
Monitor Polski Nr 42--- 773 - Poz. 338 i 339 
- - - - _ .. _-------------------~----------.-:.~ 

4. Ster.nik motorowodny trzeciej klasy uprawniony jest 
cło pływania na jachtach motorowych morskich i śródlądo

wych . w charakterze członka załogi oraz do samodzielnego 
prowadzenia jachtu motorowego o pojemności . s.ilnik,a do 
1000 cm' po śródlądowych drogach wodnych. 

5. 2eglarz mechanik uprawniony jest do pływania na 
motorowych jachtach śródlądowych w charakterze członka 
załogi oraz do samodzielnego prowadzenia jachtu motoro
wego o pojemności silnika do 175 cm~ po śródlądowych dro
gach wodnych. 

Nadawanie stopili motorowodnych. 

§ 6. Wszystkie stopnie motorowodne nadawane są przez 
Komisję Szkoleniową PZMW po złożeniu przez osobę ubie

. '" gającą się o określony stopień przepisanego egzaminu. 
§ 7. Egzaminy przeprowadzają komisje egzaminacyjne, 

zatwierdzone przez Komisję Szkoleniową PZMW. 
§ 8. Skład' komisji egzaminacyjnej, tryb. jej powoływa

nia, sposój:} przeprowadzania egzaminów oraz zasady pro
wadzenia dokumentacji .egzaminacyjnej określa instrukcja 
szkoleniowa, wydana przez Zarząd PZMW w p'orozumieniu 
Ż Ministerstwem 2eglugi. 

§ 9. Program szkolenia na stopnie motorowodne oraz 
wymagania egzaminacyjne określa Zarząd PZMW w poro
zumieniu z Ministerstwem 2eglugi i Głównym Komitetem 
Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Warunki dopuszczenia do egzaminów motorowodnych. 

§ 10. Ogólne warunki dopuszczenia do egzamin~ moto
rowodnego są następujące: 
1) odpowiedni stan zdrowia· stwierdzony orzeczeniem le

karza sportowego, 
2) wniosek zarządu klubu, k,tórego kandydat jest człon

kiem, a dla nie zrzeszonych kandydatów, ubieg.ających 
się o przyznanie stopnia kapitana motorowodnego -
opinia delegatury lub okręgowego związku motorowod
nego, 

3) umiejętność pływania w zakresie przewidzianym dla 
uzyskania karty pływackiej, 

4~ pisemna zgoda rodziców lub opiekuna na uprawianie 
sportu motorowodnego wraz z oświadczeniem o prze
jęciu odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mo
gą wyniknąć z prowadzenIa jachtu; wparunek ten obo
wiązuje kandydatów, którzy nie ukończyli 18 lat. 
§ 11. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na stopień 

.·kapitana motorowodnego jest: 
1) posiadanie stopnia , sternika motorowodnego pierwszej 

klasy, 
2) ukończenie 24 lat, 
3) wykazanie się stażem motorowodnym i odbyciem rej

sów morskich o długości 1000 mil morskich w charak
terze kierownika maszyn na jachcie żaglowym oraz 
2000 mil morskich na jachcie motorowym, w tym poło
wa stażu w charakterze oficera maszynowego oraz po
łowa stażu w charakterze oficera pokładowego; prakty
ka w zakresi.e kierowania jachtem powinna być . nabyta 
w żegludze co najmniej bałtyckiej, 

