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DZIE-NNIK USTAW 
R Z E C Z Y P O S P O L I T E lP O L S R I E~J 

Warszawa. dnia 29 grudnia 1949 r. 
Nr 63 

TRESC: 

Poz.: 
u S T A W Y: 

493 - z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Polskiego Koini-tetu Normalizacyjnego oraz o ·p{)lskich 
normach i standartach 

494 - z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym . 
495 - z dnia 20 grudnia . 1949 r o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych 
496 - z dnia 20 grudnia 1949 r. o wynalazkach i wzora(:h użytkowych, dotyczących obrony Państwa 
497 - z dnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wydawnictw . 
498 - z dnia '20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji Radiofonicznej wraz z Planem 

Kopenhaskim i Protokołem końcowym, podpisanych w Kopenhadze dni,a 15 września 1948 r. 
4V9 - z dnia 20 grudnia 1949 r . o ratyfikacji Konwencji (Nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie 

w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Orga
nizacji Pcacy w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. • ' .. -, 

ROZPORZĄDZENIA: 

500 - Ministra Oświaty z dnia 19 października i949 r. w sprawie utworzenia wydziałów . w Wyźszych 

1197 
1199 
1203 
1205 
1207 

120a 

1~08 

Szkołach Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz w Cieszynie 1208 
501 - Ministra Oświaty z dnia 13 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie 

Warszawskim 1209 
502 - Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych . . • 1209 
503 - Minist1-a Skarbu z dnua 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Rolnego. 1216 
504 - Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Rolnemu przez Pań-

stwowy Bank Rolny agend oraz aktywuw i pasywów, objętych rachunkie'm polskim 1216 
505 - Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Bank'-l Rzemiosła 

i Handlu . . . .... I • 1217 
506 - Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawUe pl'zekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu 

przez Bank Związku Spółek Zarobkowych S. A. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, 
objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Banku Związku Spółek Zarobkowych S. A. w stan ' 
likwidacji •. .. _ • 1217 

507 - Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia. 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy 
Oszczędności . . " .•.. ; 1217 

508 - Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Powszechoej Kasie Oszczęd-
ności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem 
polskim oraz. postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji 1218 

509 - Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania przez Bank Gospodarstwa 
Spółdzielczego agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia go 
w stan likwidacji . 1218 

510 - Ministra Leśnictwa z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji zakresu działania przed-
siębiorstw las~w ~aństwowych 1218 

493 

USTAWA 

z dnia 20 grudnia 1949 r. 

o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz o polskich normach i standarłach. 

Art. 1. Tworzy się Polski Komitet Normalizacyjny. Art. 4. Siedzibą Komitetu ję.st m. st. Warszawa. 

Art. 2. Celem Komitetu jest: 
1) prowadzenie na zasadach naukowych prac norma

lizacyjnych w dziedzinie techniki, wytwórczości, 

zdrowotności publicznej, handlu, potrzeb admini
stracji oraz dla organizacji życia gospodarczego, 

Art. 5. Komitet używa pieczęci okrągłej z godłem 
państwowym pośrodku i napisem "Polski Komitet Nor
malizacyjny" w otoku. 

Art. 6. Nadzór nad Komitetem sprawuje Przewod
niczący Państwowej Komisji Planowania Gospodar .. 2) koordynowanie prac normalizacyjnych, wykonywa

nych przez inne instytucje, urzędy i przedsiębior

stwa, 
3) ustalani,e i rozpowszechnianie norm i standartów. 

Art. 3. Komitet posiada osobowość prawną. 

czego. 
, 

Art. 7. 1. Komitet ma zarząd i użytkowanie ma
jątku nieruchomego, oddanego mu protokolarnie przez 
Skarb Państwa. ' 
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2. Mająte~ ruchomy Komitetu wyodrębnia się 
protokolarnie z ogólnego majątku' Skarbu Państwa . 
i przekazuje Komitetowi ' na własność. 

3. Komitet może nabywać mają'tek nieruchomy 
na własność Skarbu Państwa, zatrzymując go w swym 
użytkowaniu . 

Art. 12. Komitet jest wolny 
państwowych i samorządowych 

publicznych. 

od podatków ' i opłat 
oraz innych danin 

Art. 13. Komitet oznacza normy i standatty zna
kiem "PN" (Polska Norma) na prawach wyłączności. 

4. Za ' zobowiązania, zaciągnięte przez Komitet, , Art. ~4. 1. Przewodniczący Pańsh~o~ej . Komisji 
niezależnie od odpowiedzialności Komitetu odpowiada_Planowama Gospodarczego po porozumlemu SIę z za
Skarb Państwa do wysokości wartości majątku nieru- .interesowanymi ministrami może uznać w drodze roz
chomego użytkowanego i ~arządzanego przez Komitet. . porządzenia określone normy i standarty ustalone przez 

, . Komitet za obowiązujące na całym obszarze PańsbNa , 
5. Rozporządzenie Rady Ministrćw określi szcze- lub pewnej jego części lub dla . pewnych gałęzi życia 

gółowo zasady postępov.'ania przy ustalaniu zakresu gospodarczego. ' . 
odpowiedzialności Skarbu Państwa; 

Art. 8. 1. Budżet Komitetu zatwierdza Przewod
niczący 'Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego w porozumieniu z Ministrem Skarbu. . . 

