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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 8 lipca 1952 r. 

w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. 
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz 
o polskich normach i standartach (Dz. U. Nr 63, poz. 493) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za obowiązujące na całym obszarze 
Państwa następuj ące normy ustalone przez Polski Komi
tet Normalizacyjny: 

I 
J~r oraz Miesiąc 

I Nr reje- I 
Vata w\1isu 

Lp. symbol i rok Nazwa (określenie) normy do 
norm y PN ustalenia stru rejestru 

1. B-04300 luty 1951 Cement. Badanie cech fizycznych 2604 I 20 lutego 
1951 r. 

2. B-04302 luty 1951 Cement. Badanie cech wytrzymałościowych 26 10 21 lutego 
1951 r. 

3. B-24622 grudzień Roztwór asfaIto.UJY do gruntowania powierzchni 
1950 budowli przed nałożeniem właściwej izolacji as fal- 2315 21 grudnia - towej 1950 r. 

4. B-30000 sierpień Cement portlandzki 250 3709 l września 
1951 1951 r, 

5. B-3000l sierpień Cement portlandzki 350 - 3710 l września 
1951 1951 r. 

6. B-30002 sierpień Cement portlandzki 400 3711 l września 
1951 1951 r. -

7. B-30003 sierpień Cement murarski 150 3712 1 września 
1951 1951 r. 

8. B-30005 sierpień Cement hutniczy 250 3713 l września 
1951 1951 r. 

9. B-91061 I maj Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane 3081 30 maja 
1951 

c 
wewnętrzne 1951 r. 

10. B-.91062 maj Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane 3082 30 maja 
1951 wewnętrzne pł/lcinolUe Wymiary 1951 J . I 11. B-91063 maj Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane 3083 30 maja 
1951 wewnętrzne l1.ładkie. W!Jmiar!} 1951 r. 

12. C-02051 czerwiec Klasyfikacja koksu z węgla kamiennego. SoIt!}- 3233 27 czerwca 
1951 ment!} koksu 1951 r. 

13. C-97952 czerwiec Koks wie lkopiecowy 3236 27 czerwca 
1951 1951 r. 

14. C-97953 czerwiec Koks odlewniczy 3237 27 czerwca 
1951 1951 r. 

15. I C-97955 czerwiec Koks opałow!} 3239 27 czerwca 
1951 1951 r. 

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie 
wolno: 

§ 1 lp . 9-11, przeznaczonych do .nowych budynków 
mieszkaniowych miejskich, 

1) stosować innych metod badań cech fizycznych ce
mentu, aniżeli podane w normie wymienionej w § 1 
lp. l, 

2) stosować innych metod badań cech wytrzymałościo

wych cementu, aniżeli podane w normie wymienionej 
w § l lp. 2, . 

3) prod.ukować roztworu asfaltowego do gruntowania 
powierzchni budpwli przed nałożeniem właściwej izo

. lacji asfaltowej, nie odpowiadającego normie wymie
nionej w § 1 lp. 3, 

4) wyrabiać cementu portlandzkiego, murarskiego i hut
niczego, nie odpowiadającego normom wymienionym 
w § 1 lp. 4-8, 

5) wyrabiać i stosować drzwi drewnianych wewnętrz

nych, nie odpowiadających normom w ymienionym w 

6) sortować koksu: z węgla kamiennego i określać jego 
sortymentów inaczej, aniżeli podaje norma wymie
niona w § 1 lp. 12, 

7) produkować koksu wielkopieco.wego, Odlewniczego. i 
opałowego, nie odpowiad.ającego normam wymienio
nym w § 1 lp. 13-15. 

§ 3. Cement, raztwór asfaltawy, drzwi i koks, nie 
odpow~adające no.rl1lo:m wymienionym w § l, wyprodu
kowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządze
nia, mogą pozostawać nadal w obrocie towarowym. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się: 

1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przy
padku, gdy zamawiający stawia inne warunki, 

2) do prac naukowo-badawczych, 
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3) do drzwi wymienionych w § 1 lp. 9-11, przeznaczo
nych do budynków monumentalnych, 

4) w innych wyjątkowych przypadkach - za zgodą 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. 

Nr oraz 

§ 5. Uchyla się moc obowiązującą następujących 

norm uznanych za obowiązujące na mocy rozporządzenia 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w splawie uznania 
norm ustalonych p rzez Polski Komitet Normalizacyjny 
za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105): 

Miesiąc i rok I Nr rej es tru I Data wpisu do Lp. symbol Nazwa (ckreśLnie) normy 
w!Jdania rejest , u 

norm', FN 

l . B-201 luty Cement portlandzki 250. Warunki te chniczne 1359 12 f(rudnia 
1950 r. 1950 r. 

