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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWORCZOSCI 

,z dnia 29 lutego 1972 r. 

w sprąwie określenia organi2acji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokónywaniazakupu przedmiotów stano-o ' 
wiąC'ych zapasynieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

Na podstawie § 16 ust. 2 uchwały nr 164 Rady Mini
s.tr6w : ~ · dnia ,'6 sierpnia ' 1971r. w sprawie rozporządzania 

przez państwowe jednostki organizacyjne niekt6rymi rucho
mymi składnikami inajątkowymi (Monitor Polski Nr 46, 
poz. 292), zwanej dalej "uchwalą", zarządza się, co następuje: 

1)' rzemieślnicze ' spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, 
2) hurtownie zaopatrzenia rzemiosla, 
mogą dokonywać na równi ' z -jednostkami gospodarki uspo
łecznionej. zakupu ,od państwowych jednostek organizacyj
nych, określonych IW uchwale, przedmiotów stanowiących za
pasy ' nieprawidlowe pozostające w zarządzie tych jednostek. 

§ 1. Niżej wymienione organizacje zaopatrzenia rzemio
sła, a mianowicie: § 2. Zarządzenie wchodzi w życie ,z dn'iem ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości: J. Kusiak 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU ' NORMALlZACY JNECb 

z ,dnia 25 lutego 1972 f. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych' Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z ,dnia 27 listopada 
1.961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 

, Na}'malizacyjnypodaje do, wiadomości, ,co następuje: ' 

§ '1: ', Ustanowionezostaly . następujące Polskie Normy 
(PN): 

l 71/C-89271 
2 72/G-57116 
3 72/Hm031 
4 , .72jJl-97032 

5 
" 

72/C·943()().086, 
6 ,71/E.93501 
7 , 72-/P-U6723 

., 8 7.2W~2~216 ,-- . 
9 " 7~/P~8.2476 

lO. 72W·82477 

.. .. 

11 7~rr~05608 ; 

12 '71/B-4-01S2 
.. " 1:3 , ··71 IB-łU 153 

14 ., 71/8-40154 

. ~';' " . . .. .... . 
' ... :' 

15 71/B-40151 
" 16; , ,: 72/Gc4669J , ' ' 

, 

I 

, . Tytuł i ZIIkres obowiązywania normy 

3 

w z/Jkre.i~ produkcji: ' . 

Tworzywa sztuczne., TIoczywa aminowe 
Wiercenia udarowe •. Nożyce -

.) AJ\lmiuium. Proszek ' i pasta 

__ _ o 

, . Proszek płatkowy ,do celówcbt.micznyeh' 

111 cakr/!,U! produkcji i ob,olu: 

Ogumienie; ,Niedop\lsz~'~e: wady .1błęd.y) ' ocbranja~zy .. 
Taśmy ,do weillgsuillp:rzewod6w elektryczuycb w rurki instalacyjne ", 
Wyroby dziewiarskie. Stopnie jakoki 

, ',Sk4ry ,podeaz.wowe j ' pod podeszwowe. Pod~iaJ na gatunki , 
,Typowe tkauińy lniane i luiallo-bawełniane ścierk.owe 
Typowe tkaHiuy , lniane krawiookie ,' ~' 

ł 

Przemysłowe , ' zakł6ceuill Tadiot.l"ktryczne. Urzltdzenia llłc"ńotlci 

, przewodowej, Popuezczalne pozi!ll1ly zaldóll,eń •• Ogólne 'wywa
gauia i badania 

w aakre.U! ' projfflkJwoniai priKluk<:ji: 

Pieee ',ceramiczlll' akumulacyjne. WYulaj!auia 
"PiOOc eerllllli(:~ne, , litalof'ałlłe. W y ó\ogiłllili, 

Tr:touy kuchenne ceramiczue. W)'m"gallia 

Piece i trzony kuchenlle ,eeramiczlle. Podział, ,nuW)' i okrdlf,nia 
, Kopa'uillól' . przelll)Śliiki " zgi'.teiłłowe d~u- i tr .. yJ.u1c\lchowe. Gllo\\'-

De parametry , 
.. ,ll . ,, 71/M-4717~M " , Pompy do iIiłlj!lilw.Podział 

D It t a 

\IBtanowienia normy 

7 grudnia 1971 r. 

