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nowane pozycje w administracji państwowej, centralnej bądź 
terenowej, \v instytucjach i organizacjach społecznych. 

Szkodliwość spułeczna tego rodzaju praktyk jest ocży

wista. Wielu pracowników bierze udział w tych uciążliwych 
i w sumie kosztownych składkach i przyjęciach tylko z mu
su, aby · nie być posądzonym o niechęć W stosunku do orga
nizatorów imprez albo osób, dla których są urządzane. Po
woduje to również znaczne straty czasu. Zwyczaje takie 
spotykają się także z negatywną oceną w odczuciu społe
czeństwa . Wiadomości o urządzanych imprezach i wręcza
nych upominkach wywołują nieprzychylne komentarze i nie
zadowolenie, co n;e pozostaje bez ujemnego wpływu na 
atm~ferę pracy i współżycia. 

/ 

W związku z powyższym ustala się, co ńastępuje: 
1. Zabrania się urządzania na koszt urzędów, instytucji 

zakładów pracy oraz ze składek pracowników przyjęć ko
leżeńskich, niezależnie od stanowiska pracownika, dla którego 
uczczenia organizowane jest takie przyjęcie. ' 

2. Zabrania się dokonywania wśród pracowników zbió
rek na zakup. upominków przeznaczonych dla · 'przełożonych 
i współpracowników, a także osób spoza urzędów, instytucji 

, i zakładów pracy. 
3, Zabrania się przyjmowania wszelkiego rodzaju upo

mink<"w przez przełożonych od podwładnych. 

4. Zabrania się ofiarowywania upominków osobom spo
za urzędu, instytucji i zakładu pracy zakupywanych ze środ-

. ków tych urzędów, instytucji bądż zakładów pracy lub ze 
składek ze!>ranych wśród pracowników; zakaz dotyczy także 
uporriinków dla pracownikóW jednostek nadrzędnych nad za
kładem pracy oraz dla osób zatrudnionych w innym pionie 
administracji państwowej, jak też dla działaczy i pracowni
ków instytucji i organizacji społecznych. 

5. Tracą moc: 
l} okólnik nr. 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 

1948 r. w sprawie. zbiórek na podarki i przyjęć koleżeń
skich w urzędach, 

2} pismo okólne nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 li
stopada 1970 r. w sprawie urządzania przyjęć kciJeźeń
skich i zbierania składek na prezenty w zakładach pracy. 
Proszę QbywateJi Ministrów (Kierownik6w urzędów cęn-

tralnych) i Przewodniczących prezydiów wojewódzkich .rad 
narodowych (r'ad narodowych miast wyłączonych z woje
wództw) o zapewnienie przestrzegania postanowień pisma' 
okólnego i wyciąganie surowych konsekwencji służbowych 

w stosunku do pracowników nie stosujących się do ty.ch po
stanowień. 

Zaleca się organizacjom spółdzielczym i społecznym sŁO
sowanie postanowień pisma okó·lnego. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KQMITETU .NORMALIZACY JNEGO 

z dnia 6 października 1971 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U.Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości,Co następuje: 

§ l. Ustanowione zostały nijliŁępujące Pp!s·kJ!'! !i0rmy 
(PN): 

Lp. 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

Numer normll 

2 

71/B-94056 
71/C-84086 

71/G-4400S 

71/G-44007 
71/T -80306 

71/T -80336 

71fT -80341 
71/T-860S0 

9 . 71/M-740~O 

Ty tul normy i zakres obowiązywania 

3 
, 

. < 

lłJ zakre.ie produkcji: 

Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe. Wymagania I badania 
Baryl 

w zakre.ie produkcji iobro'u: 

*)Rurociągi stalowe do podsadzki hydraulicznej. Kolana kol
nierzowe 

- Trójniki kontrolne kołnierzowe 
*)E1emen.ty urządzeń mikrofalowych. Hołnierie . typu D złączy 

falowodów prostokątnych normalnych. Główue' wymiary · 
- Holnierze złączy f~lowodów prosto.kątnych plaskkh. Główne 

wgmi/lrIJ , > 

- Hołnierze złączy falowodów kołowIJch. Głów~e wIJmiary 
Mikrofong magnetoelektryczne cewkowe powszechnego utYlku. · 

Ogólne wymagania I badaliia -

, 
Ul zakre.ie projektotlJania i produkcji: 

ustanowienia normlJ 

4 

28 crerwca 19iJ r. 
.12 sierpnia 1971 r • .. 
19 lipca · 1971 r. 