4) pozytywna 'opinia kapitana z morskiego rejsu stażo
wego. 
§ 12. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na stopień 

sternika motorowo.dnego pier.wszej klasy jest: 
1) posiadanie stopnia sternika motorowodnego .drugiej 

klasy, . 
2) posiadanie stażu pływania w ilości 500 km po śródlą

dowych drogach wodnych w charakterze samodzieln~go 
sterniką motorowodnego drugiej klasy i 1000 mil mor
sk.ich w żegludze co najmniej przybrzeżnej ' w charakte
rze członka zaJogi,' w · tym polowa stażu w załqdz~ ma
szy.nowej oraz pru0wa stażu w ' załodze pokładowej, z te
go minimum dwa rejsy o długości co najmniej 300 km 
i 300 mil morskich. 
§- 13. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na stopień 

sternika motorowodnego drugiej klasy jest: 
1) pos.iadanie stopnia sternika motorowodneg.ó tIzeciej 

klasy, 
2) posiadanie stażu pływania w ilości 100 godzin lub 

1000 km w charakterze samodzielnego sternika motoro
wodnego trzeciej klasy. 
§ 14. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na stopień ' 

sternika motorowodnego trzeciej klasy jest: 
1) ukończenie 18 lat, 
2} posiadanie stażu pływania w ilości minimum 50 godzin 

lub 300 kin. 
§ 15. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 'na s.topień 

żeglarza-mechanika jest ukończenie 12 lat. 

Komisje egzamfna·cyjne. 

§ 16. 1. Komisje egzaminacyjne na stopień żeglarza 
mechanika, sternika motorowodnego trzeciej klasy i sterni
ka motorowodnego drugiej klasy mogą być powoływane 
przez kluby - sekcje motorowodne zrzeszone w PZMW, 
właściwe okręgowe związki motorowodne, terenowe delega
tury PZMW lub Komisję Szkeleniową PZMW. 

2. Komisje egzaminacyjne na stopień sternika motoro
wodnego pierwszej klasy i stopień kapitana motorowodne
go powołuje Zarząd PZMW ' na wniosek Komisji Szkolenio
wej PZMW. 

3. W skład komisji egzaminacyjnej na stopień k ap.it a
na motorowodnego wchodzi przedstawiciel urzędu mor
skiego. 

Dokumentacja stopni ' motorowodnych. 

§ 17. 1. ' Dokumentacja związana z nadawaniem stopni 
motorowodnych obejmuje: 

1) świadectwa egzaminacyjne, 
2) rejestr wydanych patentów. 

2. Sposób pI0wadzenia i przechowywania dokumentów 
wymienionych w ust. l, tryb wystawiania patentów oraz 
wysokość opłat pobieranych za wystawianie patentów regu
lują odrębne przepisy wydane przez PZMW. 

Priepls końcowy. 

§ 18. Patenty motorowodne wydane na podstawie do
tychczasowych przepisów zachowują moc, a ich posiadaczom 
przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym regu
laminie. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z Q.nia 15 września 1969 r. 

w sprawie ogłoszeni.~ ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 usta,wy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi
tet Norma,Iizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Uśtanowione zostały następujące Polskie Nor
my (PN): 
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Da t a 

12 69/B-94141 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: ' 
Wiertnictwo. ' Ochraniacze gwintu trapezowego TrW 

i TrP 
0) Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Kołki mode

lowe 
-- Płytki do obijania i wyciągania modeli oraz uchwy

ty do wyciągania modeli 
. Zamknięcie pałąkowe butelek. Korki porcelanowe 

Pojazdy samochodowe. Tabliczki znamionowe 

. w zakresie produkcji i obrotu: 
Okucia budowlane. Zasuwy wierzchnie i wpuszczane 

0) Rurociągi stalowo-ceramiczne do podsadzki hydraulicz
nej. Rury 
- Rury. Płaszcze staiowe 
- Rury. ' Wkładki ceramiczne 
- Uszczelki 

w zakresie produkcji i metod badań: 
Wyroby ażbestowe. Uszczelki płaskie z płyt azbestowo

kauczukowych typu ,,!t". Wymagania i badania 

w zakresie projektowania, produkcji, odbioru i obrotu: 

Okucia budowlane. Zasuwy. Wymagania i badania tech
niczne 

w zakresie konstrukcji: 
13 69/Z-55114 Narzędzia medyczne. Połączenia stożkowe strzykawek 

i igieł drożnych 

w zakresie metod badań: 
14 69/R-64770 0) Pasze. Oznaczanie białka surowego 
15 69/R-64795 - Oznaczanie popiołu 
16 69/R-64197 - Oznaczanie zanieczyszczeń 
17 69/R-65950 Materiał siewny. Metody badania nasion 

ł 

ustanowienia normy 

4 

29 lipca 1969 r. 

