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W celu obliczenia kwot wzrostu podatku od wynagro
dzeń przypadających od kwot nagród za efektywność ekspor
tu, wypłaconych praco,wnikom umysłowym i robotnikom za 
wyniki, roku 1970, należy odrębnie co do pracowników umy
słowych i odrębnie co do robotników dokonać wstępnie na
stępujących ustaleń: 

1) ustalić faktycznie zrealizowany roczny osobowy fundusz 
płac (FP) grupy pracowników, którzy w 1970 r. otrzy
mali nagrody za efektywność eksportu, 

2) wyprowadzić średnią płacę miesięczną bez nagród za 
efektywność eksportu grupy pracowników, o których 
mowa w pkt l, 

3) ustalić właściwą dla średniej płacy (pkt 2) stopę procen
tową . podatku od wynagrodzeń według ·skali określonej 
w § 2 rozporządzenia Miriistra Finansów z dnia 20 lute
go. 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia 

. wolnego od podatku od ' wynagrodzeń ora-z obniżenia 

skal w podatku odwynagrodzeft (Dz. U. Nr 5, poz. 30) 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 25 sierpnia 1970 r. 
(poz, 236). 

oraz stopę procentową składki na cele emerytalne we
dług ) abeli składek stanowiącej załącznik do rozporzą

dzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w spra
wie podsta wy wymiaru i wysokości składki ' na cele 
emerytalne (Dz. U. Nr ,S, poz. 29) i stopy te zsumować; 
sumę tę oznacza się jako Pl' 

4) ustalić kwotę nagród (N) i średnią płacę mie~ięczną ł.ącz
nie z nagrodami za efektywność eksportu grupy pracow
ników, którzy te nagrody otrzymali w 1970 r., 

5) ustalić właściwą dla średniej płacy, o której mowa w . 
pkt 4, sumę stóp procentowych podatku od wynagrodzeń 
i składki na cele emerytalne według zasad określonych 
w pkt 3; sumę tę oznacza się jako P2' 

6) wyprowadzić różnicę P2 - Pl = rp. 
Kwotę wzrostu podatku oblicza się według wzoru: 

100N 

100 - PI 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOSCI 

z dnia 18 sierpnia 1970 r. 

w sprawie rozszerzenia zakresu działalności usługowej okre. ślonej w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 R:ady Ministrów z dnia 
30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług -dla . ludności w latach 19~6-1970 . 

Na podstawie § 39 ust. 3 uchwały nr 203 Rady Ministrów 
z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności 
w lalach 1966-1970 (Monitor Polski z 1965 r. Nr 47, poz. 259 
-i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje: 

§1. 1. Ustalony w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Mi
nistrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie.rozwoju usług dla 
ludności w latach 1966-:-1970 (Monitor Polski z 1965 r. Nr 47. 
poz. 259 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zakres działalności usłu
gowej, uzupełniony zarządzeniami Przewodniczącego Komi
sji .Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 marca 1967 r. 
(Monitor Polski Nr 16, poz. 75) i z dnia 25 marca 1969 r , (Mo
nitdr Polski Nr 16, poz. 123), rozszerza się na następujące ro-
dzaje usług: . 

l) konserwację, naprawę, renowację i przeróbkę mebli, 
2) rozbiórkę mebli używanych oraz racjonaln'e uszlachet

nianie surowców wtórnych pozyskanych z rozbiórki ta
kich mebli. 

2. Przepis ust. l pkt 1 dotyczy zarówno mebli będących 
w użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej i jedno
stek budżetowych, jak i mebli będących przedmiotem obro

. tu dokonywanego przez jednostki gospodarki uspołecznionej. 

§ 2. , W § 2 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Pla
nowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 marca 1969 r. w 
sprawie uzupełnienia wykazu grup i rodza.j6w usług dla lud
ności oraz rozszerzenia zakresu działalności usługowej okre
ślonej w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 
30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla .ludności w la
tach 1966-1970 (Monitor Polski Nr 16, poz. 123) skreśla się 
pkt 8. . 

§ 3. ' Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Dro.bnej Wytwórczości: J. Kusiak 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

, z dnia 31 lipca 1970 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

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

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Nor
my (PN): 
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18 
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25 
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30 

31 

32 
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Numer 
normy ._ 

2 

70/A-.13001 
70/C-13010 
70/C-13053 
70/C-13055 
70/C-13059 
70/C-83045 
70/C-84121 
70/C-89270 
70/C-94133 

70/C-99059 
70/10-95000 
70/E-02502 
70/E-81106 

Ty tu! normy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Termosy szklane. Wspólne wymagania i badania 
') Szklany sprzęt laboratoryjny. Kurki jednodrogowe 

- Kurki trójdrogowe . 
- Kurki dwudrogowe 
- Kurki próżniowe .zwykle 

Produkty organiczne. Sorbit 
Bezwodnik chromowy topiony techniczny 
Tworzywa sztuczne. Tłoczywa fenolowe 
Węże gumowe do wody o ciśnieniu roboczym do 

6 kG/cmz (0,6 MN/m2 ) 

Siarczyn sodowy bezwodny do celów fotograficznych 
Drewno kopalniakowe 
Gwinty do rurek instalacyjnych stalowych. Wymiary 
Jednostanowiskowe transformatory spawalnicze. Wyma-

gania i badania 
70/E-93459 Kóndensatory do zapłonników tlących 
70/G-46060 Wozy kopalniane. Wozy średnie resorowane do urobku. 

Główne dane techniczne _ 
70/H-74237 Rury wiertnicze. Rury na rdzeniówki malośrednicowe 
70/H-74247 Rury stalowe przewodowe wykładane ' polichlorkiem wi-

nylu 
70/H-81763 Alminium. Wlewki o przekroju kwadratowym 
70/H-88027 Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki 
70/H-92203 Stal węglowa walcowana. Blachy uniwersalne. Wymiary 
,70/H-92600 ') Stal węglowa i stopowa. Walcówka okrągła. Wymiary 
70/H-92608 -=- Walcówka kwadratowa. Wymiary 
70/M-55081 Obrabiarki i narzędzia do skrawania metali. Chwyty 

i gniazda ze stożkiem 7 : 24 
70/M-55083 Narzędzia do skrawania metali. Gniazda walcowe ' i zbie-

raki frezów nasadzanych 
70/M-69161 Uchwyty elektrod do spawania ręcznego izolowane 
70/M-74158 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnie-

rzowe na ciśnienie nominalne 64 i 100 kG/cm2 

70/M-74167 ') Armatura przemysłowa. Zawory zwrotno-zaporowe pro

70/M-74168 

70/M-74170 

70/M-74171 

70/M-74279 

70/M-74291 

70/M-74292 

ste kołnierzowe na ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm2 

- Zawory zwrotno-zaporowe . kątowe kołnierzowe na 
ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm2 

- Zawory szybko zamykające proste kołnierzowe na 
ciśnienie nominalne 25 kG/cm2 

- Zawory szybko zamykające kątowe kołnierzowe na 
ciśnienie nominalne 25 kG/cm2 

- Kurki z pokrywą i dławikiem kołnierzowe na ci
......- śnienie nominalne . 15 kG/cm! 

- Kurki probiercze dławikowe z końcówką do spa
jania na ciśnienie nominalne 16 kG/cm2 

- Kurek probierczy tłoczkowy z kołnierzem i koń-
cówką ~o spajania na ciśnienie nominalne 
40 kG/cm2 

- Kurki probiercze dławikowe Z wylotem kątowym 34 170/M-74293 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

na ciśnienie nominalne 16 kG/cm2 

70/M-75013 ') Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome 
70/M-75030 - - Korpusy 
70/M-75048 - - Pokrywy 
70/M-75056 - - Grzybki 
70/M-82952 Nity ze łbem kulistym 
70/M-82954 Nity ze łbem płaskim 
70/M-82956 Nity ze łbem soczewkowym niskim 
70/M-82957 Nity ze łbem soczewkowym . 
70/M-82958 Nity ze łbem grzybkowym 
70/M-82959 Nity ze łbem trapezowym 
70/M-84710 Ogniwa zawiesi rozbieralnych 

. \ 

Poz. 238 

Data 

ustanowienia normy 

4 

10 czerwca 1970 r. 
10 czerwca 1970 r. 
15 czerwca 1970 r. 
10 czerwca 1970 r. 
15 czerwca 1970 r. 
30 czerwca 1970 r. 
12 czerwca 1970 ' r . 
26 czerwca 1970 r. 
19 czerwca' 1970 r. 