19 lipca 1971 r. 
31 lipca 1971 r; 

31 lipca 1971 r. 

31 lipca 1971 r. 
31 lipca 1971 r. 

Armafurą pn;f'myslowa. ~asU\bIJklinOwezpnlJłączllmi do spa- . .12 sierpnia 1,71r. 
wania, staliwne, z gmintem trzpienia ' zewnąirż kadiuba na 
ciśnienie J,lominalne 40 kG/cm' 

D a t a 

od której ' nor~a 
obpwiązuje ; 

5 ·· 

. ~ . 

l lipca 1972r. 
Ilipcw 1972 r • 

l stIJcznia 1972 r. 

1. stIJcznia 1972 r. 
l lipca ~972 r. 

l lipca 1972 r. 

1 lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 

l stycznia 1973 f. 



l. 

" 

j -

I 

, -
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_-Lp. Numec Docmy 

2 

10 71jT-05208 , -

11 7IjM-47060.1 
12 7IjM-47080.1 
13- 71/M-47120.1 

·- 14 711M·47130.1 
'- 15 71/M47205.1 

16 71/0-7913f 
. -
-l7 ' 71/0-79132 
18 71/0-79133 
i9 -7 110-79134 
20 71/0-79135 

o- I 
-, 

\ 

21 71/N-OI161 

22 71jM-32055 

'23 -·- --71jH-04100 

-~'. 

\ 24 - 7ljC-04583.1 

25 7l/C-O"4583.2 
26 71/C-04583.3 
27 71/C-04583.9 
28 71/C-04583.10 
29 71/C-05011.1 

, -

30 71/C-05011.2 
31 71/C.()5011.3 
32 71/C-05011.4 

33 71/C-89039 ,--

.. , J 
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T!Jtul Docm!J i zakces obowiązywania 

3 

w zakresie projektowania, produkcji i obr~lu: 

Przem!Js}owe zakłócenia radioelektr!Jczne. Odbiorniloi radio
foniczne i telewizgjne. Dopuszczalne poziomy zakłóceń. 

Ogólne wymagania i badania 

W zakresie dokumelltacji technicznej: 
-Kararu. Podział -
Betonownie. Podział 
Giętarki -do rur. Podział 

Gwinciarki do rur. Podział 
Agregat!J grzewcze. Podział 

-Opakowania drewniane i z materiałów drewDopochodn!Jch. 
S!Jstemal!Jka badań 

Opakowania z papieru, kartonu I tektury. S!Js,ematgka badań 
O{'akowania metalowe, S!Jstematgku Q:adań 
Opakowania szklane. Systcmatyka badań 
Opakowania. z tworz!Jw sZlucznych. SystematIJka badań 

~ I ' _, .~ 
w . zakrelie bibliografii i dokumentacji: 

Adnotacje , treściowe 

Sruby, wkręty, . nakrętki. i inne częśCi złączne. Nazwy 
I 

w zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna rud :l:elaza. Oznaczanie wilgotności: 

w zakresie metod badar,: 

*»)I\'oda I ścieki. Badanie mętności I przezroczystości. Postano· 
, ,-_wienia ogól?e -' 

-- Oznaczanie mętności metodą nefelometT/Jczną 
- - Oznaczanie mętności metodą fotomelr!Jczną 
-- Oznaczanie przezcoczystości metodą Snelle~a 
-- Oznaczanie przezrocz",stości metodą płytki UJzorcowe_1 

*)Metod!J badań taśm phenośnikoUJych. Postanowienia ogólne 
i-zakres normy ; 

- Sprawdzanie w!Jmiarów 
- Oznaczanie - odporności na palenie 
- Oznaczanie wlJtrzlJmałości na rozciąganie oraz WIJdłużenia 

względnego i UJydłuienia trwalego 
TworzlJwa sztuczne. Oznaczanie ' lepkości poliamidów w roz· 

tworach rozcieńczonych ,. 

I 

ustanewienia Dormg 

4 

31 lipca 1971 r. 

:lI sierpnia 1971 r. 
21 sierpniu , 1971 f. 

21 sierpnia 1971 r. 
21 . sierpnia 1971 r. 
21 sierpniu 1971 r. 
21 sierpnia 1971 r. -

21 sierpnia 1971 r. 
21 sierpnia 1971 r. 
21 sierpnia 1971 r. 
21 sierpnia 1971 r. 