3 stycznia 1972 r. 
13 st-y~nia,.1972 ;~. 

13 stycznia 1972 r. t 

15 atycznia 1972 r. 
3 lutego 1972r. 

,14 stycznia 1972 r. 
Ił stycznia 1972 r. 
14styr-zoill 1972 r. 
14 stycwia1972 r. 

, 12 stycznia 1972 r. 

od kt6rej noroia ", 
obowiązuje 

s 

1 Jipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca ' 1972 r. : 
l lipca 1972 r. 

" 

l lipca 1972 r. : 
l ' stycznia 1973 ,r. 
I lipca 1972 r. ' 
l Ity~nia 1973 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. : 

'lstycwia 1973 r. 

l lipca 1973 r. 3l grudnia,' 1971 r. 
31 'grudnia 197tr; , 
31 grudnia 1971· r. 

" ', l iillca 1973r. 
1 lipca 1973 r. 

II g'l'odniil 1971. r. 
3 ,8tycwia 1972 r. 

l6grud.llia 1971 r. , 

" , 
l lipca 
l lipca 

l lipca 

-
1973 r. -
197,2 r. 

1972 r. 
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!.pl.' 1_~·_·~ __ ~~, ____________ ~~ ______ ~~~ __________ e _;' __ ~~ __ ~ ___ I _________ ~~_~ __ D_. __ a tł_'_~_O_d_k_t~'~H~'_~_---' _~ __ 
Numer normy Tytuł '.i 'WrN obo.wilłqlVanł& aonay -J •• ~-

uatanowienia normy obowiązuJ. 
, -

2 "" 3 '5 

18 71fP·OI71ł 

19 7lfP·04613 

20 71/p·tI463~ 

21 71jP·04642 
22 71 /P ~04686 
23 71/P·,04801 

24 72/C·04137 

25 72/H·04931 . 

26 72/0-91131 

27 . 71fP-04601 

28 72/Z·04040 

D •• iDy i wyroby daiane. Zestawienie . w&kaŹł.lik6w 'edmołogi~ 
.yeh i utytkowyc~ 

• ) Metody badań wyrObów wlókięu/liczycb. TkaniDy, Wyzlł.eunie 
masy liniowej i pow~zehDiowej 

~ Wyznacunie higroakopijnelci 
- Wyznaczanie zawartości wolnych kwasów i za~ad 
- Filce bite. Wyznarzanie napr\,żenia zrywającego i wydłużenia 
- Przędza. WyzDacżanie higroskopijności , 

III sąłresi. mero!l badali: 

Przetwory naftowe. OZRac:tani~ lIawartości fenoli Vi asfaltach i1:o· 
lacyjnych IlpłynDionyc:l. 

Badanie prOl!zków metali. Oznaczanie zgęszczalnośd i formowal· 
no!ci 

Materialy obuwiowe. Wyznaczanie wspólczynnika i1ach"wania 
kształtu 

Metody hlIdań surowców, półwyrobów i wyrobó~ wlókienniczyćh. 
Wyznacunie . wilgotności 

Ochrona czystości. powietua. Ozn\lcllluie aawartości par rtęci 

%9 grudnia 19.11 r. 

%9 grudnia. 1971 r. 

3'1 grudnia 1971 r. 
~9 grudnia ) 971 r. 
29 grudnia 1971 r. 
30 grudnia 197.1 r. 

10 stycznia 1972 r:. 

13 stycznia 1972 r. 

14 atyczom 1~72 r. 

