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ZARZĄDZENIE PREZESA URZ~DUPATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 6 k.wiebnia 1971 r. 

w sprewie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub' 
znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzo ru na wystawie "Elektronika czynnikiem postępu wgospo
darce narodowej" w Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Warszawie albo zamieszczenia znaku 

towarowego na towarze wystawionym na . tej wystawie w roku 1911. 

Na podstawie ar't. 27 i 82 ustawy 12: d.nia 31 maja 
1962 r. - Prawo wynalaizcze (Dz. U. Nr 33, 'pO'Z. 156), art. 18 

' lUS,tawy z dnia 28 marc.a 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. 
Nr ' 14, pDlz. 73), § 11 rOZiporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 stycznia 1963 r. wSIprawie ochrOtIly wzorów zdohnibzyc.h 
(Dz. U. Nr 8, pO'z. 45) ora,z § 2 rozporządzenia Preze'sa Ra,dy 
MiIJJisttów z dnia 22 maja 1963 r. w Slprawie pierwszeństwa 
do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzo;ru 
użytkowego, wzoru 2ldDhniczegD lub ~naku tDwa,rowegD w 
prz)'lpadka,ch wysta.wienia wynalazku i wz,olru na wystawie 
publicznej w PD'lSCe. lub za granicą albO' zamieszczenia znaku 
towarowegO' na tDwa.rze wystawionym na takiej wystawie ' 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej "ro7JpDrządzeniem", 
rrar:ządz,a się, co następuje: 

od dnia 15 marca 1971 r. do d'nia 5 kwieŁmia 1971 r. w Mu
zeum Techniki Naczelnej OrgaiTI.izacji Technkmej NOT W 

Warszawie w Polsce, daje prawO' do uzyskania w Unędzie 
Patentowym Polskiej Rzecz)'lpOSip'olitej Ludowej patentu na 
wynalazek, rejes.tracji wwru użytkowego lub zdobniczego 
z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspom
nianej wystawie w wymie,nlanym wyżej okresie czasu albo 
do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem 
według daty wysta'W'ienia na tejże wystawie i w tymże okre
s:ie czasu towarów, na którY'ch został umies,zczony roak towa
·rr'Owy. 

§ 2. Przyznaln:ie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1, następuje z za.chowa,niem warunków okreśLo
lI1ych w rO'2lpor,ządzeniu. . 

§ 1. Wysta.wienie wyinala1zku, wzoru użytkowego lub 
~oll'u zdobniczego· albozamieszcze,nie znaku towarowegO' na 
towdI'ze wystawionym na wySJtawie "Elektronika czynnikiem 
po6tępU w g'DSipoldarce narodowej", odbywając ej się w czasie 

§ 3. Zarządzenie wcho,dZJi w życie z dniem ,ogł,osz.enja. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej: J. Szamański 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

rz dnia 19 marca 1971 I. 

W sprawie ustanowienia Polskich Norm (PN). 

Na ipodstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listo,pada 
1961 r. o normaliL'acjii (Dz. U. Nr 53, poz. 298) PolSlki Komi

. tet NormalizacyJny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustano.wione 2l01stały !Ilastępujące Polskie Normy 
(PN): 

D a t a 

Lp. 
Nume.r 
lI10rmy TytJUl illiOiTmy ~ zakres 'Dbowiązywania 

ustanowienia normy 
od której norma 

obowiązuje 

.1 

1 
2 
3 .. 
5 

6 

· 8 
9 

2 

71/C-84036 
7i.fG-54QOl 
71/M-34650 
7'1/M-80014 
71{R-36101 

71/R-36102 

7'1/S-47032 

71/S-91244 
71/W-52501 

3 

w zakresie produkcji: 