12 sierpnia 19-71 f. 

12 sierpnia 1971 r. 

27 sicrpnia 1971 r. 

12 sierpnia 1971 r. 

12 sierpnia 1971 r. 
-12 sierpnia 1971 r. 
12 sierpnia ~971 r. 
12 sierpnia 1971 r. 
26 sierpnia 197 ~ c. 

26 sierpnia 1971 r. 
2(, sierpnia 1971 r. 
2() sierpnia 1971 r. 

9 .. ierpnia 1971 c. 

Poz. 332 

D a ta 

• 

ot! kfóreJ norma 
obow!ązujC 

,-
;) 

l lipcu 19n r. 

l lipca 1971 c. 
l .lipcu 1972 r. 
l lipca 1972 c. 
l lipca -1972 r. 
l lipca 1972 r. 
I lip,ca ' 1972 r. 

l lipca 1972 c. 
l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 c. 
l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 c. 

l st!Jcz.nia 1972 r. 

l lipca 1972 f. 

l Iipci,l 1972 c. 
l lipca 1972 f. 

l lipca 1'.172 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca 19i7 r. 

1 lipca 1972 r. 
l lipca 197:1 c. 
l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 

" 

§ 2. L Wprowadzone zostaly . zmiany w następujących 'Polskich Normach, obowią?lljąreod unia l grudnia 1971 r.. 

" 
Dala 

Lp. Numer normlJ Tytuł norm!) uSlanowienia normlJ ustanowienia zmian , 
---

l 2 - 3 4 5 

.. " I l 67jA-07009 Produkl!J żlJwnościolUe ' pr;teZnaCl,one do zamraianra" w -,\lhlod.' " ,: 2/1 'grudnia . J 967 r. (Mo; 11 sierpnia 197\ r. 
niach składowych. \V~lagania ogólne . nilor Polski 7. 1%8 ' r. 

Nr 9, poz: 541 

2 . 66/8-94400 -Okucia budowlane. Zamki drzwi~~; -~wp:Uszczane; Wl/m9BUllia --\ ' 25 ~mnrca - łY66 r; (Mo'- 21 ' sicrpnia - 1971 r. 
j badania techniczne , nilor Polski, N,.. 2b, -pOZr 

137) .r 

• 
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Lp. Numer ' normg 

--
l 2 • 

3 70/C-04652 

4 70jC-40005 

• 
5 66jC-96075 

6 69/E-06120 

7 60/E-77201 

8 6&/F-06004 

9 57/H-74090 

10 96/1-1-14701 

-
11 70/H-83111 

12 701H-83112 

13 70jH-831I3 

14 70jH-831I5 

IS 68jM-020H 
/ 

16 Siz/M-56 158 

17 90/M-57612 

18 60/M-57613 

19 59/M~200 

20 5~/M-63201 

21 70/M -6·1625 

22 '66/M-74028 

;,.... 622 -

Tgtul normg 

3 

Pestgcudg. Metoda oznaczania trwałości emulsji 

Płun do samochodowgch hamulców hydraulicznych 

Przetworu naftowe. Oleje do przekładni samochodowych. 
Hipole 

Pojazd" trakcyjne. Aparaty elektryczne prąIł? stałego. Ogólne 
wymagania i bądanla 

Przyrządy o Dapędzie silnikowym eleklrycmym. Wirówki elek-
Iryczne do bielizny domowe ' 

Meble mieszkaniowe. Czę~ci tapicerowane. Ogólne wyma
gaDia i Mdattla 

' Żeliwne .. TUry,' kanalizacyjne. Zasuwy,. burzOWC'< ... (przeciwaa ... " 
lewowe) 

Rurociągi i armatura. Kolnierze stalowe okrągłe na ciśnienia 

nominalne do 320 kG/cm l • Wymagania 

, Żeliwo stopowe' krzemowe. Gatunki 

Żeliwo stopowe aluminIowe. Gatunki 

Żeliwo stopowe ~hromowe. Gatunki 

Żeliwo stopowe niklowe. Gatunki 

Wzniosy osi wałów maszyn 
; 

