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61 

DEKRET 

z dnia 4 marca 1953 r . 

o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Celem działalności normalizacyjnej jest za 
pewnienie postępu technicznego, zwiększenie zdolności 

produkcyjnej, uproszczenie i powiększenie produkcji oraz 
p odniesienie jej jakości, uzyskanie oszczędności w ma
teriałach i su rowcach, zwiększenie bezpieczeństwa, hi
gieny i wydajności pracy, podniesienie zdrowotności pu
blicznej oraz ułatwienie wzajemnych stosunków gospo
darczych ze Związkiem Socjalistycznych Republik Rad 
i z krajami demokracji ludowej. 

Art. 2. Norma określa dla powtarzaj ących się prac 
w gospodarce na rodowej na jodpowiedniejsze cechy, wy
m iary, właściwości przedmiotów i ich części składowych , 

czynnosci , procesy technologiczne i metody badań oraz 
u stala jednolicie poj ęcia i oznaczenia riiezbędne dla wła
ściwego prowadzenia prac normalizacyjnych. 

Art. 3. Ze wżględu na zakres stosowania rozróżnia 
się normy: 

2. Rada Ministrów na wniosek Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może w 
drodze rozporządzenia rozciągnąć przepisy mme]szego 
dekretu na n iektóre spośród norm określonych w ust. 1. 

Arł. 5. Ilekroć w dekrecie jest mowa o ministręch 
i minis terstwach lub resortach. rozumie się przez to rćw
nież kierowników urzędów centralnych urzędy centri)l -
ne. 

Rozdział 2. 

Prace normalizacyjne. 

Art. 6. 1. Prace normalizacyjne prowadzone są na 
zasadach naukowych i w sposób planowy. 

2. Prace normalizacyjne prowadzone są przez Pol
ski Komitet Norma11zacyjny i inne organy wymi en ione 
w n iniejszym dekrecie. 

Art. 1. 1. Plany prac normalizacyj nych wchodzą 

w skład narodowych p lanów gospodarczych. 

1) zakładowe - stosowane w jednym lub więcej llSpO- _ 2. Plany prac normalizacyjnych uwzględniać b~dą 
łecznionych zakładach pracy, . w pierwszej kolejności potrzeby podstawowych gałęzi 

2) resortowe - stosowane w ramach resortu, 

3) państwowe - stosowane na całym obszarze Państwa 
lub dla określonej gah~zi gospodarki narodowej. 

Art. 4. 1. Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje 
się do norm pracy i płacy, zaspokajania potrzeb, zużycia 
materiałów i energii, ubytków natura lnych, kosztorysów, 
zaopatrzenia i obro tu, które regulowane są osobnymi 
przepisami. 

gospodarki narodowej . 

3. Na wniosek Ministra Handlu Zagranicznego re
sorty produkujące artykuły przeznaczone na eksport 
uwzględnią w planach prac normalizacyjnych opracowa
nie norm dla artykułów przeznaczonych na eksport. 

Art. 8. 1. Normy zakładowe , resortowe i proj ekty 
norm pallstwowych oraz ich zmiany opracowują, zg<?,hie 
z planami prac normalizacyjnych, uspołecznione zakłady 
pracy i jednostki organizacyjne zainteresowanych resor· 
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, tów. Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu służy 
' prawo wglądu do tych prac, żądania materiałów i wy
: ~aśnień oraz zgłaszania wniosków. 

, 2. W przypadkach gdy w opracowaniu normy za
interesowanych jest kilka resortów, Przewodniczący Pań 
',twowej Komisj i Planowania Gospodarczego określi , któ
ty z reso rtów j est właściwy do opracowania normy lub 
j ej proj ektu . 

• Art. 9. Normy państwowe opracowuje Polski Ko
mitet Normalizacyjny. 

Art. 10. Normę państwową oznacza się znakiem 
,rPN" (Polska Norma). 

Art. 11. Przewodniczący ' Pallstwowej Komisj i Plu~ 
nowania Gospodarczego określa zasady organizacji i za
kres działania komórek norma lizacyjnych w resortach 
oraz tryb opracowywania, uzgadniania i ustalania n orm 
.1 ich zmian. 

Art. 12. 1. Normy zakładowe i lesortowe ustana
wia minister w drodze zarządzeni a. Proj ekty norm resor
towych powinny być zgłoszone do Polskiego Kom itetu 
N ormalizacyjnego w celu sprawdzenia ich zgodności 

Z normami podstawowymi. 

2. Właściwy minider może przekazać podległym 

organom uprawnienia do ustanawiania norm zakłado

:wych. 

3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi 
względami właściwy minister może zezwolić na odstąpie
Jlie od normy wkładowej lub resortowej. 

4. Odstępstwa od norm dotyczące artykułów prze
znaczonych na eksport ustala właściwy minister w po
rozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego. 