29gnldnia 1911 r. 

l lutego 1972 r. 

l liPea 1912 c, . 

l lipea 1972 r. 

l stycznia 19.73 r. 
l lipca 1912. ~. 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 

l atyeania 1973 r. 

1 lipea 1972 r. " ~ o 

l atycznia 1973. r. 

• r 

§ 2. Wprowadzone z05taiy zmiany w następujących Po,lskich Normach, obowiązujące od dnia 1 maja 1972 r.: 

I D a t a 
Lp. Nu~er normy Tytuł normy I 

~-:--I'-----:-~----'ł ~ __________ """ _______________ 3 ___________________________ I ___ u_s_t_a_D_ow __ ie_~_ia __ n_o_fl_D_y_ uiltanowie
5
nia zmian 

l ' 2' .. 

l , 63/A.7485ł 

2 63/A.74851 

16/A.32051 

, 
s 6ł!C-.97553 

6 70/H~82160 

1 , 70/H-ł1lG3 

8 67/H.82200 

9 

10- 65/H.93841 

11 70/K·020S6 
'. 

12 6'111'-91%51 

13 7l/P.8.4520 

. Cukier biały ' 

Cukier rafinowany 

Artykuły g.nn~ieryjn~. Półfabrykaty i wyroby pto~e. Badania 
mikrobiełegiesne 

F.lia wi.kosowa (tomoCan.) 

w ~«ieł 41newn.y awykły , s drewna liściaetego 

Aluminium do praeróbki plastycznej. Gatanki 

Allllllini_ ... pr_topieaia. GataHl 

Cyok 

.) Aluminium i IItopy aluminium. Blachy wałoowlllłe na .imlłO 

, - Dnat •• Bity 

,Tabor kolejowy IłOrrnalnotorC!Wf. S\rajaie .tatye-. 

Biełim. p06cielowa • . W.p6łDewyma,anł. 

6 kwietnia 1%3 r. (Moni. 
tor Polski Nr 45, poz. 225) 
6kwielllia 1963 r. (MoIli· 
tor Pol@ki Nr 45, poz. 225) 
24 grudrtia 1970 r. (Moni. 
tor Pol.ki. 1971 r. Nr 12, 
pos. 9'4) 
2& wnełnia 1%5 r. (Moni. 
tor PoI,ki Nr 6O,poz. 315) 
%O eHl'wca 19M r. (Moni
tor Polski Nr 51, poz. 249) 
31 marca 1970 r~ (Moni· 
tor Pohki Nr 18, 11021.144) 
II marca 1970 r. (Monitor 
Polaki Nr 1&. poz. 1«) 
31 marea 1%1 r. (Monitor 
Polski Nr 27, po:&. 12'1) 
15 grudnia 1976 r. (MoIIi. 
tor Polski S' 1971 r.Nr 12, 
poz. 94) 
20 marca 1965 r; (Monitor 
Pol.ki Nr 25, pos. 127) 
2Q G:&el'wca 19'10- r. (MoIIi· 
tor Pol.ki Nr 28, I'OZ. 238) ' 
%9 ""rz~nia 19(,7 r~ (Mo.i· 
tOJ' Polaki Nr 62, poz. 300). 

14 stycznia 19,72 r. , 

14 sty~.niaI972 r. 

. 25 stycznia .lIJ7% r. 

25 lityczni a 197! r~ . 

17 grudnia 1'ł71 r. 

17 grudnia 1971 r~ 

.27 atycznia 197~ · r. 

13 stycznia 1972r. 

21 .atycznia 19.1%',. 

29 s t rcmi ... 1-972 r. 

H ttyania 19-7% r. 

1 lipea 1911 r. (Moniter .• 29 grudnia 1971 r. 
, , Paleki Nr .7, 1",2. -3Ue} , ,. 