Przyr~dyi uchwyty. Rękojeści gwiazdowe 

*)Nanędzia do skrawania metali. Frezy do gwintu metrycznego 
, nasadzaae 

- .Frezy do gwintu metryc:mego InpIeoIowe 

Bnesu:zoty jednostronDe piłek ręcznych do metali 

Brzeszczoty dwustronne piłek ręcznych do metaU 

Pilniki do pi1 

8 
Armatura przemysłowa. Zasuwy ldinowe kielic_howe mosiężne 

na ciśnienie .nominalne 10 kG/cma 

I 

-
Poz. 332 

D a ta 

ustanowienia nOTmg 

4 

26 czerwca 1970 r. (Mo- I 
nitor Polski Nr 28, poz. I, 

238) 

30 czerwca 1970 r. (Mo
nitor !>olski 'Nr 28, poz. 
238) 
14 listopada 1966 r. (Mo
nitor Polski Nr 72, poz. I 
337) I 
31 grudnia ]%9 r. (Mo-
aitor Polski z 1970 r. I 
Nr 6, po,z. 61) 
I lipca 1960 r. (Mo
nitor Polski Nt 72, poz. 
334' 
31 grudnia ]9&6 r. (Mo- ; 
niłor Polski z 1967 r. 
Nr 16, poz. 84) 
2&r maja , 19-57 ~ (Mo- . 
nltor Polski ,Nr 64, poz. 
397) 

30 , grudnia 1966 r. (Mo
nitor Polski z 1967 r. 
Nr 16, poz. 84) ' 
22 maja 1970 r. (Mo
nitor Polski Nr 22, poz. 
180) I 

ustanowie,nia zmian 

5 

9 sierpnia 1971 r. 

9 sierpnia 1971 r. 

9 sierpnia 1971 r. 

9 sierpnia 1971 r. 

9 sierpnia 1971 r. 

26 sierpnia 1971 r. 

9 sierpnia 1971 r. 

9 sierpnia 1971 r. 

22 maja 1970 r. (Mi>-, 9 sierpnia ' 1971 r. 

nltor Polskl Nr 22, poz. 'I' 

180) . _ 
22 maja 1970 r. (Mo- I 21 sierpnia 1971 r. 

nllor Polski Nr 22, poz. 'I 

180) 
22 maja 1970 r. (Mo- 21 sierpnia 1971 r. 
nil~r Polski Nr 22, - poz. ! 
]80) I 
28 czerwca 1968 r. ,(Mo- 9 sierpnia 1971 r. 
nitor P~lski Nr 40, poz. 
286) 
5 lipca , 1957 r. (Mo- 9 sierpnia 1971 r. 
nitor Polski Nr 83, poz. 
504) 
]7 grudnia 1960 r.(Mo- 21 sierpaia ]971 r. 
nitor Polski z 1961 r. 
Nr J8, poz. 90) 
]7 grudnia 1960 r. (Mo- 2] sierpnia 1971 r. 
nitOl Polakf z ]961 r. 
Nr ]8, poz. 90) 
9 pa:t.dzlernlk8 1959 r.21 sierpnia 1971 r. 
(Monitor , Polski . Nr 96, 
poz. 520) 
9 patdziernika ]959 r. I 21 sierpnia 1971 r. ' 
(Monilor Polskl Nr 96, 
poz. 520) 
27 marca 1970 r. (Mo- ~I sierpnia 1971 r. 
ni tor Polski Nr 16, poz. 
]34) 
24 czerwca 1966 r. 1M0-
nilor Polski Nr «,(l0z. 
223) 

9 sierpnia 1971 r. 
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D a ta 

Lp. Numer no rmy TylUl normy ustanowienia normy ustanowienia zmian 

- l 2 3 4 5 

23 68/M-78711 Szafki stalowe na ubrania 
I 

30 grudnia 1968 r. (Mo- 21 sierpnia 1971 r. 
ni/or Polski l 1969 r. 
Nr -l, poz. 71) 

24 66{M-85021 Kolki Ulakowe . 18 marca 1966 r. (Mo- 9 sierpnia 1971 ' r. 
nHOI Polski Nr 26, poz. 
137) 

. 25 67{M-86406 Łożyska toczne. Ogólne wymagania l badania 5 maja 1967 r. (Mo- 23 sierpnia J971 r • 
nHor Polski Nr 31, poz. i 

: 
26 60/R-74454 

27 
, 

66/R-87017 

Rośliny okopowe. Ziemniaki pastewne 

Suro Ulce zielarskie. Ziele suszone 

14-7) 

6 lipca 1%0 r. (Monitor 
Polski Nr 62, poz. 300) 
12 grudnia 1966 r, (Mo
nilor Polski z 1~67 r. 
Nr J6, poz. 84~ 

6 UJrZeśnia 1971 r. 

6 września 1971 r. 