19 czerwca 1970 r. 
10 czerwca 1970 r. 
11 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 

26 czerwca 1970 r. 
18 . czerwca 1970 r. 

15 czerwca 1970 r. 
30 .czerwca 1970 r.. 

26 czerwca 1970 r. 
15 "czerwca ' 1970 r. 
15 czerwca 1970 ' r. 
26 czerwca 1970 r. 
26 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 

29 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 197() r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r . 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

5 czerwca 197.0 r. 
5 czerwca 1970 r. 
5 czerwca 1970 r. 
5 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 
27 cżerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r . 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
l lipc'a 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
l stycznia 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r.; 

1 stycz'nia 1973 r. -

1 stycznia 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r; 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

l lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971, r. 
1 lipca 1~71 r. 
1 lipca lY71 r . . 
1 lipca 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
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'Lp. 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Numer 
normy 

2 

70jM-84720 
70/M-84732 
70/M-84733 
70/M-84734 
70/M-86220 
7010-7 9553 
70/S-36005 

53 70/S-76060 

54 70/S-91125 

55 70/A-99C03 

56 7.0IC-40005 
57 701C-94167 
58 701C-97009 

59 70/H-97001 
60 70/0-79100 

61 70/p-22002 

62 70/P-81007 
63 70/P-83022 

64 
65 
66 
67 
68 
69 

7010-91015 
70/P-22020 
70/R-22250 
70/R-75361 
70/R-7576 1 
70/R-78556 

70 70/B-01030 

71 70/B-02852 

72 70/D-56112 

Tytuł normy l zakres obowiązywania 

3 

Zawiesia linowe. Ogólne wymagania i badania 
Zawiesia jednocięgnowe z lin stalowych 
Zawiesia czterocięgnowe z lin stalowych 
Zawiesia dwucięgnowe z lin stalowych 
Łożyska toc zne. Łożyska stożkowe jednorzędowe 
Opakowania metalowe. Kanistry 
Silniki spalinowe. Dysze gaźników. Wymagania i 

nia 
bada-

Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. 
Cewki zapłonowe. Główne wymiary 

Pojazdy samochodowe. Zawory dętek jednokrotnie wy
gię te 86° w obsadzie gumowej 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Wyroby tyt9niowe. Papierosy. Wspólne wymagania i ba-
dania 

Płyn do samochodowych hamulców hydraulicznych 
Taśmy gumowe z linkami stalowymi do przenośników 
Produkty węglopochodne. Lepik smołowy z węgla ka-

miennego 
Pył cynkowy 
Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia 

mechaniczne. Wymagania i badania 
Skóry surowe zwykłe. Wymagania i badania oraz kla

syfikacja jakościowa 
Nici szwalne ąawełniane krawieckie 
Taśmy tkane techniczne bawełniane, lniane i stylonowe 

zabezpieczające 

, w zakresie obrotu: 

Obuwie. Zasady odbioru 
Skóry surowe zwierząt futerkowych. 
Pierze do skupu 

'j Warzywa świeże. Kalafiory 
- Szparagi 

Drób rzeźny żywy 

Skóry norek 

w :'akresie projektowania: 

Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów 

budowlanych 
Ochrona przeciwpożarowa w budowniclwie. Obliczanie 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego 

czas:.! trwania pożaru 
Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe do kłód. Wiel

kośc i 

73 70/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 

w zakresie projektowania i produkcji: 

~4 70/M-43003 Wentylatory. Otwory wlotowe i wylotowe. Główne wy-
miary 

" . 
75 70/M-69024 Spa wanie łukowe alumin ium i jego stopów ~lektrodą 

wolframową w oslonie argonu. Przygotowanie brze
gów do. spawania 

Poz. 238 

D at a 

ustanowienia normy 

4 

27 czerwca 
27 czerwca 
27 czerwca 
27 czerwca 
29 czerwca 
20 czerwca 
22 czerwca 

1970 r. 
1970 r. 
1970 r. 
1970 r. 
1970 r. 
1970 r. 
1970 r. 

od które) norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 lipca 1972 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

22 czerwca 1970 r. 1 lipca 1971 r. 

22 czerwca 1970 r. 1 stycznia 1971 r. 

10 czerwca 1970 r. 

30 czerwca 1970 r. 
16 czerwca 1970 r. 
25 czerwc a 1970 r. 

15 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 

25 czerwca 1970 r. 

16 czerwca i970 r. 
19 czerwca 1970 r. 

16 czerwca 1970 r. 
10 czerwca 1970 r. 
18. czerwca 1970 r. 
10 czerwca 1970 r. 
10 czerwca 1970 r. 
25 czerwca 1970 r. 

30 czerwca 1970 r. 

15 czerwca 1970 r-. 

30 maja 1970 r. 

30 czerwca 1970 f. 

27 lutego 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

1 października 1970 r. 

1 styczni~ 1972 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 
1 października 1970 r. 
1 stycznia ' 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 
w za kresie pro jek
towania, 
1 stycznia 1972 r. 
w zakresie produkcji 

1 stycznia 1971 r. 

• 



Monitor Polski Nr 28 
, 

- 442 --

Lp. 

76 

78 

Numer 
normy 

70/M-55093 

70/M-68037 

70/M-73201 

79 · 70/H-75070 
80 70/M-43111 

Tytuł normy I zakres obowiązywania 

3 

w zakresie projektowania i konstrukcji: 

Obrabiarki do metali. Imaki czteronożowe obrotowe. 
Główne wymiary 

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Bębny wysięgo
we. Podział i wielkości 

Napędy i sterowania hydrauliczne. Cylindry teleskopo
we. Wielkości charakterystyczne 

w zakresie konstrukcji i produkcji: 

Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane 
Sprężarki tłokowe chłodzone powietrzem. Nominalne wy

dajności i ciśnienia tłoczenia 

w zakresie budowy, napraw i eksploatacji: 

8i 70/K,02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajhie statyczne 

82 70/B-10lO0 

83 70/C-80bol 
84 70/C-84088 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

w zakresie pakowania, przechowywania i transportu: 

Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie i transport 
Baryt: PakowaniE:!, przechowywanie i transport 

w. zakresie stosowania nazw: 

lI5 70/P-55010 Jednostki wielkości typografic,znych 

86 70/E-01204 
87 . 70/M-42007 

88 70/M-52000 
89 70/M-88501 

90 70/B-02365 

92 70/G-08032 
93 70/G-09002 
94 70/N-01201 

W zakr,esie oZnaczania i używania · pojęć i symboli: 

Elektryczne źródła światła. Symbole' graficzne 
Automatyka przemysłowa. Symbole i oznaczenia na sche-
. , matach technologicznych . 

Instalacje odpylające. Nazwy, określenia i podział 

Przekładnie zębate. Nazwy podstawowe i określenia 

w zakresi~ czynności określonych normą: 

Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady 
obmiaru 

Syntetyczne oleje lotnicze. Wymagania podstawowe 
i metody badań 

Wykrywacze gazów. Wskaźniki rurkowe. Znakowanie 
Mapy górnicze. WYIIlagania podstawowe 
Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich 

w zakresie klasyfikacji: 

95 70/G-02500 Torf. Genetyczny podział surowca 

96 70/H-04681 

97 70/M-54831 

w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych: . 

Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia środków 
i powłok do ochrony czasowej 

Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia 

98 70/M-78100 Wózki jezdniowe napędzane. Podzi"ał. Określenia. Ozna
czenia klasyfikacyjne. Udźwigi 

( 99 

• 

70/M-78101 Wózki jezdniowe ręczne i doczepne. Podział; nazwy 
i określenia 

Poz. 238 

D B t B 

ustanowienia normy 

4 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

29 czerwca 1970 r. 
26 maja - 1970 r. 

