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ROZPORZĄDZENIE. PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 listopada 1954 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych pnez Polski Komitet Normalizacyjny. 

Na po~stawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o po'rskim Komitecie Normalizacyj ;>
n ym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy pat}stwowe (PN) • 
obowiązujące na całym obszarze Państwa nąs tępuj;:jce 

normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

~I Numęr nOrI!ly I 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D-7961 O 
I 

D-79625 

D-79656 

D-79667 

D-79U63 

D-79671 

D- 950Dl 

G-79003 

G-79009 

G--:79012 

Tytuł normy 

Skrzynki i komplety skrzynkowe do piwa w butelkach 
typu grodziskiego. 

Skrzynka do pośp iesznej przesyłkL ryb. 

Skrzynki i komplety skrzynkowe do materiałów wy
buchowych dynamitowych. 

Skrzynki i komple.ty skrzynkowe do zapalników elelc
trycznych górniczych. 

Skrzynki i, komplety skrzynkowe do lontów procho
wych. 

Skrzl~ka i komple t- skrzynkowy do materiałów wybu-
chowyc~ amonowo-saletrzanych .• 

Kop alniaki. 

Główka butelki do zajjJlknięć pałąkowych: 

Wymagania techniczne. 

Butelka do porteru. 

Butelka do win niemusujących. 

~ .;Data ustale.\1i<;L n<?rmy 

26 sierpnia 1950 r. 

16 lipca 1952 r. 
31 maja 19t2 r. 

31' maja 1952 r. 

31 maja 1952 r. 

30 czerwca 1952 r. ' 

4 pażdziemika 1952 r. 
30 kwietnia 1951 r. 

30 czerwca 195 1 r .. 

30 czerwca 1951 r. 

'.' 

I 

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia p-ie 
:wolno: 

l) wyrob~w przeznaczonych na ek3port Vf tym przy· 
padku, gdy zamawiający stawia inne warunki, 

1) produkować przedmiotów objętych nonnami wymie
nionymi VI § 1 lp. 1-6 i 8~10 nie odpowiadających 
tym normom, 

2) wyrabiać kopalniaków z drewna kopalniakowego nie 
odpowiadających normie w1(mienionej w § 1 lp. 7w 
§ 3. Pr'l:episów rozporządzenia nie stosuje się d:'>: 

\ \ 

2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi .w życie z dniem 
1 stycznia 1955 r. 

. Przewodniczący Pal1·stwowej Komisji Plano'wanla 
Gospodarczego : w z. M. Lesz 
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ROZPOUZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWO WEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 listopada 1954 r. 

\ 

W sprawie utwierdzenia norm państwowych ,ustalonych przez Polski Kom~tet Normalizacyjny, dotyczących rur , 
I . ' 1 spawania. 

I 

Na podstawie art. 13 u,s·t. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitec ie Normalizacyj
nym (Dz. U, Nr 15, poz; 61) zarządza Si~I, co nast~p'uje:c .. 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (P N) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące 

normy ustalone przez Polski Komite t NormaIiz\icyjny:. 

,-