28 66{S-96030 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołoUlego 29 grudnia 1966 r. (Mo
nitor Polski z 1967r. 

6 Ulrześnia 1971 r. 

Nr 16, poz. 84) 
29 65{T-90250 PrzeUlodv' telekomunikacyjne do połączeń ruchomych. Wy

magania ogólne i .badani~ techniczne 
25 wrz.eśnia J 965 r. (Mo
nitor Polski Nr 60, .poz; 
315) 

21 sierpnia 1971 r. ... 
30 164~T -90~00 PrzeUlody UlspółosioUle i symetryczne wielkiej częstotliUlOści. 21 grudnia 1964 r. (Mo

nitor Polski z 1965. r. 
Nr 19, poz. 87) 

21 sierpnia 1971 r. 
Wymagania l badania techniczne 

, 

2. 'Data opowiązywap.i,a zmiany wprowadzonej do Pol
skiej Normy ' PN-66/R-75024 . "Owoce świeże. Jabłka" (Moni
tor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 160) obwieszczeniem Polskie
go Komitetu .Normalizacyjnego z q.nia 26 sierpnia 1971 r. w 
sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor 
Polski Nr 47, poz. 308 § :2 ' ust. 1 lp. 32) zmieniona została na 
datę 2 listopada 1~71 r. 

3. Tytuł normy PN-71JM-59150, .ustanowionej przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dniq 28 czerwca 1971 r. (Monitor 
Polski Nr 43, poz. 277), zmienTony został na tytuł .. Narzędzia 
ścierne spojone. Sciern,ice .płaskie". 

4~ Tytuł normy PN-71/P-22206, ustanowionej przez Polski 
Komitet NormaliZacyjny dnia 4 czerwca 197,1 r. (Monitor Pol

I ski Nr 43, poz. in), zmieniony został na tytuł "Skór y wy
·prawione. Skóry obuwiowe wierzchnie juchtowe". 

5. Ty.tuł nOrmy PN-71/S-04052, ustanowionej przez. Polski 
Komitet Normalizacyjny .dnia 18 czerwca . . 1971 r. (Monitor 
Polski Nr 43, poz. 277),. zmieniony . został na tytuł "Samocho
d,y. Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu i metody 
badań". / .. . 

6. Tytuły norm PN-71/H-92336 f PN"71/H-9261O, ustano
I .wionych przez, Polski KOIpitet N.ormalizacyjny dnia 23 czerw

ca 197J r. (Monitor Polski ' Nr 43, poz, 277), zmienionezosta
ły na tytuły: 
l) PN-71/H-92336 "Taśmy ze sl~li i stopów niklu o wyso-

. kiej oporności elektryp;nej", . 
2) PN-71/H-92610 "Drut ze stali i ' stopów niklu o wysokiej 

oporności elektrycipej". ~ 
7. Numery norm PN-'71-/M-01160 .i 71/M-01163, ustano

wionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 czerw
ca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43,poz. 277), zmienione zosta
ły na nu~ery: PN-71/N-01l60 i PN-71/N-01163. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę 
PN-62/T-8030~ "Urządzenia . mikrofalowe. Złącża stykowe typu 
UDP falowodów prostokątnych o wymiarach 28 X 12 'cJ.o 
165 X 82 mm. Głó_wne wymiary", ustanowioną przez Polski 
Kiomitet Normalizacyj,l;I.y dnia 26 maja 1962 r. (Monitor Polski 
'Nr 61, poz. 294). . \ . 
. 2. Norma wymieniona w § l lp. 7 zastępuje normę 

. PN-66/T-80307 "Urządzenia mikrofalowe. Złącza stykowe t y-

li -

pu UJK falowodów kołowych o średnicach od· 15 do , ll~ mm. 
Główne wymiary", ustanowioną p'rZez Polski Komitet Norma
lizacyjny dnia 28 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, 
poz. 223). 

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

PN-62/T-86050 "Mikrofony magnetyczne. Wymagania i bada
nia techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 27 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. 
Nr 5, poz. 27). 

4. Norma wymieniona ., § l lp. 11 zastępuje' normę 

PN-60/M-47021 "Kafary. Określei1i~i podział", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny jako zalecaną dnia 
9 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32). 