Art. 13. 1. Normę państwową ustala Polski Komi
t et Normalizacyjny w porozumieniu z zainteresowanymi 
m inisterstwami. ' 

2. Normę państwową zatwierdza Prżewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w drodze 
rozporządzenia jako normę obowiązującą lub zalecaną . 

Rozporządzenie to wymienia numer, tytuł i datę ustalenia 
Jlormy oraz określa zakres j ej mocy obowiązującej. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym intere
sem gospodarczym Przewodniczący Państwowej Komisj i 
J(lanowania Gospodarczego może zezwoli ć w drodze pi

, semnej decyzj i na odstąpienie od obowiązującej normy 
państwowej. 

Art. 14. Organ zezwalający na odstąpienie od nor
my obowiązującej powinien równocześnie określić: , jakie 
.warunki mają być zachowane w związku z udzielonym 
zezwoleniem. 

Art. 15. 1. W ykaz norm państwówych ogłasza PGI
'sIei Komitet Normalizacyjny w "Biuletynie PKN ". 

2. \Nłaściwi ministrowie prowadzą rejestry norm 
zakładowych i resortowych . 

3. Z2sady prowadzenia rejestru norm zfl 1daclowych 
I resortowych określi Przewodniczący Pill1stwowej l-::c
m isji Planowania Gospodarczego. 

Art. 16. M inister Finansów w porozumieniu z Prze
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego określa źródła i sposób fin ansowania prac norma
lizacyjnych w uspołecznionych zakładach pracy. 

R o z d z i a ł 3. 

Polski Komitet N ormalizacyjny . 

Art. 17. Polski Komitet Normalizacyjny, utw orzony 
na mocy ustawy z dnia 20 grudn ia 1949 r. o utworzeniu 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz o polsk ich 
n ormach i stanclartach (Dz. U. Nr 63, poz. 493), przekształ

ca się w urzqd o tejże nazwie. 

A rt. 13. 1. Polski Komitet Normalizacyjny, zwany 
w dalszym ciągu Komitetem, jest centralnym organem 
administracji państwo'wej w zakresie normalizacj i. 

2. Komite t podlega Przewodniczącemu Pmlstwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego. 

3. Na czele Komitetu stoi Prezes , którego mianuje 
i odwołuje Prezes Rady M inistrów na wniosek Przewodni
czącego Pal'lstwowej Komis ji Planowania Gospodarczego. 
Zastępców Prezesa Komitetu mianuje i odwołuje na 
jego wniosek Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego. 

Art. 19. 1. Do zakresu działania Komitetu ---
oprócz spraw wymienionych w poprzednich artykułach -
należy w szczególności: 

1) nadawanie kierunku pracom n ormalizacyjnym, za 
pewniającego postęp techniczny, oraz opracowywanie 
sposobów wszechstronnego wykorzystania osiągnięć 
n aukowych i technicznych w gospodarce narodowej 
przez normalizację , 'a w szczególności sposobów 
pełnego wykorzystania o s : -:]nięć przodującej na uki 
radzieckiej i radzieckich standattów, 

2) prowadzenie studiów i prac badawczych w zakresie 
metodyki i techniki normalizacyjnej oraz ustalanie 
na zasadach naukowych metod prac normalizacyj
nych, 

3) opracowywanie projektów wytycznych i projektów 
planów do wieloletnich i rocznych planów p rac n or
malizacyjnych w gospodarce narodowej i przedsta
wianie ich Przewodniczącemu Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego, 

4) przedstawianie Przewodniczącemu Paiistwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego wniosków w przed
niocie koordynovvania planów prac normalizacyj 
nych poszczególnych ministerstw oraz zasad organi
zacj i prac normalizacyjnych, 

5) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem planów 
p rac normalizacyjnych w gospodarce narodowej i 
n ad stosowaniem norm oraz p rowadzenie zVli ązanej 

z tyn sprawozdawczcści , 

6) wydawanie organu Komitetu pod nazwą "Biuletyn 
PKN" oraz wydawanie i rozprowadzanie norm pań
stwowych, 

7) organizowanie szkolenia, upowszechnianie whdo
mości z za;,rcsu normaJizClcji i wydawanie prac nem
k owych i katc::logów norm pallstviowych oraz czaso
p ism fC1ch owych, 
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8) wymiana doświadczeń i publikacji z odpowiednimi 
organizacjami innych państw oraz występowanie za 
granicą w sprawach dotyczących normalizacji, 

,9) wykonywanie innych zadań z dziedziny normalizacji, 
zleconych przez Przewodniczącego ~allstwowej Ko
misj i Planowania Gospodarczego. 

2. Przy wyk onywaniu swoich zadań Komitet działa 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministers twami 
współpracuj e z instytucj ami naukowymi. 