23 lipca 1969 r. 

23 lipca 1969 r. 

l sierpnia 1969 r. 
5 sierpnia 1969 r . 

23 lipca 1969 r. 
24 lipca' 1969 r. 

24 lipca 1969 r. 
24 lipca 1969 r. 
24 lipca 1969 .r. 

24 lipca 1!;169 r. 

23 lipca 1969 r. 

24 lipca 1969 r. 

9 czerwca 1969 r. 
6 sierpnia 1969 r. 
6 sierpnia 1969 r. 
5 sierpnia 1969 r. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

l lipca 1970 r. 

l lipca 1970 r. 

1 lipca 1970 r. 

l lipca 1970 r. 
l lipca 1970 r. 

1 lipea ·1970 r. 
l lipca 1970 r. 

1 lipca ~ . ,-O r. 
l lipca 1970 'r. 
l lipca 1970 r. 

l lipca 1970 r. 

1 lipca 1970 r. 

l lipca 1970 r. 

1 stycznia 1970 r. 
l stycznia 1970 r. 
l stycznia 1970 r. 
l lipca 1970 r:. 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (P N) obowiązujące od dnia l listopa
da 1969 r.: 

D a t a 

Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy 

ustanowienia normy ustanowienia zmian 

--I 2 3 4 5 

1 64/E-06209 Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe 19 listopada 1964 r. (Monitor 27 sierpnia 1969 r. 
z metalowymi przewodami grzejnymi Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 
(300-'-1300°C); Wymagania i badania tech-
niczne 

2 66/E-06211 Piece elektryczne przemysłowe oporowe nie- 29 grudnia 1966 r. (Monitor 27 sierpnia 1969 r. 
przelotowe niskotemperaturowe o nagrze- Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 
waniu pośrednim. Wymagania i badania 
techniczne 

3 67-tE-77001 Elektryczne przyrządy ,i narzędzia grzejne 31 marca 1967 r. (Monitor 4 sierpnia 1969 r. 
powszechriego użytku. Zelazka i prasowni- Polski Nr 27, poz. 127) 
ce. Wspólne wymagania i badania 

_4 59/M-53854 Termometry elektryczne. Charakterystyki ter- 24 grudnia 1959 r. (Monitor 5 sierpnia 1969 r. 
mometryczne termoelementów Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 

5 65/M-55789 Obrabiarki do ' metali. Badania korozyjności 3 grudnia 1965 r. (Monitor 9 sierpnia 1969 r. 
cieczy chłodzących do ' obróbki stali i że- I Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 
liwa 
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--- D a ta 

Lp. 
Numer 
normy 

. Tytuł normy ustanowienia normy ustanowienia zmian 

---
l 2 3 4 5 

6 I 65/M-a0056 \ Dru!}r stalowe sprężynowe ulepszane cieplnie 31 grudnia 1965 r. (Monitor 9 sierpnia 1969 r. 
Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 

l 68/M-OI050 Podstawowe oznaczenia mat~matyczne 20 sierpnia 1968 r. (Monitor 27 sierpnia 1969 r. 
Polski Nr 42, pez. 296) 

8 61/P-63010 Maszyny włókiennicze. Szerokości robocze sno- 30 czerwca 1961 r. (Monitor 13 sierpnia 1969 r. 
waTek Polski Nr 58, poz. 254) 

9 67/P-80007 Surowce włókiennicze. Elana bawełnopodobna 17 sierpnia 1967 r. (Monitor 13 sierpnia 1969 r. 
Polski Nr 53, poz. 265) 