20 czerwca 1970 r. 

29 czerwca 1970 r. 

-30 czerwca 1970 r. 
12 czerw~a 1970 r. 

od której 'norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971. r. _ 

1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1972 r. 
1 stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia lWI r. 
l stycznia 1971 r. 

16 kwietnia ,1970 r; 't. stycznia 1971 r . . 

27 czerwca · 1970 r . . 
27 czerwca , 1970 r. 

30 czerwca 1970 r. 
27 czerwca 1970 r. 

30 czerwca 1970 r. 

30 czerwca 1970 r. 

26 czerwca 1970 r. 
26 czerwca 1970 r. 
30 czerwca 1970 r. 

26 czerwca 1970 r. 

29 czerwca 1970 r. 

22 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. , 

27 czerwca 1970 r. 

l stycznia 1971 r. 
1 stycznia ' 1971 r . . 

l stycznia 1971 r . . 
l stycznia 10971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 
l lipca 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 

l stycznia 1!\72 r. 

1 stycznia 1972 r. 
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100 
I 

Numer 
loormy 

2 

f 70/C-84087 

101 : 70/M-34031 

102 70/H-04132 
103 ,70iH-04805 
104 70/H-04900 

105 ' 70/H-Q4912 

Ty tul nOJmy I zakres obowlązywan1a 

3 

w zakresie pobierania próbek i metod badań: 

Baryt. Pobieranie próbek i metody badań 

w zakresie badań odbiorczych: 

Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

w zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna topników. Fluoryt 
Pył cynkowy. Metody badań 
Surowce metali nieżela znych. Pobieranie i przygotowa-" 

nie próbek do sprawdze nia składu chemicznego . 
Analiza chemiczna koncentratów miedzi 

w zakresie badań odbiorczych j rozjemczych: 

106 70/P-04652 " ) Metody badań wyrobów włókienniczych. Priędza_. Wy

1,07 70/P-04655 
znaczanie skrętu 
- Przędza jedwab na z włókien sztucznych. Wyzna-

108 ' 70/P-04720 
109 70/P-04786 
110 70/P-04787 

czanie stopnia i trwałości skędzierzawienia 
- W yroby powrożnicre. Pomiar grubości 

- Dzianiny. Wyznaczanie masy 
- 'Wyroby dziewiarskie i pończosznicze. Wyznacza-

111 
112 

113 
114 

115 

116 

117 
118 

, 119 
1?0 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

70/A-74104 
70/A-747.01 

nie liczby rządków i kolumienek 

w zakresie metod badań: 
Pieczywo. Pobieranie próbek 
Przetwory skrobiowe. Metody badań produktów hydro

lizy krochmali 
70/A-74855 Cukier. Metcdy badań 
70/C-04060.) Przetwory naftowe. Oznaczanie w smarach plastycznych 

zawartości zani e czys zczeń mechanicznych nierozpusz

70/C-0412ą 

70/C-04127 

70/C-04424 
70/C-04652 
70/C-04955 
70/C-89086 

70/C-97082 

70/D-56207 

70/D-56222 

70/H-04682 

70/M-55665 

70/0-79110 

. cżalnych w kwasie solnym 
- Badanie działania kcrcdującegopaliw lotniczych 

do silników odrzutowych na płytce miedzianej 
- Badanie działania korodującego olejów smarowych 

z dodatkami podnoszącymi wytrzymałość na ob
ciążenie 

Pigmenty. Badanie rozdrobnienia 
Pestycydy. Metoda oznaczania trwałości emulsji 
Odczynniki. Oznaczanie zakresu temperatur wrzenia 
Twcrzywa sztuczne. Oznaczanie zawarto ści substancji 

rozpuszczalnych w acetcnie w tłoczywach fencHowych 
Produkty węglopochodne. Analiza szczegółowa smoły 

surowej z węgla kamiennego. ... _ 
') Obrabiarki do drewna:' Dłutarki łańcuszkowe. Sprawdza

nie dokładności 
- Pilarki tarczowe wzdłużne dwupiłowe. Sprawdza

nie cttkładności 
Ochrona przed korozją. Śrcdki do cchrony czasowe j. 

Metody badań 
Obrabiarki do. metali. Wiertarkc-frezarki płytowe. Spraw

dzanie dokładności 
Materia ły opakowaniowe. Oznaczanie przenikania tłusz-

czów 
70/0-79155 ') Opakcwania transportowe. Pobieranie i przygotowanie 

próbek do badań odporności na uszkodzenia mecha-

70/0-79160 
niczne 
- Metoda badania odporności na uderzenia - przy 

swobcdnym spadku 

I 

Poz. 238 

D a t a 

" 

od której norma 
ustanowienIa normy obowiązuje 

4 

12 czerwca 1970 r. 

20 czerwca 1970 r. 

15 czerwca 1970 r. 
15 czerwca 1970 r. 
15 czerwca 1970 r. 

15 czerwca 1970 r. 

25 czerwca 1970 r. 

19 czerwca 1970 r. 

19 czerwca 1970 r. 
25 czerwca 1970 r. 
25 czerwca 1970 r. 

16 czerwca 197..0 r. 
6 czerwca 1970 r. 

16 czerwca 1970 r. 
26 czerwca 1970 r. 

,29 czerwca 1970 r. 

26 czerwca 1970 r. 

16 czerwca 1970 r. 
26 czerwca 1970 r. 
12 czerwca 1970 r. 
10 czerwca 197.0 r. 

16 czerwca 1970 r. 

30 maja 1970 r. 

30 maja 1970 r. 

29 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

"----5----

1 stycznia 1971 r • • 

l stycznia. 1971 r. 

1

1 s'tycznia 19i1 r. 
1 stycznia 1971 r •• 
1 stycznia 1971 r. 

I 

1 stycznia 1971 r. 

, 1 stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 

l styczn ia 1971 r; 
l stycznia 1971 r. 
l stycznia 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 
r stycznia 1971 r. 

l pażdziernika 1970 r. 
l stycznia, 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 
l stycznia 1971 r. 
l stycznia 1971 r. 
1 stycznia ' 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

l lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

l lipca ' 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

l lipca 1971 r. 

1 li eca 1971 r. 

! • 

1 1 lipca 1971 r. 
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Lp. __ 
Numer 
normy Tytuł normy i zakres obowiązywania 

l 2 3 

129 70/0-79161 - Metoda badania odporności na uderzenia przy 
przewracaniu lub toczeniu 

~30 70/0"79162 - Metoda badania odporności na zderzenia przy 
zsuwaniu po równi pochyłej 

131 70/0-79163 - Metoda ' badania odporności na odkształcenia przy 
obciążeniu statycznym 

132 70/0-79164 - Metoda badania odporności na. wstrząsy i uderze-

133 
134 
135 
136 

-137 
138 

139 

nia poziome 
70/0-79166 - Metoda badania odporności na wibracje 
70/P-22'110 'j Skóry wyprawione. Oznaczanie zawartości wody 
70/P-22111 - Oznaczanie zawartości popiołu 
70/P-22112 - Oznaczanie zawartości chromu 
70/P-22114 -:- Oznaczanie zawartości tłuszczu , nie związanego 
70/P-50095 'j Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie stopnia 

roztworzenia włóknisŁychmas celuloiowych 
70/P-50101 -:- Oznaczanie lepkości mas celulozowych w roztwo

rze amino-miedziowym 

140 170/Z-08063 , Pochłaniacze przemysłowe. Badanie na nieprzepuszczal
ność tlenku węgla 

ustanowienia normy 

4 

27 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

'2.7 czerwca 1970 r. 

27 czerwca 1970 r. 

27 c'zerwca 1970 r. 
8, czerwca 1970 r. 

25 czerwca 1970 r. 
25 czerwca 1970 r. 
8 czerwca 1970 r. 
8 czerwca 1970 r. 

16 czerwca 1970 r. 