ChlGr ciekły 
Wiercenia udarowe. Klucze fajkowe i wkładki do nich 
Zeliwne żebrowe podgrzewacze wody. Części 
Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych 

o)Ci.ągniki i maszyny rolnicze. Wał odbioru i wał przyję
ciamocy o prędkości obrotowej n = 1000obr/min 
(około 104,7 rad/s) 
- Wal. odbioru i wał przyjęcia mocy o prędkości 

obrotowej 540 obr/min (56,5 rad/s) 
Pojazdy samochodowe i przyczepy. Złącza przewodów 

powietrza w układach hamulcowych jednoprzewodo-
wyth. Główne wymiary i rozmieszczenie _ 

Motocykle. Obręcze kół. Zarysy i średnice 
Drabinki okrętowe dla pilota 

w zakresie projektowania: 

17 lutego 1971 r. 
25. lutego 1971 r. 
·26 lutego J971 r. 
26 lutego 1971 r. 
27 lutego 1971 Jf. 

26 lutego 1911 r. 

26 1utego 1971 r. 

26 lutego 1971 r. 
26 lutego 1971 r. 

10 71/M-01146 Rysunek techniczny maszynowy. Oznaczanie stanu po- 26 lutego 1971 r: 
wierzchni 

111 
12 
13 

71/A-79121 
71/A-79530 
7i/G-44002 

w zakresie produkcji i obrotu: 

:Wino owoce 
Wódki .gatunkowe. Wspólne wymagania i badania 

0) Rurociągi stalowe do podsadzki hydraulicznej. 
zlączkowe i złączki 

Rury 

22 lutego 1971 r. 
22 lute·go 1971 r. 
19 lutego 1971 I. 

5 

l styc21nia 1972 r. 
l stycz.nia 1912 r. 
1 stycz,nia 1972 r. 
l stycz,nia 1972 r. 
1 stycZlnda 1972 r. -

'l .stycmia 1912 r. 

l .stycmia 1972 r. 

1 stycmia 1972 r. 
l styomia 1972 r. 

il września 1971 r. 
l września 1971 I. 

l stycznia 1972 r. 
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D a t a 

Lp. 

14 
lS 
16 
17 

18 
19 
20 

121 

22 

-23 
24 

as 

26 

?:ł 

28 

Numer 
normy 

2 

łl/G-HOO3 

71/G-44004 
71/G-44009 
71/M-40321 

71/P-88(}10 
71/P-B80l1 
,71/P-88012 

71ff-s0090 

71/A-85002 

71IA-747{)O 
71/A-82l05 

7l/A-B8021 

71/C-04296 

· 71/C-04297 

7l/P-50105 

Tytuł normy I zakre·s obowiązywania 

3 

- Rury- wspornikowe kołnierzowe 
~ Rury łącznikowe kołnierzowe 
- Uszczelki 

Reduktory d.o. gazu propanowo-butanowego. Ogólne wy
magania i badania 

Taśmy azbestowe termoizolacyjfle 
') Taśmy tkane. 1 aśrny azbestowe przenośnikowe 

- Taśmy azbestowe hamulcowe Iłinolex 

w zakresie dokumentacji technicznej: 

Kondensatory i rezystory. Srednice końcówek drutowych 

w zakresie oznaczania i używania pojęć: 

Jaja i przetwory jajowe. Na~wy i określenia 

w zakresie metod badań: 

Przetwo,ry skrobiowe. Metooy ba<lań dekstryn 
Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii 

i pobieranie ,próbek 
Wyroby cukiernicze trwale. Oznaczanie zawartości 

tłuszczu ' 
') Kauc·zuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości substancji 

lotnych 
- Oznaczanie zawartości popiołu i jego 'części roz

puszczalnych w wodzie 
Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie · zawar

tości pop,iolu i jego składników 

12 luteg.o 1971 r. 

11 lutego 1971 r. 

22 lutego 1971 r. 
22 luteg'o 1971 r. 

17 lutego 1971 r. 

17 lutego 1971 r. 

27 lutego 1971 r. 

25 lutego 1971 r. 

od której norma 
obow i:ązuje . 