5. Norma wymieniona w § l lp. 21 zastępuje normę 

PN-59/M-01161 "Przepisy bibliograficzne. Adnotacje treścio
we", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Norma
lizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. 
Nr 27, poz. 130). ~ 

6. Norma wymieniona w § l lp. 23 zastępuje normę 

PN-54/H-04100 "Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznacza
nle wilgotności", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporzą

dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Komite.t Nor
malizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205). 

7. Norma wymieniona w· § l lp. 24 zastępuje,l normę 

PN-54/C-04583 "Woda do picia, do celów gospodarczych 
i przemyśłowyćh. Oznaczanie mętności i przezroczystości", 
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcz~go z 
dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, 
dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168). 

. 8. Nor:my wymienione w' § l lp. 30, 31i32 zastępują 
normę' PN-66/C-94143 "Taśmy tkaninowo-gumowe d.o prze- • 
nośników ogólnego przeznaczenia" w następujących częś
ciach: lp. 30 w części dotyczącej p. 5. 4. 8; lp. 31 w części 
dotyczącej p. 5. 4. 13; lp. 32 VI części dotyczącej p. 5. 4. 11 
i p. 5. 4. 12, ustanowioną przez Polski Komitet Normaliza-
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cyjny dnia 30 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, 
poż.84). . ' 

9. Norma wymieniona w § l lp. l obwieszczenia Pol
skiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 maja 1971 r. w 
sprawie ' ogłoszenia ustanowionych , Polskich Norm (Monitor 
Polski Nr 33; poz. 214) zastępuje ~onnę PN-53/B-94042 "Oku
cia budowlane. Narożnik okienny wbijany", zatwierdzoną ja
ko zalecaną rozporządzeniem PrzewodniczącegO Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. 
w sprawie zat.wierdzenia' norm państwowych ustalonych 
przez Pol!oki Komitet Normalizacyjny, dotyczących budow
nictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179). 

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

a) PN-62/C-80000 ",) , Odcżyąniki. Kwas · s.olny", ustano
wionaprzez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, 
poz, 115), 

b) PN/C-80268" - Jod", zatwierdzona jako obowiązują
ca rozporządzeniem Pr~ewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 
1954 r. w sprawie zatwierdźenia norm państwowych 
ustal.onych przez Polski Komitet Normalizacyjny w 
,zakresie c.hemii' (Dz. U. Nr 27, poz. 107), 

c) PN-68/D-56256 "Maszyny i Llrządzenia do wykańcza
nita . powierzchni drewna. Polewarki lakieru. , Sprawdza

'nie dokladnuści", ustanowiona przez 'Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 17 ,maja 1968 r. (Monitor Polski 
Nr 3Cl, poz , 199), . 

d.) PN-55tG-79050 '"Słoje szklane do artykułów spożyw
czych. Słoik z gwintem do dżemów", zatwierdzona 
jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczące
go Pań.stwowej . Komisji , Planowania · Gospodarczego 
z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych . przez Polski Komitet 
Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego 
(Dz, U, Nr 19, poz. 119), 

e) · PN-57/K-85COO "Tabor kolejowy. Tuleje żeliwne do 
wyrobu pierścieni tłokowych i suwakowych Vi paro
wozach, Warunki techniCjlle", ust'anowiona jako obo
wiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
17 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397), 

f) PN/NQS003 "Druki bibliotekarskie. Karty akcesyjne 
czasopism", zal wierdzona jako obow'iązująca rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustało- ' 
nychprzez Polski KCimit,ęt Normalizacyjny (Dz. U, 
z 1955 r. Nr 1, poz. 3), . 

g) PN·fi5/T-05601 ;,Telekomunikacyjne linie napowietrz
ne. Przepisy budowy", ustanowiona przez Polski Ko
mitet N0rmalizacyjny dnia 28 czerwca 1965 r. (Moni
tor Polski Nr 52, poz. 274), 

h) ~N-61/T· 05fj05 "Telekomunikacyjne linie kablowe. Pod
ziemne skrzyżowania z liniami kolejowymi. Ogólne 
przepisy" ustanowiona jako obowiązująca przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca- 1961 r, 
(Monitor Polski Nr 58. poz. 254), 

i) PN-61/T ,82003 "Urządzenia teletechniczne. Indukto
ry'~ ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyj
ny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r, ' 
Nr 15, poz. 65), ') 

j) PN-5'7/W-89374 ,,') Okrętowe okucia pokładowe. 
Uchwyty prętowe", 

k) PN-57/W-89378 ,- Uchwyty prętowe z podstawą" 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 

_ . 