Art. 20. Organizacj ę i szczegółowy zak r:es dz i ałania 

Komitetu określa statut nadany p rzez Radę Minis trów. 

Ar t. 21. 1. Przy Komitecie dzi ała Rada N ormaliza 
dyjna . Przewodniczącego Rady oraz jego zastęp ców po
'ł0łuje Przewodniczący Paiis twowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. 

2. W sk ład Rady Normalizacyjnej wchodzą p rzed
s tawiciele zainteresow anych minis terstw, ins tytucji i za 
kładów naukowy ch oraz w yb itni sp ecj aliśc i. Prezes Ko
mitetu i j ego zastępcy biorą z urzędu udz iał w p osiedze-

l
'ach Rady. 

3. Do zadań Rady Norma lizacyjnej należy : 

I' r ustalanie wyty czny ch dla k ierunku pra c Komitetu, 

2) inicjowanie prac naukowo-badaw czych, 

3) opiniow anie planów' p rac i preliminarzy budże towych 
Komitetu oraz sprawozdań z wykonania tych planów 
i budżetu, 

I 
. ) wykonywanie innych zadaI1 zlecony ch przez Prze

'wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego. 

4. Szczegółowy zakres działania i skład Rady Nor-
lizacyjnej , t ryb powoływ ania jej członków, organiza 

cję i sposób jej działania określa statut, nadany przez 
P zewodniczącego PaI1stwowej Komisj i Planowania Go
s odarczego. 

Art. 22. Przewodniczący PaIlstw owej Komisji Plano
w f.nia Gospodarczego po zasięgn ięciu opinii Min istra 
S~kolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk okreś li 

stanowiska w Komitecie , n a których powinni być za
trhdniani pracownicy nauk i. 

I . I Art. 23. Ogół dochodów i wydatków Komitetu obj ę-
ty jest budżetem Państwa (budżet centralny) . 

A rt. 24. 1. Za czynnoś ci Komitetu mogą być po
bierane opłaty. 

2. Przewodniczący Pań stwowej Komisji Planowania 
G spodarczego w po rozumieniu z Ministrem Finansów 
o eś li czynnoscl Komite tu, za które p obierane b ędą 
op aty, oraz ustali wysokość tych opła t. 

1. Komitet prowadzi re jes tr n orm palI
owy ch i ewidencj ę norm resor towy ch. 
2. Przewodniczący Pań stwowej Komisji Planowan ia 

spoda rczcgo okreś li sposób prowadzenia rejes tru norm 
widencji norm, o k tórych mowa w ust. 1. 

Art, 26. Przewodniczący Państwowej Komisji P~ a 

ania Gospodarczego na wniosek Prezesa Polskłeuo 

itetu Normdlizacyjnego określi Y-l p orozumieniu z M i
n is rem Kon troli PaJlstwowej zakres i sp osób p rzep ro-

wadzania kontroli prac normalizacyjnych w resortach 
i stosow ania norm oraz prowadzenia sprawozdawczości. 

R o z d z i a ł 4. 

Przepisy karne. 

Art. 27. 1. Kto, będąc kierownik iem zakładu pracy 
albo osobą odpowiedzialną za produkcj ę lu b za kontrolę 
techniczną produk cji, n ie stosuje w procesie prod ukcji 
obowiązuj ących no rm pańs twowych, dopuszcza do w y
konania p rac n iezgodny ch z tymi normami lub wypusz
cza na rynek prod uk cj ę nie odpow i a d aj ącą tym normom , 
albo też nie zachowuje szczegó lny ch warunk ów u s tano~ 
w ionych w zwi ązku z zezwoleniem udz ielonym n a od
stąp i en i e od obowiąz l!j ące j nor my pal'ls twow ej; 

podlega karze więz ienia do la t dwóch lub karze 
a resz tu. do la t d wóch. 

2. Osoba okreś lona w us t. 1, któ ra powoduje wpro
wadzeni e do obrotu z zagxan i cą produkcj i n iezgodnej 
z obowiązuj ą cym i normami państwowym i albo t eż ze 
szczególnymi w arunkami us tanowionym i V-l zwi ązku z 
zezwoleniem udzielonym na od stąp ien ie od obmNiązu j ą
cej normy państ.wowej , 

podlega k a rze więzien i a do la t trzech. 

3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 
dz iała nieumyślnie , 

podlega karze a resztu do 6 mie s i ęcy lub karze grzyw
ny do 5.000 zł. 

Art. 23. Kto używa znaków normalizac yjnych nie
zgodnie z przepisami , 

podlega karze aresztu do rok u lub ka rze grz yw ny 
do 10.GOO zł . 

R o z d z i a ł 5. 

Przepisy końcowe i przejściowe. 