----5 

• 
1 stycz-n-ia 197'2 r. 
1 stycznia 1972r. 
l stycznia 1972 r. 
1 stycznia 1972 r. 

1 9lycwia 1972 .r. 
l ' stycznia 1972 r. 
1 styc.2'lnia 19n r. ' 

1 9tycxnia 1972 r. 

1 li.pca 1972 r. 

' 1 wrze~n;ia lWI r. 
1 wr~śnilł 19111". . 
l stycllnla 19n r. 

1 stycznia 1972r. 

1 styc~n:ia 1972 r. 

1 stycznia 197'2 r. 

§ 2. 1. Ustanowione zostały zmiainy w. następujących Polskich Normach (PN), obowlą:nujące od dnia 1 ozerwcą 
1911 r.: 

. Lp. Numer 
normy Tytuł n.ormy 

,. 

. 

.. 
2 3 

l , 70/A-74106 Pieczywo pszenne pókuki.ernkze 

2 66/8-14040 ') Wyroby azbestowo-cement()we. Płyty 'praso
wane płaskie 

3 68/8-14750 - Rury ciśnieniowe 

4 69/C-04601 

5 56/C-80079 

6 68/C-94163 

1 68/E-06312 

8 66/F-06004 

9 67/F-0601O 

WO<ia do picia, d,o celów g.ospodaTczych 
i przemysłowych, Owacza.nie zawartości 

siark,owodoru i siarczków 
Odczynniki. Chlorek potasowy 

Wyroby gumowe. Wykładziny i płytki podło
gowe 

'Klosze s'zklane do elektrycllnych opr,aw oświe
tleniowych. Wymiary c.zęści kloszy łączą
cych się z oprawą 

Meble mies'zkaniowe. Części tapicerowane. 
Ogólne wymaga'nia i badania 

Meble. Pakowanie, p~zechowywa.nie! tranSlport 

\10 61/K-91053 Tabor kolej-owy wąskotorowy. Osie zestawów 
koł()wych.Warunki techniczne 

11 64/M-51151 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze węże tłoczne 

,12 67/M-84168 Łańcuchy napędowe rolkowe precyzyjne 

Dala ustanowienia normy lub' data 
r.ol.pOrll\d7enia Pnewodnlcll\Cego 
Pa,ńs1wowei Komisji Planowania 

Gospodarczeg'o w sprawie 
zatwierdrenia normy 

4 

'15 wrzesma 1970 r. (Monito.r 
Pohki Nr 39, poz. 291) 

JO września 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 62; poz. 300) 

29 czerwca '1968 r. (Monito:r 
Polski Nr 34, poz. 2(2) 

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

10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, 
poz. 154) 

31 maja 1968 r. (Monitor Pol
ski Nr 30, · poz. 199) 

11 wrześnJa 1968 r.(M()nitol' 
Polski Nr 47, poz. 333) 

31 grudnia 1966 r. (Mooitor 
Polski z 1967 r: Nr 16, poz, 84) 

26 wrześruia 1967 r. (Monit,or 
Polski Nr 62, poz. 300) 

9 czerwca 1961 r. (Monitolf 
Polski Nr 58, poz. 254) 

31 grudnia 1964 r. (Monitor 
Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 81) 
i5 grudnia 1967 r. (Monitor 

Polski z 1968 t. Nr 9, poz. 54) 

Data 
ustćłlnowienia zmian 

23 lutego 1971 r. 

10 marca 1911 l. 

10 marta 1911 r, 

19 lutego 1911 r. 

19 lutego 1971 r. 

19 lutego 1911 r, 

27 lutego 1971 r. 

1 marca 1911r. 

1 marca 1971 r. 

26 luteg'o 1911 r. 

26 lutego 1911 r. 