10 58/P-96002 ') Wytwory papiernicze. Papier i ka~ton pakowe 21 czerwca 1958 r. (Monitor 14 sierpnia 1969 r. 
natronowe Polski Nr 67, ppz. 395 

i z 1966 r. Nr 68, poz. 326) 
11 I 58/P-?6004 - Papier i karton pakowe celulozowo~ma- 21 czerwca 1958 r. (Monitor 1 14 sierpnia 1-969 r. 

kulaturowe Polski Nr 67,.poi. 395 
i z 1966 r. Nr . 68, poz. 326) 

12 50/P-96015 - Papier i karton pakowy natronowy kre- 27 czerwca 1960 r. (Monitor 13 sierpnia 1969 r. 
pawany 

2. Tytuł normy PN-58/P-96002, ustanowionej jako obo
wiąz\,ljąca przez Polski. Komitet Normalizacyjny dnia 
21 cżerwca 1958 r. ,(Monitor Polski Nr 67, poz. 395 i Ź 1966r. 
Nr .68. paz. 326), zmieniony został na tytuł "Wytwory pa-
piernicze. Karton pakowy na~ronowy". . 

.3. Tytuł normy PN-58/P-96004, ustanowionej jako obo
wiązująca - przez ' Polski Komitet ' NQrmalizacyjny dnia 
21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395 i z 1966 r. 
Nr 68, poz. 326), zmieniony został na tytuł "Wytwory pa
piernIcze. Kacton pakowy celulOZOWo-makulaturowy". 

- 4. Tytuł normy PN-60/P-96015, ustanowionej jako obo
wiążująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
27 czerwca ·1960 r. (Monitor Polski Nr n, poz. 334 i z 1966 r. 

. Nr 68, poz. 326), zmieniony ' został na tytuł '"Wytwory pa
piernicze: Ka'rton pakowy natronowy krepowany". 

5. Daty obowiązywania norm PN-69/P-80010 i PN-69/ 
/P-80011, ustanowionych przez Polski Komitet Norm<:llizacyj
.ny dnia 27 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155), 
zmienia się' na datę ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w §1 lp. 1 zastępuje nor-
. mę PN-63/G-57749 "Wiertnictwo. Pierścienie zabezpieczają
ce gwinty trapezowe tut, gwintowników i prowadników", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny . dn:ia 
30 września 1963 f. (Monitor Polski z 1964 ,r. Nr 8, poz. 40). 

2.' Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje następują-
ce normy: 
l) PN/H-55010 "Kołki modelowe wbijane", 
2) PN/H-5501 r "Kołki modelowe prźykręcane" 

- ' uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm 
ustalonych przez Polski Ko~itet Normalizacyjny za obo
wiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381). 
3. Norma ' wymieniona w § l lp. 3 zastępuje następują

ce normy: 
1) PN/H-55016 ,,0) Okucia i osprzęt modeli. Uchwyty gwin

towane i płytki do obijania i do wycią
gania modeli z form", 

2) PWH-55018" - Płytki do obijania modeli" 
- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski 
z 1951i r. Nr 13. poz. 83). 
4. Norma wymieniona w § l lp. 4 zastępuje normę 

PN-55/G-79040 "Zamknięcia pałąkowe butelek. Korek parce-

Polski Nr 72, poz. 334 
i z 1966 r. Nr 68, poz. 326) 

lanowy", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z · dnia 12 lipca. 1955 r. w sprawie zatwierdzenia, 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dl. U. Nr 29, 
poz. 176). 

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

PN-64/S-02051 "Pojazdy samochodowe. Tabliczki znamiono
we", ustiinowioni\ przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
21 grudnia 1964 r. ' (Monitor Polski z 1965 r. .Nr 10, poz. 37). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje następują
ce normy: 
1) PN-60/B-94144 ,,0) Okucia budowlane. Zasuwy czołowe 

z dźwignią". 
2) P~-60/B-94145" - Zasuwa wpuszczona z oczkiem" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 1 lipCa 1960 r. (Monitor Polski 
Nr 72, poz. 334), . 