25 czerwca 1970 · r. 

Poz. 238 

D a t a 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

1 stycznła 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach. (PN) obowiązujące od dnia 
ka 1970 r.: 

październi-

Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy 

Data ustanowienia normy lub data 
rozporządzenia Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania 

Gos.podarczego w sprawIe 
zatwierdzenia normy 

Data ustanowienia 
zmian 

-------- ------------------~---------------------I-------------------------~------------------2 3 

' 1 69/A-82001 Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach 

2 69/B-12005 

3 _ 67/B-14753 

4 69/C-84051 

5 6ME-77007 

6 ! 63/E-90100 

7 63/E-90105 

Pustaki stropowe ceramiczne. Pustaki Acker
mana 

Wyr'oby azbestowo-cementowe. Rury kanaliza
cyjne kielichowe 

Kwa·s siarkowy techniczny 

Ele~tryczne przyrządy i narzędzia grzejne opo
rowe. Lutownice na napięcie do 250 V. Wy-
magania i badania techniczne ' 

'j Przewody elektroenergetyczne do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Wymagania i ba-
dania techniczne -
- Przewody dźwigowe 

8 60/H-12003 ') Materiały ogniotrwałe. Wyroby. Warunki te ch-
niczne 

9 69/H-12010 - Wyroby krzemionkowe 

10 67/H-12021 Wyroby glinokrzemianowe kwasoodporne nie 
szkliwione 

11 69/H-12030 'j Materiały ogniotrwałe. Wyroby szamotowe 

12 64/H-12100 - Wyroby dla wielkich pieców 

13 64/H-12103 - Wyroby dla pieców do wypalania wapna 

14 64/H-12104 - Wyroby na sklepienia palenisk parowo-
zowych 

15 69/H-74231 - Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Rury 
płuczkowe 

4 

30 czerwca 1969 r. (Monitor 
Polski ' Nr 39, poz . . 328) 

4 grudnia 1969 r. (Monitor 
Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27) 

28 marca 1967 r. (Monitor 
IJolski Nr 27, poz. 127) 

9 maja 1969 r. (Monitor 
Polski Nr 31, poz. 233) 

31 grudnia 1964 r. (Monitor _ 
Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 

29 czerwca 1963 r. (Monitor 
Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

29 czerwca 1963 r. (Monitor 
Polski z ' 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

2 lipca 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 72, I poz. 334) 

26 czerwca 1969 r. -(Monitor 
Polski Nr . 39, poz. 328) 

31 marca 1 ~67 . r. (Monitor 
Polski Nr 27, poz 127) 

26 czerwca 1969 r. (Monitor 
Polski Nr 39, poz. 328) 

1 lipca 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 77, poz. 368) 

1 lipca 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 77, pal. 368) 

1 lipca 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 77, poz. 368) 

14 marca 1969 r. (Monitor 
Polski Nr 18, poz. 155) 

5 

8 lipca 1970 r. 

8 lipca 1970 r. 

4 lipca 1970 r. 

10 czerwca 1970 r. 

16 czerwca 1970 :C. 

15 czerwca 1970 r. 

15 czerwca 197'0 r. 

17 czerwca 1970 r. 

17 czerwca 1970 r. 

17 czerwca 1970 r. 

17 czerwca 1970 r. 

17 czerwca 1970 r. 

17 czerwca 1970 r. 

17 czerwca 1970 r. 

1 lipca 1970 r. 

I 
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Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy 

3 

D.ata ustanowienia normy lub data 
. rozporządzenia Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania 

Gospodarczego w sprawie 
zatwierdzenia normy ' 

• ---~ -------
4 

Data ustanowJenia , 
zmian 

! 5 

16 69/H-74242 Rurybe~ szwu walcowane lub ciągnione na 14 marca 1969 r. (Monitor 7 lipca 1970 r. 
zimno ze stali odpornej na korozję i żaro
odpornej 

Polski Nr 18, poz. 1~5) 

17 69/H-74245 Rury bez szwu gorąco wćl)cowane ze staHod- 20 luteg.o 1969 r. (Monitor 7 lipca 1970 r. 
parnej na korozję i żaroodpornej . Polski Nr 16, poz. 135) 

16 maja 1969 r. (Monitor 17 czerwca · 1970 r. 
' Polski Nr 27, poz. 216) 

18 69/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymało-
ści ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

19 54/H-92327 Taśmy ze sŁali niskowęglowej . 27 lipca 1955 r. (Dz. U. 15 czerwca 1970 r. '. 
Nr 33, poz. 205) 

29 czerwca 1964 r. (Monitor 13 czerwca 1970 r. ; 20 64/M-02048 Rozwartości kluczy i wymiary "pod klucz" 
Polski Nr 69, poz. 323) 

21 68/M-53830 Termometry manometryczne wskazujące zwykłe 29 c.zerwca 1968 r. (Monitor 13 czerwca 1970 r . . 
Polski Nr 40, poz. 286) 

22 63/M-53980 Elektryczne analizatory gazów. Wspól'ne wy- 30 września 1963 r. (Monitor 13 czerwca 1970 r. 
magania te·chniczne ·Polski Nr 88, poz. 419) 

23 64/M-53981 Elektryczne analizatory gazów ATZ i (A +B) TZ. 4 czerwca 1964 ·r. (Monitor 13 czerwca 1970 ro 
. Polski Nr 51, poz. 249) 

31 grudnia 1965 r. (Monitor 18 czerwca 1970 r. 
Wymagania i badania techniczne . I 

24 65/M-73162') Napędy i sterowania hydrauliczne. Przyłącza 
kołnierzowe typu ciężkiego z uszczelnie
niem gumowym 

Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 

25 65/M-73166 - Końcówki rurowe gładkie 31 grudnia 1965 r. (Monitor 20 czerwca 1970 r. 
Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 

26 66/1'-06718 Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości 3 czerwca 1966 r. (Monitor 6 cze,rwca 1970 r .. 
Polski Nr 30, poz. 160) 

27 69/P-860l2 Filce techniczne filtracyjne, uszczelkowe i pod- 26 czerwca 1969 r. (Monitor 26 czerwca 1970 r. 
kładkowe 

28 ' 6.5/T-90250 0) Przewody telekomunikacyjne do połączeń ru
chomych. Wymagania ogólne i .badania 
techniczne 

25 
Polski Nr 39, poz. 328) 

> 

września 1965 r. (Monitor 
Polski Nr 60, poz. 315) 

12 czerwca 1970 r. 
, 

29 65/T-90253 - Sznury szychowe o izolacjiei oponie pol- 25 września 1965 r. (Monitor 12 czerwca 1970 r . . 
winitowej do aparatów telefo-nicznych 

2. Data obowiązywania normyPN-69/P-50255 "Makula
tura", ustanowione;j przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 26 czerwca 1969 r: (Monitor PolskJi Nr 39,poz: 328), 
zmieniona została na datę 1 stycznia 1972 r. / 

3. Tytuł normy PN-70/D-56060, ustanowionej· przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 28 marca 1970 r. (Monitor 
Polski Nr 16, poz. 134), zmieniony został na tytuł "Obrabiarki 
do drewna. Wysokość powierzchni roboczej stołu w obra
biarkach z posuwem ręcznym". 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę 
PN-62/A-13001 "Termosy szklane. Wymagania i badania tech
niczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 
115). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje następują
ce normy: 

Polski Nr 60, poz. 31~) .. . 