16 Mego 1971 r. 
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Data usianowie.nia normy lub dala 
Numer ro zpof7ąd7.enia P r zewodnic7.ącego Data 

Lp. - normy Tytuł normy Państwowej Komisji Planowania 
ustanowienia zmian Gospoda rczeqo w sprawie 

zatwierdzenia normy 
- -

I 2 3 4 5 

13 70/M-84733 Zawiesia czterocięgnowe z lin stalowych - 27 czerwca 1970 r. (Monitor 26 lutego 1971 r. 
Polski Nr 28, poz. 238) 

'14 64/P-67000 ') Maszyny włókiennicze . Igły dziewia rskie 11 grudnia 1964 r. (Monitor 8 marca 1971 r. 
Polski z 1965r. Nr 10, poz. 37) 

15 ·68/P-67003 - Płochy pasmanteryjne 20 grudnia 1968 r. (Monitor 8 marca 1971 r. , 
Polski 1969 Nr 7, 71) Z r. poz. 

I 

·16 64/S-61064 Wyposaże.nie poja.zdÓw samochodowych. Łyż- I października 1964 r. (Mo- _ 3 marca 1971 T. 

ki do opon 

2. Da ta obowiązywania normy. PN-70IM-85005 "Wpusty 
pryzmatyczne", 'us tanowionej przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 24 marca 1970 r. (Mon'itor Polski Nr 16, poz. 
134), została zmieniona następując·o: -

w zakresie projektowania na i stycz.nia 1972 r..' 
, w zakresie produkcji na 1 lipca 1972 r. 

3. Data obowiązywania normy PN-70/M-85007 "Kl iny 
styczne", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 4 lutego 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134), zosta
·ła zmieniona następująco: ' 

w zakre:sie projektowania na 1 styczn ia 1972 r., 
rw 'zakresie produkcji na 1 lipca 1972 r. 

,4. Data obowiązywania normy PN-70/M-85008 "Wpusty 
czółenkowe", us·tanowionej ;przez Polski Komitel Normaliza
. cyjny drriia 4 lutego 1970 r. (MonitOlf Polski Nr 16, poz. 134), 
została zmLeniona następująoo: 

w zakresie .pr·ojektowania na 1 stycznia 1972 T., 

IW zakresie produkcJi na 1 lipca 1972 r. . 
5: Da,ta ,obowiązywania normy PN~70/M-85031 "Kliny 

wpuszcza.ne", ustanowionej przez Pols·ki Komitet Normaliza
cyjny dnia 24 marca 1970 r. (Monitor P·olski Nr 16, pOIl. 134), 
została zmi.eniOlna następująoo: 

JW zakresie .projektowania na 1 stycznia 1972 r., 
w zakresie produkcji na 1 lipca 1972 r. 
~ 3. 1. Norma wymieniona w § I lp. 1 zastę.puje nor

mę PN-56/C-84036 "Produkty nieorga.nic z.ne. C-hlor ciekły" , 
. utwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
:z dnia 28 lipca 1956 r. w spra.wie zatwie.rdzenia nO<rm pań
stwowych (Dz. U. Nr 36, IPOO: 161). 

2. Norma wymieniona w § 1 Lp. 2 zastępuje normę 
PN-62/G-54201 "Wiercenia udarowe. Klucze wiertnicze (faj
iloorwe) z wkładkami"; ustanowioną 'Przez Polsk.j Komitet Nor
malizacyjny dnia 27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. 
Nr 21, pcn. 115). 

3. Norma wymienIona w § 1 lp. 3 zastępuje na.stępujące 
1I}j000000y: 
11) PN-64/M-34650 "Elementy żeliwnych żebrowych pod

g[~zewaczy wody. 'Wyma.gania li bada,nia techniczne" , 
ustanowioną przez PoJski Komitet Normalizacyjny dnia 
/1 lipca 1964 r. (Monitor Polsk i Nr 69, poz. 323), 

2) PN-63/M-34651 ,,') ZeHwne żebrowe podgrzewacze wody. 
- Rury żebro'we ze śrubami", 

3) PN-63/M-346~2" - Kolano krótkie"! 
4) PN-63/M-34653" - Kola,na długie" , 
5) PN-63/M-34654 ,. - Prostka", 
6) PN-63/M-34655" ~ Trójniki" 

