 

9 lu'tego 1967 r. 

28 lutego 1967 r. 

9 lutego 1967 r 

13 czerwca . 1966 r . 

9 marca 1967 r. 

28 stycznia 1967 r. . 

20 lutego 1967 r. 

9 lutego 1967 r. 

6 marca 1967 r. 

7 lutego 1967 r. 

20 styczn ia 1967 r. 

26 stycznia 1967 r. 

26 stycznia 1967 r. 

28 lutego 1967 r. 

2 marca 1967 r. 

2 marca 1967 r. 

2 marca 1967 r. 

2 marca 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

27 lute go 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lu tego 1967 r. 

20 lu tego 1967 r. 

9 lute go 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

• 

... 



Monitor Polsk i N r 19 - 194 - Pnz. 95 

Lp. 
Numer 
normy 

2 

31 55/P-95012 

32 57/P-95014 

33 56/P-95501 

34 59/P-95502 

35 59/P-95503 

36 55/P-95505 

37 58/P-95601 

38 59/P-95602 

jg 59/P-95801 

40 55/p-958m 

41 56/P-95803 

42 58/P-96012 

43 58/P-96013 

44 58/P-96014 · 

45 60/P-97007 

46 61 /p-9n03 

47 16l1P-97204 

48,611P-97205 

49 61 /P-97206 

50 6l1P-9n08 

51 58/P-97501 

52 58/P-97503 

. 53 58/P-97506 

54 58/P-97507 

55 59/R-71602 

56 64/R-71604 

57 64/S-76035 

58 64/T-90300 

59 64/T -90305 

Tyt uł normy 

Data rozporządlenia Pr zewodniczą 
ceg o Palis iwowej Komi sj i Planowa 

nia C;ospudarczego w s prawie za 
lwierd 7eni a no rmy l ub dala 

ustanowien ia no rmy 

Data usta nowienia 
zmian 

--------------------~------------------------------------------------ --------- ---------
3 4 I ;) 

- Papier powielaczowy zwykiy 

- Papier przebitkowy 

- Papier do pisania zwykły 

- Papier kwitariu~zowy 

- Papier pelur 

- Papier zeszytowy 

- Papier i karton rysunkowy 

Papier i karton kreślarski d'it; 

') Wytwory papiernicze. Papier i karton oklad
kowy broszurowy 

. -- Papie r okładkowy zeszytowy 

- Karton jednowarstwowy 

- Pergamin pakowy sztuczny 

- Pa pier pakowy pergaminowy 

- Papier pakowy pólpergaminowy 

- Podłoźe do gumowania 

- Bibułka do wyrobów mikowych 

- Papier do kabli telekomunikacyjnych 

- Pa pier do kabli elektroene rge tycznych 

- Papier nawoj owy 

- Tektura bateryjna 

- Karton i tektura biała 

- Karton i tektura makulaturowa , 

- Karton i tektura brązowa 

- Kar ton i tektura słomowa 

') Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion 
roślin: rolniczych i warzywnych _ 
- Pobieranie' próbek nasion roślin kw'ia

ciarskich i zielarskich 
Wyposażenie elektryczne pojazdów samocho

dowych. Świece zapłonowe 
Telefoniczne kaiłle o izolacj i z tworzyw ter

moplastycznych do t elefonii naturalne j. 
Wymagania ogólne i badania techniczne 

Telefoniczne kable instalacy jne do tele fonii 
naturalnej o izolacji polwinitowe j lub po
lietylenowej i powłoce polwinitowej 

12 czerwca 1956 r. (Dz. U. 
Nr 31, poz. 145) 

27 grudnia 1957 r. (M onitor Pol
ski z 1958 r. ]\;r 13, poz. 83) 

22 października 19,56 r. (Dz. U. 
Nr 51, poz. 226) 

17 paźd ziernika 1959 r. (Moni
tor Polski Nr 96, poz. 520) 

1 lipca 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 75, poz. 401) 

12 czerwca 1956 r. (Dz. U. 
Nr 31, poz. 145) 

27 września 1958 r. (Monitor 
Pol sk i Nr 82, p<;>z. 472) 

14 marca 1959 r : (Monitor Pol
ski Nr 50, poz. 230 i z 1961 r. 

Nr 58, poz. 254) 
l lipca 1959 r. (Mon i to~ Polski 

Nr 75, poz. 401) 
12 czerwca 1956 r. (Dz. U. 

