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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 5 października 1954 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm- państwowych ustalonych pnez Polski Komitet Normalizacyjny. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa następuj ące 

normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. I Numer normy I Tytuł normy I Data ustalenia normy 

1 D-79150 Łubianki z pałąkiem bez wieka. ~ 31 października 1952 r I Łubianki do jagód. 

2 54/D-95101 Drewno_ opałowe. 30 kwietnia 1954 r. 
' .-

S D-97002 Sklejka. . 31 lipca 1951 r. 
~ , G-79001 Bu telki .zwykłe. 21 maja 1952 r. 

5 N-99300 Sprzęt geodezyjny. " 29 lutego 1952 r. 
Tyczki. 

. 6 N-99301 Sprzęt geodezyjny. 29 lutego 1952 r . 
Okucia tyczek. 

7 54/P-91251 Obuwie ochronne. 6 kwietnia 1954 r. 
Trzewiki męskie skórzane na spodach drewnianych. 
Warunki techniczne. 

§ 2. Od dnia wejści a w źycie . rozporządzenia nie 
wolno: 

1) wyrabiać przedmiotów obje;tych normami w)'mienio
nymi w § l lp . 1, 4-7 nie odpowiadających tym nor
mom, 

2) wyrabiać drewna opalowego w okrąglakach i szcza
pach przeznaczonego do oero tu - nie odpowiad ają

cego normie wymienionej w § 1 lp. 2, 
3) produkować sklejki sucho klej onej nie odpowiadają

cej normie wymienionej w § 1 lp . 3. 
§ 3. Przepisów rozporządzeni3 nie stosuje się: 

.1) w zakresie normy wymienionej w § l lp. 2 do drew
na opałowego wyrabianego z drevma przeznaczone
go pierwotnie na inne cele, które wsku tek zużycia 

lub wad zostało zakwalifikowane do przerobu na 
drewno opałowe, 

2) w zakresie normy wymienionej w § l lp. 3 do sklej
k i lotniczej i sklejki krytej okleiną , 

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

4) do prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1955 r., z. tym że: 

1) norma wymieniona w § 1 lp . 2 obowiązuje od dnia 
l lutego 1955 r., 

2) norma wymieniona w § 1 lp . 7 obowiązuje od dnia 
1 listopada 1955 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 5 październ ika 1954 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny; dotyczących 
budownictwa. 

, Na podstawie art. 13 u5t;- 2 dekretu z dnia 4 m,uca 
1953 r . o normach i o Polskim Komitecie N ormalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
obowiązujące na całym . .gbszarze Państwa nastGPujące 
normy ustalone prz-ez P~Jski Komitet Normalizacyjny: 

"': ; .. 
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Lp. I Numer normy I Tytuł normy I Data ustalenia nomlY 

1 B-02414 Centralne ogrzewanie. 11 pażdziernika 1952 r. 
Naczynia zbiorcze systemu otwartego. 

, 
2 54/B-03301 Stropy ceramiczno-żelbetowe. , 30 kwietnia 1954 r. 

Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych. 

3 8-11101 Brukowy materiał kamienny. 5 listopada 1952 r. 
Kostka nieregularna. -

" B-til02 Bmkowy materia! kamienny. 5 listopada 1952 r. 
Kostka zwykła. 

S B-11103 Brukowy materiał kamienny. 5 listopada 1952 r. 
- .;,: Kostka rzędowa. 

6 B-I1104 Brukowy materiał kamienny. 5 Jj,stopada 1952 r. 
Brukowiec. --' 

1 B-11110 Krawężniki kamienne uliczne proste. 17 stycznia 1951 r. 
Wymiary. 

8 B-111ll Krawężniki kamienne łukowe. 17 stycznia 1951 r. 
Wymiary. 

, 
9 B-11112 Krawężniki kamienne drogowe proste. 17 stycznia 1951 r. 

Wymiary. -
10 B-l11 13 Kraw f,'żniki kamienne drogowe łukowe 17 stycznia 1951 r. 

Wymiary. 

11 B-12005 Pustaki ceramiczne. 31 maja 1952 r. 
Pus taki Akermana. 

12 B-12030 Ceramiczne płyty ścienne. 30 k wielnia 1952 r. 

13 B-12040 Sączki (dreny) wypalane z gliny. 16 lipca 1952 r. 

14 B-12600 Pu staki ceramiczne. 28 pażdziernika 1952 r. 
Pustaki DS (Żerań). 

15 B-12510 Pustaki ceramiczne. 28 października 1952 r. 
Pustaki Stolica. -' 

I 

16 --- B-12615 Pus taki ceramiczne. 28 października 1952 r. 
Pustaki DS (Zerań) i pustaki Stolica. 
Badania techniczne. .-

17 B-14051 Krawężniki obrzeża betonQ':le. 30 czerwca 1952 r. 
-

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy 
ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. I Numer no rmy I Tytuł normy I Data ustalenia normy 

l 54/B-82510 Strunobetonowe belki teowe. 30 kwietnia 1954 r. 
Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznacze-
nie i cechowanie. 