- _ ustanowione przez Polski Komitet- Normali zacy jny 
!druia 22 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322), 

7) PN-59/M-34656 " - Usżczelka ", ustanowioną jako obo
wiązującą prze:z Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
11 l1pca 1959 r. (Mon.itor Polski Nr 84, poz. 449). 
4. No·rma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę 

PN-65/M-8OQ14 "Druty stalowe gładkie d·o konstrukcji s prę
żonych", ustamowioną 'jll'zez Polski Komitet No.rmalizacyjny 
dnia 1 'pażdziem.i.ka 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315). 

nitor Polski Nr 17, poz. 368) 

5. Norma wymienion a w § 1 lp. 6 zastępuje normę ' 
PN-67/R-36102 ;,Ciągniki i maszyny rolhicze. Wał odbioru 
i wal przyjęcia mocy, n = 56,5 rad/sek (540 obr/mi.n)", usta
nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 lipca 
1967 r. (Monitor Polski Nr 50, .poz. 252) . 

6. ' Norma wymie.niona w § 1 lp. 7 zastępll<je normę 

_ PN-54/S-47032 "Poja zdy mechaniczne. Złącza przewodów ha
mulców powietrznych nadciśnieniowych. Główne wymiary 
i rozmieszczenie", z atwierd;zoną jak.o obowiązującą rozporzą
d.zeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano'wa-llia 
Gos.podarczego z dnia 27 czer~ca 1955 r. w sprawie zatwier
dze,nia norm państwowych ustalonych przelz Polski Komitet 
Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (D z. U. Nr 28, 
poz. 166) . 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę 
PN-60/S-91244 "Motocykle. Obręc ze kół. Zarysy i średnice", 

ustanowioną jako obowiązującą przez PoJ ski Komitet Norma
lizacyjny dnia 10 ' czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, 
poz. 334). 

8. Norma wymieniona w § lp. 9 zastępuje normę 

pN-63/W-52501 "Okrętowe drabinki dla pilota", ustanowioną 
,przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1963 r. 
(Mo'nitor Polski Nr 45. poz. 225). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę 
PN-58/M-01252 "Struktura geometryczna powierzchni. Ozna
czanie chropowatości, kierunkowości struktury i s.p-osobu 
obróbki", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski- Komi
tet Normali zacyjny dnia 16 grudnia 1958' r. (Monitor Polski 
z 1959 r. Nr 18, poz. 81 i Nr 60, poz. 299). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastę;puje normę 

PN-63/A-,79121 "Wina owocowe", ustanowioną przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1963 r. (Monitor 
Polski Nr 64, . poz. 322). 

11. Norma wymienio.na w § l lp. 12 zastępuje normę 

PN-65/A-79530 "Wódki gatunkowe. Wymagania wspólne ", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 czerw::a 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274). 

12. Normy wymienione w § l lp. 13, 14 i 15 zastępują 
następujące !1Jormy: 

1) PN-53/G-44002 ,,') RUfOociąg i podsadzkcywe zwykłe. Rury 
złączkowe . \Vymagania techniczne" , 

2) PN-53/G-44003" - Rury ws·pornikowe kołnierzowe·. 
W ymagania techniczne", 

3) PN-53/G-44004" - Rury łącznikowe kołnierzowe. Wy-
magania techniczme" 

- zatwierdzone jako obowiązujące ro lporządze'niem 
Przewod:niczącego, Państwowej Komisji Planowania Go-
6podarczego z dnia 15 lipca 1954. r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Pols~i Komi
tet Normalizacyjny, dotyczących urządzeń górniczych 