Nr 31, poz. 145) 
10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, 

poz. 154) -
21 czerwca 1958 r. (Monitor 

Pol sk i Nr ' 67, poz. 395) 
21 czerwca 1958 r. (Monitor 

Polski Nr 67, poz. 395) 
21 czerwca 1958 r. (Monitor 

Polski Nr 67, poz. 395) 
16 grudnia 1960 r. (Monitor Pol

ski z 196 1 r. Nr 18, poz. 90) 
18 marca 1961 r. (Monitor 

Polski Nr 41, poz. 193) 
18 marca 1961 r. (Monitor 

Pol sk i Nr 41, poz. 193) 
18 marca 1961 r. (Monitor 

Pblski Nr 41, poz. 193) 
18 marca 1961 r. (Monitor 

Polski Nr 41, poz. 193) 
18 marca 1961 r. (Monitor 

Polsk i Nr 41, poz. 193) 
31 marca 1958 r. (Monitor 

Polski Nr. 39, poz. 228) 
31 marca 1958 r. (Monitor 

Pol ski Nr 39, poz. 228) 
31 marca 1958 r. (Monitor 

Polski Nr 39, poz. 228) 
31 marca 1958 r. (Mani tor 

Polski Nr 39, poz. 228) 
2 marca 1959 r. (Monitor Pol

ski Nr 30, poz. 143) 
15 grudnia 1964 r. (Monitor Pol

ski z 1965 r. Nr lO, poz. 37) 
1 lipca 1964 r. (Monitor Polski 

Nr 69, poz. 323) 
11 grudnia 1964 r. (Monitor Pol

ski z 1965 r. Nr lO, poz. 37) 

16 grudnia 1964 r. (Monitor Pol
ski z 1965 r. N r 10, poz. 37) 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lu tego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lulego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r . 

20 lutego 1967 'r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r . 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

20 lutego 1967 r. 

17 lutego 1967 r. 

21 stycznia 1967 r. 

21 stycznia 1967 r, 



Monitor Polski Nr 19 195 - Poz. 9.5 ---------------------------------

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

Lp. 
Numer 
normy 

/ 

Tytuł normy 

Data rozporządzenia Przewodniczą
celJo Państwowej Komisji Planowa

nia Gospodarczego w spra wie za
lwierdzenia normy luh data 

ustanowienia normy 

Data ustanowienia 
zmian 

--
l 

----------------------- --.------- -------------1--------------_______ ~ _________________________________ 1 ___________ 4 ___ -______ _ 2 3 -_ .. 
60 62/W -89196 Urządzenia ładunkowe okrętowe. Haki pal-

cowe 
61 64/W-89250 Haki odrzutne 

62 6'2/Z-54032 ') Narzędzia .lekarskie. Kleszczyki naczyniowe. 
Wymagania i badania techniczne 

63 62/Z-54039 - Zaciskacze do jelit elastyczne miękkie 
i twarde. Wymagania i badania tech-
niczne 

1
15 marca 1962 r. (Monitor Pol

ski Nr 36, poz. 175) 
18 czerwca 1964 r. (Monitor 

Polski Nr 51, p~)7.. 249) 
5 pa;:dziernika 1962 r. (M onitor 

Polski Nr 80, poz.. 376) 
5 pai:dz.iernika 1962 r. (Monitor 

Polski Nr 80, poz. 376) 

64 62/ Z-54094 - , Szczypczyki anatomiczne i chirurgiczne. I 30 czerwca 1962 r. (Monitor 
Polski Nr 68, poz. 320) 

2 stycznia 1967 r. 
W ymagania i badania techniczne 

65 - 65/Z-54122 - Odgryzacze kostne. Wymagania i ba
dania techniczne 

17 grudnia 1965 r. (Monitor Pol
ski z 1966 r . Nr 5, poz. 49) 

2 stycznia 1967, r. 

66 62/Z-54123 - Nożyczki. Wymagania i badania tech
niczne 

7 listopada 1962 r . (Monitor Pol
, ski z 1963 r. Nr 21. poz. 115) 

16 czerwca 1958 r. (Mon itor 
Polski Nr 67, p07.. 395) 

13 lutego 1967 r. 

67 58/Z-54159 - Zgłębnik rowkowy , typ Pay r, zakrzy- , 2 stycznia 1967 r. 
wiony , 

68 57/Z-54170 .,-- Haki do terakopiastyki, typ Semb 

2. Numer normy PN-66/A-86006 "Mleko i przetwory mle
czarskie . Mleko od tłuszczone paszowe", ustanowionej dnia 
19 listopada 1966 r. (I\10nitor Polski Nr 72, poz. 337), zmie
niony został na numer PN-66/R~64740. 