3) PN-63/B-94146.. - Zasuwy wierzchnie" - ustanowio
ną przez Polski Komilet Normalizacyjny dnia 5 marca 
.1963 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 151) . 
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje następu-

jące normy: . 
1) PN-65/R-64759 ' .,Przetwory zboźowe przeznaczone na · pa

sze. Metody badań" - w części dotyczącej" punktu 2.5 
normy - ustanowioną przez Polski Komitet Nornlllliza
cyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Mo_nitor Polski z 1966 r. 
Nr 12, poz. 81), 

2) PN-67/R-64770 "Pasze sypkie. Oznaczanie białka suro
wego", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyj
ny dnia 30 czerwca 1967 r. (M(;mitor Polski Nr 46, 
poz. 232). 
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 15. zastępuje następu

jącenormy: 
1) PN-65/R-64759 "Przetwory zbożowe przeznaczone na pa

sze. Metody bad_ań" - w części dotyczącej punktu 2.7 
normy - ustanowioną przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. 
Nr 12, poz. 81), 

2) PN-62/R-64795 ,,0) Pasze sypkie. Oznaczanie popiołu", 
ustanowioną przez Polsk.i Komitet Normalizacyjny ' dnia 
30 czerwca 1262 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320), 

3) PN-57/R-64796 " - Oznaczanie substancji mineralnych 
nierozpuszczalnych w 10% kwasie solnym", ustanowio-

I 

, \ 

I 
l 

.. 
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'''ną j'ako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 19 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, 

. Poi, 569). 
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 za~tępuje następu-

jące normy: . 
1) PN-65/R-64759 "Przetwory zboźowe przeznaczone na pa

sze; Metody badań" - w części dotyczącej pkt 2.9 oot- . . 
my - ustanowioną przez Polski Komitet NormaHzae.y:j
ny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 196&· r. 
Nr 12, poz. 81); 

2) PN/R-64786 "Pasze sypkie i makuchy. Oznaczanie zanie
czyszczeńmetalami ferroma.gnetycznymi", zatwierdzoną 

". jako obowiązując.ą rozporządzeniem Przewodniczącego 

· Państwowej Komisji Planowania ' Gospodarczego z dnia 
3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych ustalonych przez Polski K'omitet Normalizacyjny, 
dotyczących produktów spoźywczych i rolnictwa · (DZ. U. 
Nr 7, poz. 44); 

3) PN-57/R-64797 "Paf>ze sypkie. Oznaczanie zanieczysz
czeń", . ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 21 października 1957 r. (Mo
nitor Polski Nr 97, poz. 569). 
ID. Norma wy mieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę 

PN-64/R-65950 "Materiał siewny. Oznaczanie jakości nasion 
rolniczych, warzywnych, kwiaciarskich i zielarskich", usta
nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3'1 sier
pnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368). 

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN) : 
1) z dniem 1 października 1969 r.: 

a) 'PN/E-D12Dl "Technika wysokich napięć. Symbole 
graficzne", zatwierdzona jako zalecana rozporządze-

. niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego z dnia 3 Jllaja 1954 r. wspra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elek~ 
trotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89), ' 

· b) PN-57/1-D121D "Technika łączenia i teletransmisja 
przewodowa. Symbole grafic:zne", ustanowiona jako 
zalecana przez Polski Komitet N(;Hmalizacyjny dnia 
31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, 
poz. 83), 

c) PN-54/T-D1221 "Radiotechnika. Symbole graficzne", 
zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem , Prze- . 
woaniczącego . Państwowej . Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez . 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektro
techniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169); 

.2) z dniem l.stycznia 1970' r.: 
a) PN-S5/C-8D552 ".) Odczynniki. . Urotropina", zatwier
_ • dzona jako obowiązująca . rozporządzeniem Przewod

niczącego . Pań~twowej Komisji Plano)vania . Gospodar'
czego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwier~ 
dzenia norm państwowy.ch ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. 
Nr 35, poz. 222), 

h) PN~61/C~8D571 " - Kwas octowy lodowaty", usta
nowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 18 marca 1961 r.(Monitor Polski 
Nr 41, poz. 193), 

c) PN-57/C-81 0'23. "Farhy suche. Ochra", ustanowiona 
• jako ' obowiązując!" przez Polski Komitet,. :Nofm~iża" ,,· 