" -! . 
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/ ł 3.1. Nonńa wymieniona w § 1 lp. ' 1zft~tępuje nastę
pu}ąt'enormy: 

l) PN~O/C-1:ł9253 ,,") Tłoczywil' termoutwardzalne. Tłoczywo 
U -:- <::", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor 
Polski z 1961 r.Nr 18, poz. 9Ol, 

2) PN-611C-89254;; - Tłoczywo M -:- C", ustanowioną przez 
Polski Komitet ' Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. 

, (Mo'nitorPolski Nr 58, pCYl. 254), ' 
3) PN-64lC-89259' " - Tłoczywo M+Sw", ustanowioną przez 

Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lutego 1964 r. (Mo-
nitor Polski nr 24, poz. 1(6), -

4) PN-64/C-89261 " - Tłoczywo M+Bs", ustanowioną przez 
Polski Komitet NormalizacyjnY ,dnia l lipca 1964 r. (Mo
nitor Polski Nr 69,poz. 323). 

5) PN-6.(/C-89W2 " - Tłoczywo MU + C", ust4'nowioną 
przez Polski Komitet NormalizacYJny dnia 28 września 

1964 r.(Manitor Polski Nr 17,poz, 368). 
, 2. ' Norma wymieni,ona w § l lp. 2 zastępuje normę 

PN-61/G"57116 "Wiercenia udarowe. Noiyce", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1961 r. 
(Monitor Polski z 1962 r: Nr 25, poz. W7). 

I 3. ' Norma wymieciona w § l lp. 6 zastępuje normę 
PN-57/E-93501 "Taśmy do wciągania przewodów elektrycz
nych do rmek inStalacyjnych", ustanowioną ja'ko obowiązu
jłKlł przez Polsdc.i Komitet Normalizacyjny dnia 19 listopada 
1957 r. (Monitm Polsk-j Nr 101, pot. 592). 

4. Norma wymienjonaw§ ' I lp. 8 Zdstępujt! normę 

pN-54/P-22216 .. Skóry gotowe. Klasyfikacja jakościowa skór 
spodowych na obuwie", zatwierdzoną jako obowiązującą roz-

, porząd:lleflliem Przewodniczącego Pańsbwow~j Komisji Plano
wania GO&podarczegó l dnia 28 luteqo 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ust.alonych przez Polski Ko
mitet Normlllizacyj;ny, ootyczących przemysłu leokkiego 
(Dz. U. Nr 12, pOJ:. 72). 

5. Normy wymienione, w § 1 lp. 12, 13 i 14 zastfN>ują 
łlonnę PN-65!B-1(}200 .. Piece' i trzony kuchenne 5'tałe. Wyma
gania i badania techniczne przyodbiofze", lJ$'tanowioną przez 
Pols'ki Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Moni
tor Polski Nr 31, poz. 173). 

6. Norma wymieniona w § l lp. 15 zastępuje normę 

PN-60/B-401SO "Piece kaflowe mieszkaniowe. Klasyfikacja 
i wytycz,ne sŁ os,owa ni l\ " , usta'nowioną jako zaleca,ną p.rzez 
PołSki Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960r. (M~ \ 
nitorPol!l'ki z 1961 r. Nr 30, poz. 146). , 

7. Norma wymieniona w ł IIp: 19 ustępuje normę 
PN~65/P-04613 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Tkaniny. Wyznaozanie oiężaru", ustanowioną przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1965 r. (Monitor Pol-
ski. z 1966 r. Nr 5, poz. 49). ' , . 