3. W normach wymienionych w § 1 lp. 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39 i 40 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normali za
cyjnego z dnia 9 marca 1 ~62 r. (Monitor Polski Nrl 25, poz. 

-107) kreska przed tytułem wymienionej 'serii norm zastępuje 
pierwszą część pełnego tytułu, który brzmi: "Gniazda w lycz
kowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych". 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje nor-
o mę PN-611C-81651 "Farby olejne podkładowe ogólnego sto
sowania!', ustanowioną jako obowiązującą prze z Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 2 lutego 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 25, poz. 121) . 

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

PN-611C"81652 "Farby nawierzchniowe ogólnego stosowania 
olejne i alkidowe modyfikowane olejami'.', ustanowioną jako 
obowiązuj ącą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastęplije normę 

PN-55/C-84016 "Produkty nieorganiczne. Pirosiarczy n sodo
wy techniczny", zatwierdzoną jako obowiązującą Jiozporzą

dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dn ia 12 czerwca 1956 r . w sprawie I zatwier
dzenia norm pańshv;owych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę 

PN-53/C-84103. "Produkty nieorganiczne. Chlorek barowy 
techniczny", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze

niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planow~nia Go- 
spodarczego z dn ia 20 maja 1954 r. w sprawie zatw~erdzenia. 

norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacy jny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27 , poz. 107). 

2 lipca 1957 r. (Monit or Polski 
Nr 74, poz. 454) 

2 stycznia 1967 r. 

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

PN-57!<=:-84119 "Szkliwo sodowe", ustanowioną jako obowią
zującą ppez Polski Komitet Normalizacy jny dnia 31 grudnia 
1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

6. Norma w ymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje w zakresie 
sit normę PN-62/H-93843 "Miedź i stopy miedzi. Drut do 
wyrobu sit i siatek", ustanowioną przez Folski Komitet Nor
malizacyjny dnia 31 grudnia ·1962r. (Monitor Polski z 1963 r. 
Nr ~9 , . poz. 151) . . 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę 

PN-61 /M-80245 "Końcówki stożkowe do lin stałowych", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, 
poz. 193). 

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje następują
ce normy: 

1) PN-64/E-06304 "Elektroener~etyczne izolatory liniowe 
szklane na napięcia przekraczające 1 k V. 
Ogólne wymagania i badania techniczne" 

ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, 
poz. 87); 

2) PN-57/E-06302 "Elektroenergetyczne izolatory ceramicz
ne na napięcia przekraczające 1 kV. 
Przepisy ogólne" 

l1slanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normali?acyjny 9.nia 6 lipca 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 83, poz. 5()4) w części dotyczącej izolatorów linio
wych. 

9. Norma wymieni ona w § 1 lp. 14 zastępuje następują
ce normy: 

~) PN-58/ R-64760 ,:) Pas7e sypkie. Śr ll !a lniana poekstrak
cyjna" , 

., 
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2) PN-58i R-64761 
3) PN-58iR-647f5" 
4) PN-58/R-64776 

5) PN-58/R-64t77 
6) PN-58!R-64778 
7) PN-58/R-64801 
8) PN-58/R-64802 
9) PN-58/R-64803 

- Śruta rzepakowa poekstrakcyjna", 
- Śruta konopna poekstrakcyjna", 

Śruta slonecznikowa poekstrakcyj 
na", 

Sruta sojowa poekstrakcy jna ", 
Sruta lni a nkowa poekstrakc yjna", 
Śruta kokosowa poekstrakc yjna", 
Śruta palmowa poekstrakcy jna", 
Śrn ta arachidowa poekstrakcy jna" 

- ustanowior.e jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny: pierwsza, druga, trzecia i szósta dnia 23 , 
a pozosta'e dnia 29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski 
z 1959 r. Nr 18, poz. 81), 

10) PN-63/R-64763 ,:) Pasze sypkie. Śruta poekstrakcy jna 
katranowa i sezamowa" 

- ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjn y 
dnia 30 września 1963 r. (Monilor Polski Nr 83, poz. 419) ; 

11) PN-63/R-64768" - Sruta poekstrakc yjna gorczyczna" 
. - ustanowioną dn la 17 grudnia 1 ~63 r. przez Polski Ko

mitet Normalizacy jn y (t"10nitor Polski z 1964 r. Nr 16, 
poz. 77). 