1) PN-54/C-13053 ,,0) Szkło laboratoryjne. Kurki trójdrogo
we z przelotem w korku w kształcie litery T", zatwier
dzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normali
zacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, 
poz. 119), 

2) PN-55/C-13056 ." - Kurki trójdrogowe 7/ przelotem w 
kształcie litery L", 

3) PN-55/C-13057" - Kurki trójdrogowe z przelotem w 
kształcie litery V" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Paftstwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lek
kiego (Dz. U. Nr 42, poz. 264). 
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje na.stępują-

'l) PN-63/C-130l0 "Szklany sprzęt laboratoryjny. Kurki jed
. nodrogoweJ

", ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny . dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski 
z 1964 r. Nr 16, poz. 77), ce normy: 

2) PN-55/C-13054 "Szkło laboratoryjne. Kurki jednodrogo
we z przelotem skośnym", zatwierdzoną jako obowią

zującą ro'zporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 
1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. 
Nr 33, poz. 202); 
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje następujące 

normy: 

1) PN-55IC-13055 ,,0) Szkło laboratoryjne. Kurki dwud.ogo
we z przelotem skośnym", zatwierdzoną jako obowiązu
jącą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca .1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, 
poz. 202), ~ 

2) PN-55/C-13058 " - Kurki dwudrogowe z prz.elotem pro; 
stym i dolnym wypływem", zatwierdzoną jako obowią-

..... 

I 

'\ 
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zującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 paidzier
nika 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny doty
czących przemysłu lekkiego (Dz. tJ. Nr 42, poz.. 264). 
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę 

PN-55/C-13059 ,- "Szkło laboJ;:atoryjne. Kurki próżniowe zwy
kłEi", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 14 października 1955 r.w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 42, 
poz. 264). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastęp\Ije normę 

PN-57/C-84121 "Bezwodnik kwasu chromowego topiony tech
niczny", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizatyjny dnia 27 listopada 1957 r. (Monitor Pol~ki 
z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

6 .. Norma . wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę 

PN-59/C-94133 "Węże gumowe do wody", ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr )2, poz. 161). 

7. Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 83 zastępują nastę
pujące normy: 
1) PN-54/C-99059 "Siarczyn sodowy bezwodny do celów 

fotograficznych", 
2) PN-54/C-80001 "Odczynniki. Opakowanie, znako:wanie 

i przechowywanie" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ' ustalonych przez Polski Ko.
mitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 17, 
poz. 62). 
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę 

PN~63/D-95000 "Drewno kopalniakowe", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1963 r. (Mo
nitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę 
PN/E-02502 "Gwinty do rurek pancernych. Wymiary", za
twierdzoną jako opowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 

. z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wycn- ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w za
kresie elektrotethniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89). 

10. Normy wymienione w § 1 lp. 13, 41 i 43 zastępują 
następujące normy: 

; 1) PN-61/E-81106 "Jednofazowe transformatory spawalnicze 
z chłodzeniem 'powietrznym o maksymal
nym prądzie spawania do 800 A", 

2) PN-61/M-82956 "Nity ze łbem soczewkowym o średnicy 
2 do 9 mm", 

3) PN-61/M-82958 "Nity ze łbem grzybkowym o średnicy 
2 do 9 mm" • 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 82, poz. 346). 
11. Norma wymieniona w -§ 1 lp. 15 zastępuje normę 

PN-62/G-46060 "Wozy kopalńiane średnie resorowane. Głów
ne wymiary",' ustanowioną przez .Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, 
poz. 320). , 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę 
PN-61/H-81763 "Aluminium. Wlewki na wyroby przemysłu 
elektrotechnicznego", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Moni
tor Polski.Nr 67, poz. 292). 

,;' 13. Norma :wymienion-a w § 1 lp. 19 zastępuje normę . 
PN-61/H-88027 "OdJewniczestopy aluminium. Gatunki", usta-

nowioną przez Polski KOmitet Normalizaq~jny dnia 24 listo
pada 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65). 

14. Normy wymienione w § 1 lp. 20 i 71 zastępują na-
stępujące normy: . 
1) PN-64/H-92203"Stal węglowa walcowana. Blachy uni

wersalne. Wymiary", 
2) PN-64/B-02852 "Ochrona przeciwpożarowa w budownic

twie. Wyznaczanie i określanie Qbciążenia 
ogniowego oraz względnego czasu trw p

-

nia pożaru" .. 
ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny -

pierwsza dn'ia 4 listopada, a druga dnia 14 października 
1964 r. (Monior Polski z 1965r. Nr 3, poz. 12). 
15. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następ\!

jąte normy: 
1) PN-57/H-92600 "Stal walcowana. Walcówka okrągła. Wy

miary", ustanówioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 26, poz. 181), 

2) PN/H-92601 "Stal walcowana stopowa i węglowa ' narzę
dziowa. Walcówka 'w kręgach ... Vvymiary", ustanowioną 

jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228). 
16. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następu

jącenormy: 

1) PN/H-92601 "Stal walcowana stopowa i węglowa narzę
dziowa. Walcówka w kręgach . \Vymiary", ustanowioną 
jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjrr~ dnia 
31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39; poz. 228), 

2) PN-57/H-92608 "Stal węglowa walcowana. Walcówka 
kwadratowa. Wymiary", ustanowioną jako obowiązują
cą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 maja 
1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332). 
17. Normy wymienione w \ § 1 lp. 23 i 94 zastępują na

stępujące normy: 
1) PN-59/M-5!>081 ,;Ohrabiarki do metali. Końcówki wrze-

• cion z gniazdem stożkowym 7.: 24", 
2) PN-59/N-01201 "Przepisy bibliograficzne-o Transliteracja 

alfabetów cyrylickich" 
- ustanowione przez Polski K'Ómitet Normalizacyjny -
pierwsza jako obowiązująca dnia 28 grudnia, a druga 
jako zalecana dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski · 

. z 1960 r. Nr 27, poz. 130). 
18. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę 

PN-60/M-55083 -;,Narzędzia do skrawania metali. Średnice 
otworów i zabieraki frezów nasadzanych", ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 li
stopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90). 

19. Normy wymie'nione w § 1 lp. 35, 37 i 38 zastępują 
następujące normy: 

1) PN-58/M-75013 ,,0) Armatura sieci domowej. Zawory 
zwrotne poziome mpslęzne na parę 
o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2• 

Zestawienia", 
.. 2) PN-58/M-75048" - Zawory zwrotne poziome na wodę 

gorącą i parę o ciśnieniu nominal
nym do 10 kG/cm2• Pokrywy", 

3) PN-58/M-75056 " Zawory zwrotne poziome na wodę 
gorącą i parę o ciśnieniu nominal
nym do 10 kG/cm2 • Grzybki" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1958 r. (Monitor PolSKi 
z 1960 r. Nr 49, poz. 235). 
20. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następu

jące normy: 
1) PN-61/M-82952 "Nity ze łbem kulistym o średnicy 2 do 

9 mm"; 
2) PN"61/M-82953 "Nity ze łbem- kulistym zwiększonym 

o średnicy 2 do . 9 mm" 
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- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Pol" 
ski Nr 82, poz. 346) . . 
2l. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 żastępuje następu

jące normy : 
· 1) PN-61/M-82954 "Nity ze łbem płaskim o średnicy 2 do 

9 mm", 
2) PN-61/M-82955 "Nity ze łbem płaskim zwiększonym 

o średnicy 2 do 9 mm" 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 23 września 1961 L (Monitor Pol-
ski Nr 82, poz. 346). .~ 

22. Normy wymienione w § 1 lp. 46, 47, 48 i 49 zastę

pują następujące normy: 
1) PN-65/M-84720 "Zawiesia linowe zaplatane. Ogólne wy

magania i badania techniczne", 
2) PN-65/M-84732 "Zawiesia jednocięgnowe z lin stalowych 

zaplatane", 
3) PN-65/M-84733 "Zawiesia c zterocięgnowe z lin sta lo

wych zaplatane", 
· 4) PN-65/M-84734 "Zawiesia dwucięgpowe z lin stalowycl 

zaplatane" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski 'z 1966 L Nr 12, 
poz. 81). 
23. Norma wymienioną w § 1 lp. 50 zastępuje następu

jące normy: 
1) PN-55/M-86220 ,,o) Łożyska toczne. Łożyska stożkowe. 

Odmiana lekka (Seria 302). Główne 
wymiary", 

2) PN-55/M-86221 
" - ' - Odmi"na lekka szeroka (Se-

ria 322). Główne wymiary", 
· 3) PN-55/M-86222 " - - Odmiana średnia (Seria 303). 