8. Norma 'wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje następujące 
normy: 

1) PN/P-04635 ,,') Kontrola jakości wyrobów włókienniczy,ch. 
Tkaniny. Wyznaczanie higroskopijn,ości", zatwierdzoną 
ja.ko zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

stwowej Komisji Plan'owania Gosj:Jodar'czego z dnia 9 lu
tego 1954 r. w sprawie 'latwierd'lenia norm pav-stwowych 
uliltalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, doty
czących włókiennictwa (Dz. U.Nr 9, poz. 28), 

2) PN-51/P-04884" - Wyroby pońcZ'osznicze. Wyznacza,nie 
higroskopijności", usta,nowiorią 'jiiko zalecaną przez Pol
ski Komitet Normalizacyjnyo dnia 12 marca 1957 r. (Moni .. 
tor Polski Nr 34, I>0'z. 230)" ,' , 
9. Norma, wymieniona w§l lp. 21 zastępuje normę 

PN-53/P-04642 "Kq,ntrola jakości wyrobów włók:ienniczych. 
Tkaniny.W,yzna<:złmie ,zawartości wolnyc~ kwasów i wolnych 
zasad", zatwierdzoną .. .. jako obowiązującą rozporządzeniiem 
]>iiew(}dn'i6Ząc~go Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 

państwowych ustalonych p.rzez P.olska Komitet Normalizacyj
ny, dpty~~ących , wł6lt.ieią.nictwa(Dz. U. Nr ,9, , poz. 28). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę 
PN-53/l'-04686 "Kontrola jakości wyrobów włókieniczych. 
Filce. Wyznaczanie wytrzYmałości na rozrywanie", zatwier
dzoną jako zalecaną rozporząazeniem Przewodniczącego Pań-

, ' stwó,vejKbtIiisjiPlańowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 
1954 r. w sprawie' zatwierdzenia norm państwowych ustalo
nych przeZ Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wló
kieIliIliCtwa (Dz. U. Nr 17, pOl. 64). 
, 11. Norma wymieniona w § 6 lp. 23 zastępuje no'rmę 

PN-54/P-04801"Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Przędza. Wyznaczanie higroskopijności", za~wierdzoną jako 
zalecaną rozpÓrządzeniem Przewodniczące'goPań:stwowej KJ
misji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerw<:a 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustaIo.nych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa 

(Dz. U. Nr 28, poz. 163); 
1'2. Norma wymieniona w § l lp. 25 zastępuje normę 

PN-63/H-0493I "Badan'ie proszków metali. 02nacza.nie- zgęsz
czalności i formowalności", ustanowioną przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 10 sierpnia 1963 f. ' (Monitor Polski 
Nr '88, poz. 4(9). 
, 13. Norma wymien<iona w § l lp. 27 zastępuje normę 
PN"62/P~04601 "Kontrola jakości surowców, półwyrobów i wy
robów włókienniczych. Wyznaczanie wilgotności", ustanowio
ną prze,z Polski Komitet Normalizacyjny dnia ,26 stycznia 
1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz, 153). 

U. Norma wymieniona w § l lp.. 28 zastępuje normę 

PN-55/Z-04040"Szybka metoda oznaczania zawartości par 
rtęci w powietrzu", zatwierdzoną Jako obowiązującę' r071porzą
dzeniem Przewodniczqcego Państwowej Komisji Planowa.nia 
Gospodarczego z dnia 12 CM!fWCa 1956 r. w sprawiezatwiet
dzenia norm państwowych (pz. U.Nr 31, poz. 1-45). 

15. Norma wyrnietniona w § 1 lp. 58 obwieszczem,a Pol
lIki~oKomitetu NOl'małizacyjneqo z driia 31stytz.ni1l19nr. 
w sprawie ogłoszenia Polskich Norm (Monitor Polsłti Nr 12, 
poz. 87) zastępuje no,rmę PN-6-4/T~903()4 "Telefooiczne kable 
zakończ.eniowe do telefonii naturawej, o izolacji i powłoce 

polwini'towej", ustanoWionIl przez Pols.ki Komitet Normali
zacyjny dnia 16 grudnia 1964 r. (Mo-nitor Polski z 1965 f, 

Nr lO, poz. 37). 
§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN): 
l. z dniem l 'kwietn,ia 1972 r.: 

