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Od Redakcji
Zamieszczone w bieżącym numerze wykazy obligatoryjnych Polski Norm i norm branżowych
zastępują opublikowane w Nr. 11 z września 1996 r., które uznać należy za nieaktualne.
Ustanowienie nowych Polskich Norm i intensywne wycofywanie norm branżowych przez
zastąpienie nowo ustanowionymi Polskimi Normami, czy też bez zastąpienia nimi, musiało
spowodować zmiany w wykazach norm obligatoryj11ych. Wprawdzie informowaliśmy o nich
sukcesywnie w kolejnych numerach biuletynu, ale wobec rozmiaru zmian uznaliśmy za
konieczne opublikowanie w tym numerze wykazu aktualnego na dzień 31 grudnia 1998 r.
Wykaz jest poprzedzony zestawienie1n rozporządzeń ministrów wprowadzających obowiązek
stosowatiia norm czy też zm ieniających wcześniejsze rozporządzenia.
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