Główne wymiary", 
4) ' PN-55/M-86223 " ' - - Odmiana. . śr.ednia s~eroka (Se-

. ria 323). Główne wymiary", 
, .5), J?N-55/M-86224" - Łożyska .stożkowe .o dużym kącie 

działania. Odmiana średnia (Se'~ 
da 313). Główne . wymiary" 

zatwierdzone . jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowimia Go~ 
spodarczego z dnia lo 'lipca 1956 r. ' W spr~wie zatwier
dżenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). ' . 
24. Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę 

· PN-59/S~6lO~5 "Wyposażenie pojazdów mechanicznych. Ka
nistry", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 75, poz. 401). 

,25. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje n9rmę 
PN-54/S-36005 "Dysze gażników samochodowych i ciągniko
wych. Warunki techniczne", zatwierdzoną ' jako obowiązują
cą rozporząd2'eniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 LV{ spra
·wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. 
Nr 13, poz. 79). 

26. Norrria wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę 
PN-60/S-76060 "Wypo.sażenie elektryczne pojazdów mecha
nicznych. Cewki zapłonowe silników 4 i 6~cylindrowych, 

Główne wymiary", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 1 pażdziernika 1960 r. (Mo
nitor Polski Ni 88, poz. 399). 

·27. Norma wymieniona w § 1 lp-. 55 .zastępuje nor,mę 
PN-64/A-99003 "Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wy
magania i badania", ustanowioną przez Polski Komitet Nor

.malizacyjny dnia 22 grudnia 1964 L (Monitor Polski z 1965 r. 
Nr 10, poz. 37). 

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 . zastępuje normę 

PN-54/C-97009 "Produkty. węglopochodne. Lepik smołowy 

z węgla kamiennego", zatwierdzoną jako obowiązującą roz
porządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano

·wania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. 
Nr 17, poz. 90). . 

29. Normy wymienione w § 1 lp. 59, 103 i 122 zastępują 
następujące normy: 
1) PN-58/H-97001 "Pył cynkowy hutniczy przesiewany", 
2) PN-58/H-04805 "Analiza chemiczna pyłu cynkowego prze

siewanego", 
3) PN-58iD-56207 "Obrabiarki do drewna. Frezarka łańcusz-

kowa. Sprawdzanie dokładności" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny: pierwsza dnia 6 czerwca, druga dnia 
30 czerwca, a trzecia dnia 18 czerwca 1958 L (Monitor 
Polski Nr 67~ poz. 395). 

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę 
P-N-63/P-22002 "Skóry surowe zwykłe. Wymagania i badania 
techniczne oraz klasyfikacja jakościowa", ustanowioną przez 
Polsk i Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1968 r. (Mo
nitor Polski Nr 34, poz. 242). 

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje normę 

PN-61!P-81007 "Nici szwalne . bawełniane krawieckie. Wy
magania techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 lipca 1961 L (Monitor 
Polski Nr 67, poz. 292). 

32. Norma wymi!,!niona w § 1 lp. 64 zastępuje normę 

PN-67/0-91015 "Obuwie. Podstawowe zasady podziału naga- . 
tunki (klasyfikacji jakościowej)", ustanowioną przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 71, poz. 348). 

33. Norma wymieniona ' w § 1 lp. 65 zastępuje normę 
PN-631P-22020 "Skóry surowe zwierząt futerkowych . . Skóry 
norek", ustanowioną przez PolsldKomitet Normalizacyjny 
dnia 21 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 394)., 

' 34. , Norma wymienioną w ,§ 1 lp. 66 ' zastępuje normę 

PN-66/R-22250 "Pierze do skupu", ustanowioną przez Polski 
. Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1966 r. (Monitor 

Polski Nr 44, poz. 223). 
35. Norma wymieniona 'w § 1 lp. 67 zastępuje normę 

PN-60/R-75361 "Warzywa świeże. Kalafiory", ustanowioną 
jako obowiązująrą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
9 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300), 

36. Norma wymieniona 'w § 1 lp. ' 68 zastępuje normę ' 
PN-54/R-75761 "Warzywa świeże. Szparagi do przetwórstwa", 
zatwierdzoną jako opowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 

. z d,nia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyj
ny, dotyczących materiału siewnego i warzyw świeżych 
(Dz. U. Nr 46, poz. 221). 

' 37. Normy wymienione w § 1 lp. 69, 107, 111, 127, 128, 
138 i 139 zastGPują następujące normy: 

1) PN-62/R-78556 "Drób rzeżny żywy", 
2) PN-62/P-04655 "Kontrola jakości wyrobów włókienni

czych. Przędza jedwabna z włókien sztucz
nych kędzierzawiona. Wyznaczanie stop
nia i trwałości skędzierzawienia", 

3) PN-62/A-74104 "Pieczywo. Pobieranie próbek", 
4) PN-62/0-79155 ,,') Opakowania transportowe. Pobieranie 

i przygotowanie próbek do bądań wy
trzymałościowych ", 

5) PN-62/0-79160" - Badanie ,wytrlymałości na uderze
nia przy swobodnym spadku", · 

6) PN-62/P-50095 ,,') Produkty przemysłu papierniczego. Ba
dania techniczne. Oznaczanie stopnia 
roztworzenia mas celulozowych", 

,. 
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7) PN-62/P-50101 ,; - - Oznaczanie lepkości mas celu-
lozowych" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: 
pierwsza, trzecia i następne dnia 31 grudnia, a druga 
dnia 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, 
poz. 115). 

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

PN-61/B-01030 " Projekty architektoniczno-budowlane. Ozna
czenia graficzne materiałów budowlanych", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1951 r. (Mo
nitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107). 

39. Normy wymienione w § 1 lp. 73 i 136 zastępują da
stępując e normy: 
1) PN-64/1'v1-34034 "Rurociągi. Obliczenia strat ciśnienia", 
2) PN-64/P-22112 "Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. 

Wyznaczanie zawartości chromu" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: 
pierwsza dnia 30 września, a druga dnia 9 października 
1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398). 
40. Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę 

PN-64/H-75070 "Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 gru
dnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87). 

41. Norma wymieniona w § 1 ,lp. 82 zastępuje normę 

PN-58/B-I0100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe . Warunki 
i badania techniczne przy odbiorze", ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 gru
dnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81). 

12. Normy wymienione w § 1 lp. 85 i , 131 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-64/P-55010 "Typograficzne jednostki miary", 
2) PN-64/0-79163 "Opakowania transportowe. Badania wy-

trzymałości na nacisk statyczny" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198). 

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 89 zastępuje normę 

PN-64/M-88501 "Przekładnie zębate. Nazwy- podstawowe 
i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 ·r. 
Nr 10, poz. 37). 

44. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę 

PN-64/M-54831 "Gazomierze miechowe na niskie ciśnienie. 
Nazwy i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 3 marca 1964 r. (Monitor Polski J:l.J'r 34, 
poz. 153). 

45. Normy wymienione w § 1 lp. 98 i 99 zastępują nor
mę PN-57/M-78060 "Wózki jezdniowe. Określenia i klasyfi- . 
kacja", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, 
poz. 592). 

46. Normy wymienione w § 1 lp. 101, 113 i 130 zastępują 
następujące normy: 

1) PN-63/M-34031 "Rurociągi pary i wody gorącej. Wyma
gania i badani~ techniczne przy odbio-
rze", 

2) PN-63/A-74855 "Cukier. Metody badań", 
3) PN-63/0-79162 "Opakowania transportowe. Badanie wy-

trzymałości na zderzenia" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: 
pierwsza dnia 29, druga dnia 6, a trzecia dnia 28 czerwca 
1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322) . . 

. 47. Norma wymieniona w § l lp. 102 zastęimje normę 
PN-63/H-04132 "Analiza chemiczna topników. Fluoryt", usta
nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerw
ca 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419). 