1) PN~57/B-1404-7' "Płyty gipsowo-żużlowe pełne", ustano
wiona jako zalecana przez Polski Komitet NormaHzacyjny 
dnia 31 grudnia 1957 r.(Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, 
poz. 83). ' 

2) PN-55/B~24601 "Masa i'Lolacyjna krzemionkowa", zatwier
~zona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewoon'iczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia nGrrn 
państwowych (Dz. U. Nr 31, p 00:. 145), 

3) PN-55/P-79040 "Opakowanie do jaj. Kratki tekturowe", 
za t wierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania ,Gospo
darczego ,z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatw~erdlle
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202), 

4) PN-5S/P-94004 ;,Pomoce biurowe. Blok do stenograHi", 
zatwie'rdzona jako obowiązująca rozporządze.niem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Pla,nowan.ia Gospodar
czego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych us'talonych przez Polski Kom-itet Nor
maHzacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 201):-

,5), ,PN.:57/0-96060 'iNarzędzia rzemieślnicze. Pędzle kątowe", 
6) PN-51IP-94021 "Materiały piśmienne. Zeszyty szkolne do 

słówek" 
- ustanowione jako obowiązuJące przez Polski Komitet 



.. 

Monitor Polski Nr 16 

Normalizacyjny pierwsza dnia 19, a druga dnia 11 czer:v
ca 1957 T. (Manitor Polski Nr 64, poz. 397), 

;7) . PN~56/Z~5405.1 ,,')Narzę.dzialek,arskie.Kles]:czyki do Wyj-
. .. mowllnta· narzędzi ze ste,rylizatora':, 

8) PN-56/Z-54037 ." . -Spinaki: -doserwet, · typ Backhau's'i 
--:- .. za twierdzone Jako zalecane ' rozporządzenienl Prie'wod
nicząe.e.g,o PaiuttwpweJi K&m1sji · Planowania .. Gospodarczego 
'l dnia 10 lipca- Hl56ir. :w "sprawie' Z'5ltwierdzenia norm pań
stwowych(Dz. U. Nr 33, poz. 154), 

9) PN-53/Z-55209 "Narzędzia we~erynaryJne. Noże kopytowe 
jednostronne prawe", zatwierdzona jako zalecana rozpo
rządzeniem PrzewodniczącegoPaństwO'wej Komisji Plano
w.ania Gospodarczego z , dnla 12 lipca 1955 r. · w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przeoz Palslci 
Komitet NonnalizacyJny, dotyczących służby weteryna
ryjnej (Dz. U. Nr 31, poz. 188), 

:10) PN/Z-56006 ,,') Narzędzia stomatologiczne. Ochr,aniacze 
metalowe na palec", 

;11) PN/Z-56013 ,., - Łopatka do modelowania w wosku", 
.12) PN/Z-56018" - Łopatka do nakładania wo'sku", ) 
.13) PN/Z-5609,O ,. - Ro-zdzielacz do wypelnień" , 

- ustanowione jako obowiązujące przez PolskiK,omitet 
Normalizacyjny dnia 11 paźdżiernika , 1958 r. (Monitor 
Po.J sk, i Nr 100, poz. 552), 

,14) PN-54/P-79041 "Opakowanie do jaj. Przekładki z tektury 
falistej", zatwierdzona jako obowjązująca roz,porządze
niem Przewodniczącego Państwowej Komisj4 Planowania 
Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pobki 
Komitet Nurmalizacyjny, dotyczących przemysłu letk~ 
kiego (Dz. U. Nr 19, poz. I Hl), 

)5), PN·53/Z-56I08 "Narzędzio st.)matologic~ne. Nóż dogips-u", 
i16) PN-531Z·55179 ,,') Narzędzia weterynaryjne. Cewnik me-
. talowy dla psów", 
17) PN-53/Z~55198" - Igła do zad.skacza srom\ł", 

)S) pN753/Z-55207" - Kleszcz.e ' kopytowe", ' . 
lIg) PN~53/Z-55208" --- Noże kopytowe jednostronne lewe" 

- zatwi.erdzonejako zalecane ro.~porządzę.niem Pr:zewod-
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" 
niczącego Państwowej Komisji Planowapia Gospodarcze~ ' 
go z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zat~ (erdiEm~il 
norm państwowych ustalonych przez PolsklKomj,\etNot~ 
malizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U; ,Nr· f 9; 
poz; 120), ... . 

