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RozponZĄOZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 pażdziernika 1952 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Krosna w powiecie krośnieńskim, województwie rzeszowskim. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego 
Państwa (Dz. U. N r 6, poz. 48) zarządza się , co następuje: 

§ l. Z gminy Miejsce Piastowe w powiecie kro
śnieńskim, województwie rzeszowskim wyłącza się gro-

madę Suchodół i włącza się ją do miasta Krosna w tymże 
powiecie i województwie. 

§ 2. Rozperządzenie wchodzi vi życie z dniem 1 
stycznia 1953 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOłECZNEJ 

ORAZ ZDROWIA 

z dnia 15 września 1952 r. 

zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawi.e bezpieczeństwa higieny pracy w z.akładach 

graficznych. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 rozpo-

I
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 
1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. z 1928 r. 
Nr 35, poz. 325. z 1931 r-. Nr 64, poz_ 533, 'Z 1934 r. Nr 95, 
poz. 854 i z 1950 r. Nr 36, poz. 330) oraz art. 2 ust. 1 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z- dnia 22 sierp
nia 1921 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich 
zwalczaniu (Dz. U. z 1921 r. Nr 18, poz. 616, z 1931 f. 

Nr 64, poz. 531 i z 1934 r. Nr 95, poz. 854) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. VI rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 

z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i h igieny pracy w zakładach graficznych (Dz. U. Nr 65, 
p oz. 441) wprowadza się następującą zmianę: 

§ 170 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,4) przepisy §§ 4, 5 ust. 2. 6, 1, 9. 19, 20, 21 , 22, 24, 
36, 31, 11, 93, 99 - w 2 lata,". 
o 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z d niem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Mini ster Pracy i Opieki Społecznej: w z. SI. Zawadzki 

Minister Zdrowia: J. Sztachelski 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 24 września 1952 r. 

w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Po)sld Komilet Normaliza cyjny_ 

.~a podstawie art. 14 u stawy z dnia 20 grudnia 
1949 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizac~7j

nego oraz o po)<;kich norm ach i standartach (Dz. U. Nr 63, 
poz. 493) zarządza się. co następuje: 

§ 1. Uznaje się za obowiązujące na całym obszarze 
Państwa następujące normy ustalone przez Polski Ko-
mitet Normalizacyjny: -



.. 

Dziennik Ustaw Nr 41 494 ~ Poz. 286 281 

Lp. ,\lr oraz sVmbo1 Miesiąc i rok Nazwa (określenie) 
Nr rejestru 

Data wpisu 
normy I'N ustalenia norlIly do rejestru 

l C·97954 czerwiec 1951 Koks karbidowy 3238 27 czerwca 1951 r. 

2 D-94006 marzec 1951 Tarcica wagonowa iglasta 2779 31 marca 1951 r . 

3 H-85021 czerwiec 1952 Stal narzędziowa do pracy na go- 27 czerwca 1952 r. 

I 
rąco . Klasyfikacja 4540 I 

4 H-85023 czerwiec 1952 Stal narzędziowa stopowa do pra- 27 czerwca 1952 r'l 

I cy na zimno 

§ 2. Normy wymienione w § l lp. 1 i 2 obowiązują 
ze zmianami ustalonymi przez Polski Komitet Normaliza
cyjny: 
l) norma wymieniona pod' lp, l - ze zmianą ustaloną 

w dniu 23 czerwca 1952 r. i w tejże dacie wpisaną 
do rejestru, 

2) norma wymieniona pod lp. 2 - ze zmianą ustaloną 
w dniu 27 czerwca 1952 r. i w tejże dacie wpisaną 
do ,rejestru. 

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie 
woJno: 

l) produkować koksu karbidowego nie odpowiadające
go normie wymienionej w § l lp. 1, 

2) produkować i stosować tarcicy wagonowej iglastej 
nie odpowiadającej normie wymienione] w § lip, 2, 

3) dopuszczać do obrotu sŁali narzędziowej do pracy na 
gorąco o klasyfikacji innej aniżeli określa norma 
wymieniona w § lip, 3, 

Klas!Jfikacja 4542 

4) dopuszczać do obrotu stali narzędziowej stopowej 
do pracy na zimno o klasyfikacji innej aniżeli okre
śla norma wymieniona w § 1 lp. 4. 

§ 4. Koks, tarcica wagonowa iglasta oraz stal okre
ślona w § 1, wyprodukowane przed wejściem w życie ni
niejszego rozporządzenia i nie odpowiadające norm.)m 
wymienionym w § l, mogą pozostać w obrocie towiUO
wym. 

§ 5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się: 
1) do prac naukowo-badawczych, 
2) w innych wyjątkowych przypadkach za zgodą Prze

wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Pailstwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. E. Szyr 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA -
z dnia 29 września 1952 r. 

w sprawie zasad udzielania świadcze.ń przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 paź
dziernika 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia 
i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r· 
Nr 55, poz, 434 i z 1950 r . Nr 36, poz. 327) zarządza się, co 

; następuje: 

§ 1. Pracownicy twórczy, zrzeszeni w Związku Lite
,ratów Polskich, w Związku Polskich A rty stów Plastyków 
albo w Zwiazku Kompozytorów Polskich, korzystają ze 
świadczeń z~kładów społecznych służoy zdrowia na za
sadach ustalonych dla osób uprawrlionych do korzysta
nia ze świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

§ 2. CzłonKowie rodzin pr·acowników,. o których 
mowa w § 1, korzystają ze świadczeń zakładów spolec1.-

nych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla człon
ków rodzin osób uprawnionych do korzystania ze świad
czeń z tytułu ubezpiecze .ń społecznych. 

§ 3. 1. Dowodem uprawniającym do otrzymania 
świadczeń leczniczych jest: 

1) d la pracownika twórczego - legitymacja, wydana z 
ważnością na dany rok kalendarzowy przez właści
wy związ:ek, 

2) dla członków rodziny (§ 2) - zaświadczenie, wydane 
z ważnością na dany rok kalendarzowy przez prezy
dium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady na
rodowej, stwierdzające stosunek rodzinny tych osób 