. P'oz. 332 

/' 
., 

Normalizacyjny dnia 24 października 1957 i. (Monitor ' 
Polski. Nr 97, poz. 569); 

2) zdnieni 1 stycznia 1972 r.: . 
, 

, " 

al PN-.62/G-571.69 "Wiercenia okrętne. Swidry zWCijo.\-.:e", 
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 5 kwietnia I 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, 
poz. 248), ' ' . 

b) PN/H-74316 ,,') Rurociągi. Kołnierze gwintowane okrą~ 
głe gładkie (ciśnienie nominalne 10.-:-
1~ kG/cm!), 

c) PN/H~74323" - Kołnierze rurociągów. Rowki w 
kołnierzach do nawalcowania", ,. 

d) PN/H-74324" - ' Kołnierze do nawalcowania okrągte' 
gładkie. Ciśriienie nominalne do " 

, 6 kG/cml ", 

e) ,PN/H-74325" - Kołnierze do nawalcowania okrągłe, 
z szyjką. Ciśnien'ie nominalne do 
6 kG/cm l ", ' '':'' 

f) PN/H-74326 " - Kołnierze dó nawalcowania okrągłe ,"":', 
z szyjką. Ciśnienie nominalne 10.-:- ' . 
16 kG/cml ", , ,. ",; .:; 

g) PN/H-74327" - Kołnierze do nawalcowania okrągłe" ';;" 
z szyjką. Ciśnienie nominalne 25.-:- < 

, 40 kG/cml
", , 

h) PN/H-74328 " - Kołnierze do nawalcowania owalne 
z szyjkę. Ciśnienie nominalne do' 
6 kG/cm l

" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Kbmitet f" 

Normalizacyjny dnia l grudnia 1959 r. (Monitor' Polski ,." 
z 1960 ro Nr 20, poz. 102), ' . 
j) PN-S4/M-77731 . ,,')Sprzęt mleczarski. Konew t~anspor

towa 10 I stalowa Qcyn.owana'", , 
j) PN-54/M-77732" - Konew ' transportowa 20 l stalo-

wa ocynowana", ' '. " 
k) PN-54/M-77733" - Konew transportowa 30 l stalo

wa ocynowana", 
I) PN-54/M~77734" - Konew transportowa 40 l sŁalo-

wa ocynowana" 
'- zatwierdzone jakoziile~ane rozporządzeniem Przewod~",.~ 
nkzącego Państwowej KomiSji Planowania Gospodarcze
go z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia ; 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor
malizacyjny, ' dotyczących wyrobów ' metąlowych (Dz. tJ.. ,. 
Nr 28" poz. 165 i z 1956 r. Nr 61, poz. 296 § 4 oraz Biu
aetyn PKN z 1958 r. Nr 5, poz. 33), 

. ł) PN-60/T-82132 ,,') Urz.ądzenia teletechniczne. Klapki 
sygnalizacyjne"; ustanowiona jako obowiązująca prze.z , .. 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1960 r • . 
(Monitor Polski Nr 72, poz. 334), 

m) PN-601T-82133 " - Wskaźniki krzyżowe", ustanowio
na przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwiet
nia 1960 r. jako obowią2:ująca (Monitor Jol ski Nr 49, 
poz. 2~5), '/ 

n) PN-65/T-82142 ,," - Wtyki 12 i 26 -stykowe", 
a) PN-65/T-82143 " - Gniazda 12 i 20 stykowe" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 20 lutego 1965 r. (Monitor Polśki Nr 25, poz. 12t); 

3) z dniem 1 lipca ' 1972 r. PN-53/C-01S50 "Terminologia 
przemysłu ekstrakcji i destylacji żywicy, Pojęcia i okreś
lenia", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustaronych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, 
poz. 107). 

iPrezes Polskiego Komitetu Normalizacyjpego: B. Adamski 

*)Pelny tyluł normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 
przed tylu/em lej samej serii no rm zastępują dw ie pier wsze c zę,ści pe łnego tylu/u. ' ' . 

T/oczono z polecenia Ple7.esa Rauy Ministrów w ZaktacJach Graficznych "Tamka", Warszawa, ul. Tamka 3. 
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