2 54/13-94250 Okucia budowlane. 8 kwietnia 1954 r. 
Kółka do kłódek. 

I 
Typ lekki. 

ł 

, 
§ 3. Od dnia wejścia w źycie rozporządzenia nie 

.wolno: 
. 1) produkować i wyrabiać przedmiotów i wyrobów obję

tych normami wymienionymi w § 1 lp. 1, 3-15 i 11 

p6w ceramiczno-żelbetowych objętych normą wy
mienioną w § 1 lp. 2 inaczej, niż przewiduje ta nor
ma, 

nie odpowiadających tym normom, -
2) konstruować i wykonywać obliczeń statycznych stro_ 

3} przeprowadzać badań technicznych pustaków (DS Ze
rań) i pustaków Stolica inaczej, niż przewiduje nor
ma wymieniona w § l lp. 16. 
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ł 4. Przepisów rozpoi"ządzenia nie ~tosujesię 'do: 1) normy wymienione w§ lp.3~10 obowiązują od 
I) wyrobów przeznaczonych, na' eksport w tym przypad- ,dnia' 1 listopada 1955 r" , 

ku, gdy' zalllltwiający stawia inne warunki, ' ~) nonny wymienione w § 1 lp. 11~16obowiąiują od 
dnia 1 marca 1955 r. ' . 2) , m-:ac nauk()wo-badawqych. 

§5. Rozporządzenie wchodzi w zycie od dnia ' Przewodriiczący Pai'istwowej Komisji Planowania ' 
Gospodarczego: w z. M. Lesz , ' '1 stycznia 1955 r., z tym że: ' 
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ROZPORZĄDZENIE " PRZEWODNICZĄCEGO PAIiJSTWOWEJKOMISJI' PLANOWANIA ' GOSPODARCZEGO 
, • i 

z dnia 5 'Pilździemika 1954 r. 

W sprawie zatwierdzenia norm państwowyt:hust,alonych przez ' Polski Komitet ' Normalizacyjny, dotyczących . 
mechaniki. ' 

~ 
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 'llarca 

1953 r.'" o normach io Polskim Komitecie Normalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza ' się ' jako normy panstwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Panstwa następujące 
D()rmy ustalone przeż Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. Numer normy 

l 53/A-63000 

2 53/8-54050 

3 53/B-54052 ' 

• 53/B-54053 

5 53/B-65104 

6 53/K-54050 

7 53/K-540S1 

8 53/M-59151 

9 53/M-59152 

10 53/M-59201 

11 53/M-59275 

12 53/M-59276 

13 53/M-59271 

J. 53/M-65100 

15 53/M-6.5101 
, ' 

16 53/M-65102 

, " 53/M-::--65103 " 

' 54/M';"'71001 
. . :' 

I 
, 

Tytuł normy 

Narzędzia rzeźniczo-masarskie . Noże. 

Warunki techniczne. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Młotki dwuobuchowe. 

Narzędzia rzemi eślnicze. 

Młotki kamieniarskie płytowniki. 

Narzędzia rzemieślnicze . 

Młotki kamieniarskie rozłupniarki. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

tom z racią. 

Narzędzia nawierzchniowe. 
Widły 6-zębowe z końcami spłaszczonymi. 

Narzędzia nawierzchniowe. 
Widły 9-zębowe .z końcami spłaszczonymi. 

Sciernice tarczowe płaskie z jednostronnym wybraniem 

Sciernice tarczowe pła5kie z dwustronnym 

Sciernice pie~ścieniowe z podcięciem. 

Segmenty ścierne płaskie. 

Segmenty ścierne pierścieniowe. 

Segmenty ścierne wypukłe. 

Narzędzia r;zemieślnicze. 

Przecinaki kowalskie na gorąco. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Przecinaki kowals~ie na zimno. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Nadstawki kowalskie. 
Odsadniki. 

' Narzędzia rzemieślnicze. 
Nadstawki kowalskie. ' 
Gładziki płaskie. 

;", 

wybraniem, 

Data ustalenia normy 

30 września 1!ł53 r. 

, 21 lipca 1953 r, 

20 lipca 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

29 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

21 lipca Ul53 r. 

21 lipca 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

' 21 lipca 1953r. 

" Sprzętgosp~darstwa 'domowego; Naczynia alumin,i<)we. ' 30kwiethia1954.,i. " " 
Warunki tecbnic7.ne. ' " .' " .t 

" 