10. Norma wymieniona w § 1 ip. 15 zastępuje normę 
PN-56/~-06301 "Elek troizolacy jne materia !y cewmiczne . . Kla
syfikacja i wymagania ogóln e", zatwierdzoną jako zalecaną 
rozporządzeniem Przewodniczące ~!O Patstwowe j Kom isji Pla
nowania Gospodarczeuo z dnia 19 ~frudnia 1956 r. w s r rawie 
zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 2 ~' 6) . . 

11. Norma wymienion3 w § 1 lp. 19 zastępuje n ormę 

PN-61 /A-741 C8 "Pieczywo. Metody badań", ustan ow'ioną j Ł1 -
ko obowiązującą przez Polski Komitet Norma!izacy jny dnia 
9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254). 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę 
PN-57/C-04068 "Przetwory naftovVe. Oznacz.anie liczby jodo
wej", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacyjn y dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 101, poz. 592) . 

13. Normę. wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę 
PN-60/Z-04067 "Szybka metoda oznaczan-ia za wartości p",: 
nafty i benzy ny w powietrzu" , ustanowioną jako obowiązu
jącą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia ' 30 czerwca 
1 ~60 r. (Monitor Polski Nr 72, poz, 334). 

14. Norma w ymieniona w § 1 lp . 5 obw ieszczenia Pol
skie go Komitetu Normalizilcy jnegb z dnia 20 lutego 1967 r. 
(Monitor Polski Nr 16, poz. 84) zastępuje n ormę PN-53/C-84102 
"Produkty nieorqaniclIlP. Woda utl eniona techniczna i far
mace utyczna 3Cfl /o", za twierdzoną jako obowiązującą rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Państ wowe j Kom isji Planowa, 
nia GOi!Podarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie za
twierdze nia norm paiJstwow ych ustalon ych przez Polski Ko
m itet Normalizacy jny, dotyczących chemii (Cz. U. Nr 28, 
poz. 168). 

§ 4. Tracą moc następujące Po.lskie ' Normy: 

1) z dni em ogłoszenia obwieszczenia: 

a) PN-57/S-4621 0 "R owery. Szpr ychy i nakrętki szprych" 
- llstl'nowiona juko ohowiązująca przez Polski Ko
mitet N ormalizacyjny an la 24 maja 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 64, poz. ' 397). 

b) PN-58/Z-04051 i,Szy bka me toda oznaczania zawarto-
ści par octanu etylu w powietrzu" 

- ustanowiona jako ohowią711jiica przez. Polski Ko~ 
mitet Norma lizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monito r 
Polsk i Nr 49, poz. 291). 

c1 PN-58/Z-04052 "Szybka me toda oznaczania zawarto-
ści par octanu n-butylu w .powietrzu·' 

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Ko
mitet. Norma lizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (M oni; 
tor Polsk i Nr 67, poz. 3()5). 

d) PN-60/T-82106 " Urządze nia te le techniczne . Przykryw-
ki t~ O lampek t e le ~ onic'/,nych" 

- ustanowiona jako obowiązując a przez Po lski Komi
te t Normalizacyjny dnia 19 lutego l S60 r. (Monitor 
Polski l'~r 32, p 0 Z . 161]. 

e) P N-n4/M-04601 "Warunki bezpieczeństwa w urządze

niach chłod ni czych . Wymagania techniczne" 

ust anowiona przez Polski Komitet Norma li zaC)~jny 

dnia '29 grudn ia 1S'64 r. (Monitor Polsk i z 1965 r. Nr l O, 
poz. 37); 

2) z dni em 30 kwiet nia 1967 r.: 
P N-58/M-ó3521 "Manometry przemysłowe. Szybki okrą
gle", Hsta nowiona jako o>owiązując a przez Polski Ko~ 

mitet I\:ormalizacyjn y clnia 28 ma rca 1958 r. . (Monitor 
Polski Nr 39, poz. 228). 

Prezes Polsk iego Komitetu Normalizacyjnego': J . Wodzick i 

.J Pełny t ytuł normy ; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu . 
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OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 1967 r. 

w sprawie kursów dewiz I pieniędzy zagraolczny(·h. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 
28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę 
kursó;-v nr 4/67, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. 

Tabela kur~w zawarta w załączniku obowiązuje od dp'ia 
1 kwietnia 1967 r. Jednocześnie traci moc tabela kursów 

nr 3/67, stanowiąca załącznik . do obwieszczenia Prezesa Na
rodoweg o Banku Polskiego z dn ia 1 marca· 1967 r. w spra
wie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski 
Nr 13, poz. 68) . 

Prezes Narodowego Banku Polskiego : w z. Cz. Bajer 