Art. 29. Pracownicy Po lskiego Komitetu N o rmali
zacyjnego , utworzonego na mocy ustawy z d n ia 20 grud
n ia 1949 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 495). przechodzą do służby 
w Komitecie . 

Art. 30. Majątek Polskiego Komitetu Normalizacyj 
n ego, określonego w a r t. 29, p rzydziela się Kom ite towi. 

Art. 31. N o rmy dotyczące narzędz i mierniczych, 
podlegaj ących obowi ązkow i legalizacj i, n ie mogą być 
sprzeczne z przepisami dekretu z dnia 19 kwietn ia 1951 r. 
o organ ach admini stracji miar' oraz o m iarach i na r z ę 
dziach m ierniczych (Dz. U . Nr 26, poz. 195) oraz z p rze
p isami na jego podstawie wydanymi. 

A rt. 32. Dotychczasowe normy , uzn ane p rzez P rze
wodniczącego Pal'lstwowej Komisji Planowania Gospo
darczego za obow iązujące , staj ą s i ę o bow i ązuj ącymi nor
mami p a.ń stwowym i w rozumieniu n ini e jszego dekl et u, 
z zas trzeżen iem przepisów'" art. 13 ust. 3. 

A r t. .33. 1. Tracą moc wszelk ie p rzepisy w p rzed
mio lach normowanych niniej szym dekretem, a w sz:ze
gólności : 

1) ustawa z d nia 3 lipca 194 7 r. O normach i stJ.nd ·utach 
b.udowlany ch (Dz. U. Nr 52, poz. 269), 
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2) ustawa z dnia 20 grudnia t949 r . o utworzeniu Pol
skiego Komitetu Normalizacyjnego oraz o polskich 
normach i standartach (Dz. U. Nr 63, poz. 493). 
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na 

podstawie niniejszego dekretu zachowują moc przepisy 
dotychczasowe, o ile .nie są sprzeczne z niniejszym de
kretem. 

• 
Art. 34. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 

Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego i wszystkim ministrom. 

Art. 35. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

. Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekreta rz Rady Państwa: M. Rybicki 

62 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA 

z dnia 18 lutego 1953 r. 

zmieniające stawki uposażeń pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. 
o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. 
Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448) zarządza się, 

co następuj e : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 
26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przed
siębiorstw lasów państwowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 24, 
poz. 218 i z 1951 r. Nr 56, poz. 390) wprowadza się zmia
ny następujące: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
.. § 2. 1. Pracownicy przedsiębiorstw lasów pmistwo
wych otrzymują uposażenie zasadnicze według na
stępującej tabeli: 

Grupa Pracownicy zatrudnieni 

uposażenia w Centralnym Zarządzie pozostali 
Lasów Państwowych pracownicy 

miesięcznie zł 

1 1333 1249 
2 1215 11 39 
3 1094 1000 
4 926 838 
5 816 734 
6 708 626 
7 632 554 
łl 574 498 
9 524 452 

10 484 418 
11 452 394 
12 432 376 

2. Uposażenie dyrektora Centralnego Zarządu Lasów 
Państwowych i jego zastępców określa Minister Le
śnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Mi
nistrem Finansów."; 

2) w § 4 stawki dodatku lokalnego ustala się, jak na
stępuje: 

Grupa uposażenia miesięcznie zł 

1 28 
2 25 
3 24 
'4 23 
5 21 
6 20 

Grupa uposażenia miesięcznie zł 

7 19 
8 17 
9 16 

10 15 
11 13 
12 12 

3) w § 5 stawki dodatku lokalnego ustala się , jak na
stępuje: 

Grupa uposażenia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

4) w §6 ust. 1: 

miesięcznie zł 

76 
68 
EO 
57 
53 
49 
45 
42 
38 
34 
30 
26 

kwotę 472 zł 50 gr zastępuje się kwotą 567 zł 

378 zł 454 zł 

315 zł 

220 zł 50 gr 
157 zł 50 gr 
126 zł 

5) w § 6 ust. 2 skreśla się; 

6) w § 7 ust. 1: 
liczbę 126 zastępuj e 

3675 
3150 
2100 
1575 
1050 

.. 

7) w § 7 ust. 3 skreśla się ; 

się 

.. 

,,' 

liczbą 

.. 
151 
132 
11 3 
76 
57 

378 zł 

265 zł 

189 zł 

151 zł; 

38; 

8) w § 9 ust. 1 liczbę 1.200 zastępuje się liczbą 36; 
9) § 10 skreśla się. . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r. 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

Reklamacje z powodu niedo ręcz,"uia ;:>oszczególnych numerów wnosić należy do Administracj i Wydawnictw U. R. M. 
(Warszawa, ul. Bracka 20al w te rmini e 10 d') 15 dni po otrzymaniu następnego nu meru. 
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