48. Normy wymienione w § 1 lp. 106 i 123 zastępują na
stępujące normy: 
1), PN-61/P-04652 "Kontrola jakości wyrobów włókienni

czych. Przędza. Wyznaczanie liczby skrę

tu", \ 
, 2)PN-61/D-56222 "Obrcl'biarki do drewna. Obrzynarka po

dwójna. Sprawdzenie dokŁadności" 

ustanowione jako obowiązujące przez ' Polski Komitet 
Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 marca, a druga dnia 
23 marca 1961 r. (Monitor Polski -Nr 41, poz. 193). 

49. Norma wymiepiona w § l lp. 108 zastępuje normę 

PN-54/P-04720 "Kontrola j akości wyrobów włókienniczych. 
Wyroby powroźnicze. Pomiar grubości", zatwierdzoną jako 

'zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko
misjiPlariowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet NormaUzacyjny, dotyczących włókiennictwa 

(Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 14). 

50. Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje normę 

PN-54/P-04786 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Dzianiny. Wyznaczan!e ciężaru", zatwierdzoną jako zaleca
ną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa 

(Dz. U. Nr 28, poz. 163). 

51. Norma wymieniona w § 1 lp. 110 ~zastępuje normę 
PN-55/P-04787 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Dzianiny. Wyznaczanie gęstośh", zatwierdzoną jako zaleca
ną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 

. Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa 
(Dz. U. Nr 29, poz. 178). 

52. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę 

PN-63/A-74701 "Przetwory ziemniaczane. Metody badań pro
duktów hydroli zy skrobi (krochmalu)", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 lipca 1963 r. (Moni
tor Polski Nr 74, poz. 370). 

53. Norma wymieniona w § 1 lp. 114 zastępuje nastę

pujące normy: 
l) PN-53/C-04060 ,:) Przetwory naftowe. Oznaczanie zawar

tości zanieczyszczeń mechanicznych nie spalających się 
i nierozpuszczalnych w kwasie solnym", zatwierdzoną 

jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107), 

2) PN-54/C-04139 " - Smary stałe. Omacziftlie zawartości 
zanieczyszczeń mechanicznych nierozpuszczalnych w 
kwasie solnym", zatwierdzoną jako obowiązującą rozpo- - , 
rządżeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r . w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa 
(Dz. U. Nr 28, poz. 170). . 

54. Norma wymieniona w § 1 1[. 118 zastępuje normę 
PN-62/C-04652 "Środki ochrony roślin. Metoda oznaczania 
trwałości wodnych emulsji koncentratów emulgujących", 

ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265) . 

55. Norma \vymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje- normę 
PN-56/M-55665 "Obrabiarki do metali. Wiertarko-frezarki 
płytowe. Sprawrhanie dokładności", zatwierdzoną jako obo
wi~zującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 
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Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, 
poz. 296), 

56 . . Norma wymieniona w § 1 lp. 129 zastępuje normę 
PN-63/0-79161 "Opakowania transportowe. ' Badanie wytrzy
małości na uderzenia 'przy przewracaniu lub toczeniu", usta
nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwie-
tnia 1963 L (Monitor Polski Nr 45, poz. 225). 

57. Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę 
PN-64/0-79164 "Opakowania transportowe. Badania wytrzy
małości na wstrząsy i uderzenia poziome", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor 
.Polski Nr 69, poz. 323). 

58. Normy wymienione w § 1 lp. 134, 135 i 137 zastę

pują następujące normy : 
1} , PN-ti4/P-2211O .. '} Skóry obuwiowe wierzchnie chromo

we. Wyznaczanie wilgotności", 

2) PN-64/P-22f11" . - Wyznaczanie zawartości popiołu", 
3) PN-64/P-22114 - Wyznaczanie zawartości tłuszczu 

nie związanego" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 19 cź~rwca 1964 L (Monitor Polski Nr 69, poz. 323). 
59. Normy wymienione w § 1 lp. 134, 135, 136 i 137 za-

stępują w częściach dotyczących: oznaczania wilgotności 

skór, oznaczania popiołu, oznaczania chromu i oznaczania 
tłuszczu nie źwiązanego normę PN-57/P-22209 "Skóry gotowe. 

4) PN-54/M-77314 ,,') Sprzęt gospodarstwa domowego. Garn
ki wypukłe emaliowane", 

5) PN-54/M-77355" - Pokry wy płaskie emaliowane", 
6) PN-54/M-77466" - Konewki z dziobkiem emaliowane" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 27 czerwca ,1955 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych przez Polski K()mitet Nor
malizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. 
Nr 28, poz. 165 i Biuletyn PKN z 1958· r. Nr 5, poz. 33), 

7) PN/M-77315 "Garnki wypukłe głębokie emaliowane lek
kie", 

8) PN/M-77316 "Garnki ·· wypukłe półglębokie emaliowane 

9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

lekkie", 
PN/M-77380 "Patelnie emaliowane", 
PN/M-77382 "Patelnie do smażenia jaj emaliowane", 
PN/M-77397 "Cedzidła półkoliste emaliowane", • 
PN/M-77410 "Łyżki czerpakowe emaliowane", 
P~/M-77424 "Miski okrągłe emaliowane", 
PN/M-77425 "Miednice emaliowane", 
PN/M-77435 "Czarki emaliowane", / 
PN/M-77461 "Dzbanki do wody emaliowane", 
PN/M-77501 "Solniczka emaliowana", 
PN/M-7751O "Śmietniczka emaliowana". 
PN/M-77520 "Komplet umywalniany", 
PN/M-77521 ,,') Komplet umywalniany. Wiadro emalio-

! wane", 
Metody badań chemicznych", ustanowioną jako obowiązują- 21) 
cą przez Polski Komitet Normalizacyjny dJlia 9 grudnia 22) 

PN/M-77522" - Dzbanek emaliowany", 
PN/M-77523" - Miednica emaliowana", 

" 1957 L (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). _ 23) PN/M-77530 "Spluwaczki proste emaliowane", 
PN/M-77673 "Łopatka do węgla ocynkowana", 
PN/M-77674 "Skrzynki do węgla z pałąkiem stałym ocyn-

. 60. Norma wymieniona w § 1 lp. 140 zastępuje normę . 24) 
PN-53/Z-08063 "Pochłaniacze przemysłowe. Badanie na nie- 25) 
przepuszczalność tlenku węgla',', zatWIerdzoną jalw zalecaną kowane". 
rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 26) PN/M-77690 "Pralka wypukla ocynkowana" 
nowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w, sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, 
poz. 222). 

61. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 obwieszczenia Pol
skiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 czerwca 1970 r. 

, w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Moni
tor Polski Nr 22, poz. 180) zastępuje normę PN-61/H-83111 
"Zeliwo stopowe krzemowe. Klasyfikacja", ustanowioną ja
ko obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
28 października 1961 L (Monitor Polski Nr 98, poz. 417). 

62, Norma wymieniona w § 1 lp. 13 obwieszczenia Pol
skiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 czerwca 1970 r. 
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Moni-
tor Polski Nr . 22, poz. 180) zastępuje normę PN-61/W-83051 
"Kotwice admiralicji", ustanowioną przez Polski Komitet 

. Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 15, poz. 65). 