2. B-206 lutg Cement portlandzki 400. War unki techniczne 391 12 grudnia 
1950 r. 

3. B-209 marzec Cement murarski 150. 
1950 r. 

§ 6. Uchyla się moc obowiązującą następujących 

norm budowlanych, ustanowionych na mocy zarządzenia 
Ministra Odbudowy z dnia 10 lutego 1948 r. o ustanowie
niu norm budowlanych (Monitor Polski Nr 22, poz. 93): 

9) PN/B - 1641 Drzwi wewnętrzne drewniane w bu
I downictwie mieszkaniowym. 

10) PN/B - 1642 Drzwi wewnętrzne trzypłycinowe. 

Szczegóły konstrukcyjne: 
11) PNIB - 1643 Drzwi głacl.kie wewnętrzne. Szczegóły 
I konstrukcyjne. . 

l' 50 r. 
\\'arunki techniczne 1360 . 12 f(Tudnia 

1950 r. 

§ 7. Uchyla się moc obowiązującą wszystkich norm 
budowlanych ustanowionych na mocy zarządzenia Mini
stra Budownictwa z dnia 14 lipca 1949 r. w sprawie usta
nowienia obowiązujących norm budowlanych (Monitor 
Polski Nr A-49, poz. 685). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
miesiąca od daty ogłoszenia. 

Przewodniczący Pal1stwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. E. SZyI 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 lipca 1952 r· 

w sprawie udzielania przez władze wojskowe zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających 
ohowiązkowi wojskowemu. 

l Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego oraz wskazać, w jakim celu, do jakich krajów na jaki 
1950 r. 6 powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. okres czasu zamierza wyjechać. 

}

1950 r. Nr 6, poz. 46, z 1951 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 22, 
oz. 172) zarządza się , co następuje : . . § 5. Jeżeli nie zachodzą inne przeszkody do wyda

nia oficerowi rezerwy lub pomocniczej służby wojskowej 
§ 1. 1. Wyjazd i pobyt za granicą oficerów rezer- p aszportu, władza właściwa do wydawania paszportów 

y i pomocniczej służby wojskowej wymaga zezwolenia zwraca się z urzędu do MinisŁ~rstwa Obrony Narodowej 
*ładz wojskowych. o zajęcie stanowiska co do zamierzonego wyjazdu tego 
"' 2. Nie wymaga zezwolenia władz wojskowych wy- of;':era za gr-anicę, wskazując jednocześnie w jakim celu, 
jazd i pobyt za granicą oficerów rezerwy i pomocniczej do jakich krajów i na jaki okres czasu zamierza on wy-

. służby wojskowej, jeżeli wyjazd~następuje na podstaw1e jechać . 
~aszportów dyplomatycznych lub służbowych albo na 
~?dstawie przepustek wydawanych w małym ruchu gra- . 

lcznym. 

§ 2. Nie wymaga zezwolenia władz wojskowych 
wyj azd i pobyt za granicą przedpoborowych, poboro
wych, poborowych zaliczonych do ponadkontyngentu 

raz szeregowców i podoficerów 'rezerwy i pomocniczej 

1
łUŻbY wojskowej. 

§ 3. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej są obo
wiązani uzyskiwać zezwolenie właściwych władz woj
~kowyCh na wyjazd i pobyt za granicą w trybie i na za
~adach określonych w przepisach normujących służbę 

r
OjSkOWą żołnierzy. 

J § 4. Celem uzyskania zezwolenia władzy wojskowej 

~
a wyjazd i pobyt za granicą oficer rezerwy lub pomoc

, iczej służby Wojskowej obowiązany jest zamieścić w 
odaniu wniesionym do władzy właściwej do wydawania 

.Ijlaszportów - niezależni e od innych danych wymaga
nych do uzyskania paszportu - również wzmiankę, że 
jest oficerem rezerwy lub pomocniczej służby wojskowej, 

§ 6. 1. Ministerstwo Obrony Narodowej zawiada
mia bezpośrednio władzę właściwą do wydawania pasz
portów, czy z punktu widzenia wojskowego nie ma przesz
kód do wyjazdu oficera za granicę. 

2. Wydanie paszportu przez władzę właściwą do 
wyd.awania paszportów jest równoznaczne z udzieleniem 
oficerowi zezwolenia władzy wojskowej na wyjazd i po· 
byt za granicą. 

§ 7. Osoby wyjeżdżające za granicę (na stałe za· 
mieszkanie lub czasowy pobyt) albo przekraczające gra
nicę na podstawie przepustek wydawanych w małym 
ruchu gran'icznym, bez względu na to, czy są obowiązane 
do uzyskiwania zezwoleń władz wojskowych lub nie 
- n ie mogą przewozić za granicę żadnych wojskowych 
dokumentów osobistych ani kart powołania. 

§ 8. 1. Przed otrzymaniem paszportu osoby wy
jeżdżające za granicę obowiązane są złożyć dokumenty 
wymienione w § 7 w Prezydium Rady Ministrów. 
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