2. Wpływy ' Komitetu składają się z: 

a) wpływów z umów o dzieł?, 
b) dochodów z posiadanego majątku oraz ze sprze

daży własnych wyd~wnictw, 

c) dopłat ze Skarbu Państwa, 
d) dochodów z innych źródeł. 

Art. 9. 1. Władzami Komitetu są dyrekcja i Rada 
Naukowa· 

2. Członków dyrekcji' powołuje i odwołuje Prze
vlOdniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego. 

3. Dyrekcja. kieruje całokształtem prac Komitetu 
i reprezentuje ' go na żewnątrz. 

.4. Przewodniczący Pa,ristwowej Komisji Planowa
n ia Gospodarczego moze: 'w drodze zarżądz€mia} wyda
nego w porozumieniu z lVIinistrem Skarbu, zlecić Pro
kuratorii Generalnej Rzeczypospolit,ej Polskiej zastęp

stwo sądowe Komitetu ' w .odniesieniu do wszystkich 
albo niektórych spraw. 

5. Do zakresu działania Rady Naukowej · należy 
nadzór nad działalnością dyrekcji oraz inne czynności, 

określone w statucie. 

Art. 10; 1. Szczegółową , organizację i zakres dzia':' 
łania Komitetu oraz skład Rady Naukowej i sposób 
powoływania jej członków określi statut, nadany przez 
Radę Ministrów i ogłoszony w Monitorze Polskim. 

2. Statut uwzględni w składzie Rady Naukowej 
przedstawicielstwo związk6w zawodowych i Związku 
Samopomocy Chłopskiej. 

Art. 11. 1. Stosunek słtl,~bowy pracowników ~o
mitetu, z wyjątkiem zatrudnionych na mocy umowy 
o pracę, jest publiczno", prawny. . Do tego stosunku sto
suje . się odpowiednio przepisy o państwowej służbie 

cywilnej. 

2. Pracownicy Komitetu podlegają przepisom upo
saże;iowym, obowią~u~ącym dla pracownik?w paI1stw~- , 
WYCh. Do pracowl1lkow naukowych KomltętUllO stosuJą 
się w tym względzie- przepi;;y, dotyczące państwowych 
pracowników nauki. . " 

2. Przewidziane w ust. 1 rozporządzenia, odnoszące 
się do norm i stand,artów budowlanych, wydaje Prze
wodniczący Państwowej Komisji Planowania ' < Gospo
darczego w porozumieniu z Ministrem Budownictwa. 

3. Rozporządzenia, określone w ust. 1 i 2,' będą 
wydane po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych i . Zarządu Głównego Związku Sa:
mopomocy Chłopskiej. 

4. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowa:
nia Gospodarczego określi sposób- prowadzenia przez 
Komitet rejestru ustalonych norm i standartów oraz 
wyda przepisy, dotyczące obwieszczeń Komitetu o usta
leniu norm i standartów. 

Art. 15. 1. ,Kto nie przestrzega norm i stanąar
tów, uznanych za oo{)wiązujące, albo nieprawnIe używa 
Zl1:i!m PN ..:..- podlega karze aresztu do dwóch lat lub 
grzywny albo obu tym karom łącznie. 

2. Jeżeli sprawca działanieum)\ślnie, podlega ka
rze aresztu do . sześciu miesięcy lub g'rzywny . 

Art. 16. 1. W spra~ach, nie unormowanych ni.:.. 
niejszą ustawą, 'pozostają w mocy przepisy, ustawY 
z dnia 3 lipca 1947 r; o normach.i sŁandartach .budow-
lanych (Dz. U. R. . P. Nr 52, poz. 269) . . .. 

2. Dotychczas wydane zarządzenia na podstawie 
ustawy, powołanej w ust. 1, w sprawie ustalenia norm 
obowiązujących i zaleconych pozostają w -mocy. 

Art. 17. Ustawa ni~iejsza nie narusza przepisó\Ą; 
art: 19 ustawy z dnia 28 paździerriika: ' 1948 r. ożakł~l:rach: 
s !,)ołecznych - służby zdrowia i planowej gospodarce 
w śłużbie zdrowia (Dż. U. R. P. Nr 55, poz. 434) . 

Art. 18. Wykonanie- ustawy porucza się ' Przewod
niczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodar"
czego. 

Art. 19. ' Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło': 
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów; J. CyrankIewicz 

o." "·" 

,WicePrezes 'Rady Ministrów i Przewodniczący . Pallstwo
wej Komis) Planowania Gospodarczego: II. Minc 