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy: 
A) z dniem ogłoszenia obwieszczenia: 

1) PN-61/E-93604 ,,') Dławice okrętowe do przewodów elek

.. trycznych. Dławiki z gwintem metrycz
n~m z tworzyw ' termoutwardzalnych", 

2) PN-61/E-93605.. - Dławiki z , gwintem rurowym" 
- ustanowione 
dnia 30 grudnia 
poz. 107), 

przez Polski Komitet Normalizacyjny 
1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, 

3} PN-53/H-04187 "Materiały ogniotrwałe. Pomiar głęboko
ści uszkodzeń naroźy I 'krawędzi wyrobów", zatwierdzo
na jako , zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normaliza
cyjny, dotyczących materiałów . ogniotrwałych (Dz. U. 
Nr 30, poz. 119), 

27) 

- ustanowione jako zulecane przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 L (Monitor Polski 
Nr 47, poz. 277), 
PN-53/M-77356 ,,0) Sprzęt gospodarstwa domowego, P<1-

krywy wypukłe emaliowane", 
28) . PN-54/M-77361 - Imbryki proste emaliowane", 
29) PN-53/M-77376 .. - Czajniki wypukłe ema.liowane", 
30) PN-53/M-77399 .. - Cedzidła do jarzyn emaliowane", 
31) PN-53/M-77436" - Czarki wypukłe emaliowane", 
32) PN-53/M-77438" - Czarka stożkowa emaliowana", 
33) PN-53/M-77441 " - Filiżanka wypukła emaliowana" 

34) 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji PJanowania Gospodarcze
go z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia norm pa'ństwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa do
mowego i turystycznego (Dz. U. Nr 42, poz. 260 i Biule-
tyn PKN z 1958 L Nr 5, ,poz. 33), 
PN-54/M-77363" - Imbryki wypukłe emaliowane", za
twierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczą-
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 10 maja 1956 r. vi sprawie zatwierdzenia norm · 
państwo'wych (Dz. U, Nr 15, poz. 85 i Biuletyn PKN 
z 1958 r. Nr S, poz. 33); 

H) z dniem -1 stycznia 197 t' r.: , 

1) PN-64/C-80098 "Oj Odczynniki. Kwas azotowy stężony 
dymiący", ustanowiona przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323), 

2) PN-53/C-80269 " - Kwas a7.0towy", zatwi.erdzona jako ' 
obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
20 m~ja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27. P9z. 107), 



., 
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3) PN-65/D-04219 "Sklejką. : Metody podstawowych badań", 
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, 
poz. 81), 

: 4) PN-67/0-91001 "Obuwie powszechnego . użytku. Podsta
wowy podział", ustanowiona przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 16 listopada 1967 r. (Monitor Polski 
Nr 71, poz. 348), 

5) PN-68/0-91002 "Obuwie ochronne. Podstawowy podział", 
6) PN-68/0-91003 "Obuwie sportowe. Podstawowy podział" 

- ustanowIone przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
dnia' 25 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186), 

7) PN-62/P-22201 "Skóry wyprawione. Klasyfikacja", usta
nowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294~ 

8) PN-67/P-22204 "Skóry wyprawione podszewkowe. Pod
stawowy układ klasyfikacyjny", 

9) PN-67/P-22310 "Skóry wyprawione futerkowe. ,Podstawo
wy układ klasyfikacyjny", 

'0) PN·67/P-22400 "Wyroby futrzarskie. Podstawowy układ 
klasyfikacyjny" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, 
poz. 54), 

11) PN-55/P-80100 "Włókno lniane długie. Zasady klasyfika
cji" , 

12) PN-55/P-80101 "Włókn9 lniane krótkie. Zasady klasyfi
kacji", 

13) PN-55/P-80150 "Włókno konopne długie. Zasady klasyfi
kacji", 

14) PN-55/P-80151 "Włókno konopne krótkie. Zasady klasy
fikacji", 

15) PN-55/P-82020 "Tkaniny techniczne baweiniane. Zasady 
. klasyfikacji" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 1'0 maja ' 1956 r. w sprllwie zatwier
dzenia norm pań stwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85), 

16) PN-64/P-81602 "Nici szwalne z włókien łykowych. Zasa
dy klasyfikacji", 

17) PN-64/P-84600 "Odzież ochronna. Zasady klasyfikacji", 
18) PN-64/P-86000 "Filce. Zasady klasyfikacji" 

- usta.no wione przez Polski Komitet Normalizacyjny: 
pierwsza i trzecia dnia 15 maja, a druga. dnia 19 czerWC3 
1964 re (Monitor Polski Nr 51, poz. 249), 

19) PN-P-81001 "Nici szwalne bawełniane. Zasady klasyfi-
kacji", 

20) PN/P-81002 "Przędza bawełniana. Zasady klasyfikacji", 
21) PN/P-81150 "Przędza wełniana~ Zasady klasyfikacji", 
22) PN{P~81601 '"Przędza lniana. Zasady klasyfikacji", 
23) PN/P-81700 ,;Przędza konoJ?na. Zasady klasyfikacji", 
24) PN/P-81800 "Przędza jutowa. Zasady klasyfikacji", 
25) PN{P-81850 "Przędza jedwabna. Zasady klasyfikacji", 
26) f\N/P-BI851 "Nici szwalne jedwabne. Zasady klasyfika-

cji", ' 

27) PN/P-82000 "Tkaninybawełniane. Zasady -"klasyfikacji", 
28)PN{P-82250 ."Tkaniny wełniane. Zasady klasyfikacji", 
29) PN/P~82450 ,.Tkaniny lniane. Zasady klasyfikacji", 
30) PN/P-82451 "Tkaniny konopne. Zasady klasyfikacji", 
31) PN/P~82452 '"Tkaniny jutowe. Zasady klasyfikacji", 
32) PN/P-82650 "Tkaniny jedwabne. Zasady klasyfikacji", 
33) PN/P-83000"Taśmy tkane. Zasady klasyfikacji", 
34) , PN/P-83005 "Taśmy plecione. Zasady klasyfikacji;', 
35) PN/P-85000 "Wyroby powroźnicze kręcone. Zasady kla

syfikacji" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Koinisji Planowania . Go
spodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w spr\lwie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez PolskiKo
mitet NormAlizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. 
Nr 9, poz. 28), 

36) PN-58{P-81151 "Włóczka. Zasady klasyfikacji", ustano
wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, 
poz. 265), 

37) PN-59/P-B1890 "Przędza azbestowa; Zasady klasyfikacji", 
ustanowiona jako obowiązująca . przez Polski Komitet 
Normalfzacyjny dnia 25 września 1959 r. (Monitor Pol
ski Nr 96,poz. 520), 

38) ,PN-55/P-82270 "Tkaniny techniczne wełniane. . Zasady 
klasyfikacji", zatwierdzona jako obowiązująca rozporzą
dzeniem Przewodniczącego Państwowej ~omisji Planowa
nia Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotycząc'ych \Vłókiennictwa 
(Dz. U: Nr 33, poz. 203), 

. 39) PN-60/P-82455 "Tkaniny techniczne z włókien łykowych. 
. Zasady klasyfikacji", 

40) PN-60/P-84500 "Wyroby konfekcyjne. Za?ady klasyfika-
cji" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny: pierwsza dnia 9, a druga dnia 30 gru- ' 
dnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90), ,. 

41) PN/P-85001 "Wyroby powroźnicze plecione. Zasady kla
syfikacji", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządze
niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarcze.go z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. 
Nr 9, poz. 28), 

42) PN-61/P-85030 "Tkaniny sieciowe rybackie. Zasady kla
syfikacji", ustanowiona jako ohowiązująca przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 41, poz. 193), ' . " 

43) . PN-57/P-85040 "Wata. Zasady klasyfikacji", ustanowiona 
jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia U sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495), 

44) PN-55/P~87000 "Koronki. Zasady klasyfikacji", zatwier
dzona jako obowiązująca rozporządzeniem PrzeWOdniczą
cego Państwowej Komisji Planowania , Gospodarczego 
z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154), 

45) PN-58/P-87003 "Tiule. Zasady klasyfikacji", ustanowiona 
jako obowiązująca przez Polski Komitet Normafizacyjny 
dnia 12 sierpńia 1958 r. (Monitor Polski Nr 7'i, poz. 423), 

46) PN-55/P-87050 "Dywany. Zasady klasyfikacji", . • 
47) PN-55/P-87051 .;Chodniki. Zasady klasyfikacji" 

- zatwierdzone jako obowiązujące roz'porządzeniem 

Prżewodniczącego Państwowej Komisji Planówania . Go
spodarc,;r;ego z dnia 12 czerwc'l 1956 r. w · sprawie .za
twi.erdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145), 

48) PN-56/P-88000 "Tkaniny azbestowe. Zasady klasyfikacji"; 
zatwierdzona jako obowiązująca , roiporządzeniem Prze~ 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie ' za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 2~6). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. AdamskI 

0) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje ,pierwszą część pełnego tytułu, a' dwie kreski 
przed tytułem tej samej seril norm 1.astępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. 