~ (Dz. U. Nr 40, poz. 175). 
13. Normy wymienione w § 1 lp. 18, 19 i 20 - zastę,pują 

następujące Iflo.rmy: 
1) PN-69/P-88010 ,,') Wyroby azbe·stowe. Taśmy tkane. Taś-
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my azbestowe termoizolacyjne", ustanowioną przez Pol
ISki Komitet Normalizacyjny dnia 11 marca 1969 r. (Mo-
initor Polski Nr 18, poz. 155), ' 

.2) PN-69/P-88011 " - - Ta śmy azbe~towe przenośnikowe", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normali zacyjny 'dnia 
19 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233), 

3) PN-69/P-880,12" - --.,. Taśmy azbestowe hamulcowe Bino
lex", ustan,owioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 22 maja 1969 r. (Monilor Polski Nr 27, poz. 2i6j. 
14. Norma wymienio,na w § 1 lp. 23 zastępuje , normę 

PN-63/A-74700 "Przetwory ziemniaczane. Metody badań skr.o
bi (krochmali) i dekstryn", uslanowioną przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski 
Nr 64, _poz. 322). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę 

PN-66/A-82105 "Wędliny i wyroby wędlinliarskie. Pobiera,nie 
'próbek", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 6 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300). 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. ' 25 'zastępuje normę 

PN-59/A-88021 "Wyroby cukiernicze. Ozmacza,n.ie zawarlości 
tłuszczu", ustanowio·ną jako oDo"",iązującą przez Po·lski. Ko
mitet NOffilalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. '(Monitor Polski 
lZ ' l960 r. Nr 27, poz. 130). 

17. No,rmy wymienione w § 1 lp. 26 i 27 zas,tępują w za
kresie punktu 2.2 normę PN-64/C-97857 "Kauczuki sy.ntetycz
Ińe. P()dstawowe metody badań ' chemicZlnych", ustanowioną 

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

18. Norma wymie.niona w § IIp: 2;8 zastępuje normę 
PN-62/P-50105 ,,froduktyprzemysłu pa,pierniczego. Bad~n:ia 

techniczne. Oznaczanie zawartości popiołu i jego składni

ków", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115). 

§ 4. Tracą moc nastę,pujące Polskie NOTmy (PN): 
A) z dn,iem ogło:szenia ' obwie,szczenia: , 

'1) PN-54/M-77545 "Sprzęt sanitarny. Wlew'mikiemaliowa
ne", zatwierdzona jako zalecana roz,porząd:ze,niem Prze
wodn.iczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwief'dze'nia 
morm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85 i Biuletyn PKN 
z 1958 r. Nr S, poz. 33); . 

:2) PN-57/P-82004 "Tkaniny bawełnia,ne. Szerokości", usta
nowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Norma
dizacyjny dnia 24 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, 
po,z. 495); 

i3) PN-61/P-82260 ,,') Tkaniny wełniane. Tka,niny płaszczowe 
·l mundurowe z,grzebne"" ustano,wiona jako obowiązująca 

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 
1961 r. (Mo,nvtoJ:' Polski Nr 98, poz. 417); 

-ł) PN-62/P-82261 " - - Tkaniny ubraniowe mundurowe 
I zgrzebne", ustanowi,ona przez Polski Komitet Normali-za

cyjny dnia 15 czerwca 1962 r: (Monitor Polski Nr 61, 
poz. 294); 

'5) PN-62/P-82476 "Tkall'iny Lniane krawieckie", usta,nowi,ona 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 stycz.nia 
1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153); 

6) PN-62/P-82477 "Tkaniny lniane ścierkowe", usta,noiWio.na 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia ' 16 marca 
1962 r. (Mo.ni;tor Polsk-i Nr 36, poz. 175); 

~) PN-63/P-82479" Tkaniny lniane koszulowe", usta'llowio!na 
przez Polski Komitet Normalizacyj:ny dnia 6 kwietnia 
1963 r. (MOI!l.it,or Polski Nr 45, poz. 225); 

8) PN-62/P-82480 "Tkaniny lniane ręcz;nJikoiWe", usta,nowio-
t . 