20) PN/Z-S7522 "Narzędzia lekars'kie. Rękojeści do nar~dzi 
okulistycznych i urologicznych. Główne wymiary",. usta
nowiopa jako obowiązująca pnez Polski Komitel. Norm;t.- -
lizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski ,Nr ,:671 

poz. 395), ' 
21) PN/Z-78008 ,,')Meble s~ita)ne . .Drabinkaboczna',, · 
22) PN/Z.78019" ...:... Stolik przyłóZk.owy d.ladz'ieci", 
23) PN/Z-78030" - Szafka do narzędzi", 
24) PN/Z,78050" - Wanienka do k~pania niemowląt" 

-uznane za obowiązujące rozporządzeniem ·. Prze~cx\ni
czącego Państwowej Komisji Planowania <:;osp?Oarcz6Q.J 
z .dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania zaobowi4-
'Lujące norm . ustalonych przezPolsk.f Komitet Normałi;za
cyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372); 

2, z dniem l stycznia 1973 r.: ..; . . 

l) PN-53/Z-54110 ,,') Narzędzia lekarskie . . Nożycz:ki" pl'oste 
Mayo", 

. 2) PN-53/Z-54111 " - NożycZ'ki odgięte Mayo" 
- zatwi.erdzone jako zalecane rozporządzeriiem Pr.ze.w;qd
nkzącegQ Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze- . 
go z dnia 27 kwietnia 1955 r. w 'sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych przez PoiSIki Komitet Nor
maliza'cyjny, dotyczą<:ych służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, 

--poz. 120), 
3) PN-54/Z-55020" - Noże amputacyjne jednostronne", za

twierdzona jako obowiązująca roz;ponądzooJem Przewod
' nicząeego Państwowej KomisJi Planowania Gosp.ooarcze
' go z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdnnia 
norm państwowych ustalonych p-rzezPolski Komitet Nor
malizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz.U. Nr .;&8; .. pot:. 161). . . .. .. 

' Pieźes. PolskiegoKomiŁetu Normalizil<:yjnego: .B. AdamB.k1 

·)ł"ełny tytlIł normy: kreskIl ' przedtyt~łethtej samejs.eril. no.rm ·zd.tępuje pierwsz4 część ' pełne9,o tytułu: 
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1: dnia i mał'ca 1!ł12 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany do ·Polsklef ·Normy. 

.c . 

..,.~ '. 

Na podstawie lir,t. 9 ust. 4 ustawy. z dnia 27 .listopada 
)961 r. onorinaHzacjl (Ol.U. Nr 5~poz. 298) Polski Ko
mitetNormalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

u~taI)owionej przez Pol~ki Komitet Normaliz~cyjn-'y , dnj-a 
2~ list.()p_~,da ~~4 r. (Mo~itO"r ": Polski l 1965 _ r. Nr ~, 'po~~ ~ 1~2)~' :. 

W dniu 4 marca 1972 r. wprowadzona została zmiana dn 
·ilormy PN-64/A-74022 "Przetwory zbożowe. Mąka pszenna", 

'" . 
Zwiana obowiązuje od dnia ogłoszenia obwieszezenia ';w ." 

Monitorze Polskim,. 

Prezes Polskie,go Komitetu NormaUzacyjnego:B.AaCQttski / 

Tłoczono I polec-eala Prelesa Rady MJnuUbw ' 
w Zakładach Graflcrnveb "Tamka". Zakład nr l, WIIU7IW., Alt T«mta 3. 