. ' . : . . -.: cyjny dnia" 16 marca 195'1 r. (Monitor· Polski , Nr 34, 

. poz. 230'), . 
I 
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f • ~'-

d) PN-62/G-5746D "Wiercenia obrotowe. 'Zawory ' żwroi~ · - . " '. 
ne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizatyj7 . 
ny dni!! lO' lutego 1962 ' r. (Monitor Polski. .. Nr '32, .. . ,." 
p~l~, T 

e) PN-57/G-980D5 "Ściółka torfowa inwentarzowa 1', tąrf :; 
ogrodniczy. Opakowanie", ustanowiona jako obowią- ' 
zująca ' przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454), 

f) PN/H-11DD2 "Dolomit hutniczy spieczony", zatwier
dzona jako obowiążująca rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia norm · państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet -Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U; ," 
Nr 11, poz. 68), . 

g) PN-54/M-45365 "Dźwigi elektryczne. Klocki przeciw- : 
wagowe żeliwne", zatwierdzona jako zalecana roz..; :". 
pOlządzeni~m Przewodniczącego Państwowej Komisji " 
Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955·r. 
w sprawie zatwierdzenia norm . państwowych ustalo
nych przez Polski Komitet Norrilalizacy jny, dotyczą
cych wyrobów metalowych (Dz. U. Nr ' 28, poz. 165), .' "~' 

h) PN-59/T-82352 ,n Łącznice telefoniczne abonenckie. 
MB od 5 do 30 NN", 

i) PN-59/T-82353 ,,- MB od 50' do 10'0' NN" 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 96, poz. 520'), 
j) PN/Z-540D2 ,,') Narzędzia lekarskie. Rękojeści puste 

do noźy chirurgicznych (półfabrykaty)", zatwierdzo- ";:": 
_na jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 3 maja 1954 ' r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor
'malizacyjny, 'dotyczących narzędzi lekarskich (Dz. U. : . :.,' 
Nr 24, poz. 90'), . 

k) PN/Z-54D28 " - Rękojeści. do skrobaczek i łyźeczek .. 
. Główne wymiary", ustanowiona jako obowiązująca . . ~. ' 
przez Polski Komit'et Normalizacyjny dnia 16 czerw-.,· .,. 
ca 1958 r. (Monitor polski Nr 67, poz. 395); , : .• .. ,' 

3) z dniem 1 kwietnia 1970' r.: ,. ~, • 
. a) PN-61/P-2DDD1 "Szmaty bawełniane dla 'przemysłu pa:;" 

\ pierniczego" , 
h) PN~61/P-2DDD2 "Szmaty lniane dla przem'Y-s-łu papi-er- .. '" 

niczego" , . .. ;:, . 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet ':"" 
Normalizacyjny dnia 18 października 1961 r. (Monitor :;" 
Polski Nr 89, poz. 379), 
c) PN-6D/T-8D200 "Urządzenia teletechniczne. Dzwonki 

prądu stałego podczaszowe" , ustanowiona . jako obo-:. 
wiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnilt' 
1 października 1960 r. (Monitor PólskiNr 88, poz. 
399); . 

4) z dniem 1 lipca 1970 r.: 
a) PN-;,57/B-201D9 "Trzcina budowlana", -ustanowiona 

jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 22 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, ·poz. · 
50'4), .' 

h) PN~64/K-91255 ,:I;abor kolejowy ' normalnotorowy. 
.' Wagony osobowe; Klocki hamulcowe podwójne", 

ustanowiona przez Polski Komitet . Normalizacyjfl.y 
dnieP. ·18 czerwca 1964.. r. (Monitor Polski Nr 51, poo;~ .. 
2~. . 
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