na przez Polski Komitet No,rmalizacyjny dnia 21 grudnia 
1962r. (Monitor Polski z 1963r. Nr 21, po'z. 115); 

9) PN-64/P-82489 "Tkaniny konopne wodoochwn.ne",usta
[lowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
21 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 108); 

10) PN/Z-65333 ,,~) Sprzęt laboratoryjny. Koszyki metalowe 
o(crągłe do probówek z rączką i przegro-

11) PN/Z-65338 " 
12) PN/Z-65342" 
13) PN/Z-65354 

darni", 
- Pods,tawka 
- Pods tawki 
- Ramki do 

rząt", 

do ampułek", 

do butelek z barwnikami" 
kart rejestracyjnych zwie-

14) PN/Z-65355" - Pokrywka siatkowa do słojów", 
15) PN/Z-65359" - , Drut do wacików" , 

-- ustanowione jako zalecane przez Polski ·Komitet Nor
malizacyjny dnia 27grIJdnia 1958 r. (Monitor Polski 
!z 1959 r. Nr 18, poz. 81); _ 

16) PN-53/Z-65370" - Statyw do rurek We:stergreena", , 
17) PN-54/Z-66009 "Sprzęt ' apteczny. Nóż apteczny ,obosiecz

ny", zat wierdzone . pierwsza jako zalecana, druga jaoko 
,obowiązująca · wZlporząwzeniem . Przewodniczącego Pań, 
stwowej Komisji Pla.nowania Gospodarczego z dnia 
27 kwietnia 1955 , r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet No'rmaJ'iza
cyjny, dotyczących służby 'zdrowia (Dz. U.Nr 19, poz, 
120); , 

18) PN/Z-78100 ,,') Meble szpitalne. Pr'owa,dnke wylposaże-
nia. Wymiary", ' . 

19) PN/Z-78101 " - Chwyt wyposażania. Wytyc'lJne ~1Il
strukcji", 

20), PN/Z-78102 " - Chwyt do zamocorwand,a wylpiOlsażenia 

IZ końcówką okrągłą. Wytyozne kon
strukcji", _ 

21) PN/Z-78103 " - Chwyt do zamocowania wy.po.sażenia 
rz końcówką kwadrabową", 

22) PN/Z-78104 " - Gnia'zdo chwytów wypo:sażenia. Wy-

23) , PN/Z-78,105 " 

, 24) PN/Z-78120 " 

25) PN/Z-79121 " 
26) PN!Z"7812J2 " 

miary", 
-:- Końcówka wałka i g'niazdo kO!f-by lIla-

Ipędów śrubowych. Wyrriia,ry", 
- Podpora :pod rękę. Wytyczne kon

strukc ji", 
. - Siodełka", 

- O pa,rcia boc'zne. Wytyc-nne klClInstf'uIk-
cji" 

- ustanowione jako zale,ca:ne prze·z PoLski Komitet Nor
maliza,cyjny ,dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz., 395); 
B) z dniem 1 hpca 1971 r.: 

1) PN-55/B-14550 "Gipsobetony", zatwierdzona jako za.Je-
, cana rozporuidzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z wnia 12 czerwca 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 
(Dz. U. Nr 31, poz. 145); 

2) PN-60/Z-56124 "NarzędZlia stomatologkZlIle. Kleszcze 
ekstrakcyjne", ustanowk"na jako , obowiązująca ·pr·zez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia lipca 1960 r. (Mo
nitor Polski Nr 72, .poz. 334); 

C) z dniem 1 ,paździer:nika 1971 r. - w zaklI'esie skór 
,odzieżowych świńskich - PN-57/P-22208 "Skóry gotowe. ' 
Skóry o,dzieżowe"!, ustanowiona jako obowiązująca przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1957 r. (Mo-
nitor PoJski Nr 45, poz. 280). ' 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B; AdamskI 

, *) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 
przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. 

Tłoczono z polecenia Pre1esa Rady MinIstrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr I, W afS7.6 wa, ul. Tamka 3. '-
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