
DZIENNIK U'STAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
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hL: ROZPORZĄDZENIk 

27 - Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczegu z daia 9 lutege 195-4 L W' sprawie __ 
twierdzenia norm ustalonY:.,ch przez Polski Komitet NO\I:malizacyjny,doty=1łcych stalli 'konstruk.cyj.nydł . 

28 - Przewodll'iczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie za
twierdzenia n';mn państwowych ustalonych przez Polski Koatet Normalizacyjny, dotyczących włókien-

nictwa . . ....•. . •.• 
29 - Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. W' sprawie za

tw ierdzenia norm ustalonych przez Po)s!oi Komitet Normalizacyjny, dotyczących układu pasowań i ' spraw-
dzianów • • . . . . . .. •.. 

30 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwoM! Wydziału 
" Zamieiscowego w 2.yrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Ma20wieckim • • ; • . • 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 
31 - z dnia 5 lu tego 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban konwencji :z: dnia 9 grudnia W-łI L • zapobiega-

niu i karaniu zbrodni ludobójstwa.. ..•.• .. ...... 
32 - z dIliia 10 lutego 1954 f. W sprawie przystąpienia Etiopii de konwencji dotyczącej Swiatowej Organi.zaejl 

Meteorologiczne j, podpisane j V! Waszyn gtonie dnia 11 pąździemika 1947 r. . . . • . . 
33 - z dnia 16 lu tego 1954 r. w sprawie przystąpienia FHipin do I'rotokołu z dnia 19 listopada 1948 r. runie!lz

czającego pod kontrolą mi ędzynarodową p ewne środki odurzające nie objęte Konwencją :li dnia 13 lipca 
1931 r. o ograniczell'iu fabrykacji i uregulow aniu podziału środków odurzających. zmienioną Protokołem 
podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. ' 

34 - z dnia 16 lutego 1954 r. w spraw ie przystąpienia RepublikI Costa Rica de międzynarodowej konwencji 
o liniach )adunkowych, p ounisanej w Londynie dni~ 5 lIipca 1930 r. 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 9 lutego 1954 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm ustaloIlych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
sŁali konstrukcyjnych. 

Na podstawie art 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca § 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
19~3 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj- obowiązuj ące na całym obszarze państwa ' następujące 

nym • .Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: noany. u stalone przez Polski Komitet Normalizacyjny; 

Lp . I Nr normy I T Y t u ł . n o r m y Data ustalenia IlQrmy 

I H-34019 I Stal węglowa konstrukcyjna wyższej j akości. Klasym~acja. 7 kwietnia 1953 r. 

2 I H-84020 I Stal w qglowa k onstrukcyjna pospolitej i zwykłej j akoś ci. Klasy- 7 kwietnia 1953 r. 
fikocj a. 

3 I H-84029 I Stal konstrukcyjna stopowa do nawęglania. Klasyfikacj a. 7 kwjetnia 1953 c. 

-41 H-84030 I Stal konstrul~cyjna stopowa do ulepszania cieplnego. Klasyfikacja. 7 kwietnia 1953 r. 
_ .1-

§ 2. Od dnia wej ś cia w życie rozporządzenia nie 
w·:>Jno : 

1) sto sować innych gatunkow sta li węglowych kon
stn:kcyjny ch wyższej pospolitej i zwykłej j akości, 

aniżel i określ':lne w normach wymien ionych w ' § l. 
lp . l i 2, 

2) stosować i~nych gatunków stali konstrukcyjnej sto
p owej do nawęglania i ulepszania cieplnego , aniżeli 

określone w n ormach wymienionych w § 1 lp . 3 i 4. 
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§ 3. Przep isów rozporządzenia n ie stosuje się do: 

l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przy
padku, jeżeli zamawiający s tawia 'inne warunki. 

2) pra c naukqwo-badawczych. 

.§ 4. Rozporządzenie wchodz.i w życie z dniem ogło
szenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 

ROZPORZĄDZENiE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSnVOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO ' 

z dnia 9 lutego 1954 r. 

w sprawie za twierdzenia nonn- państwowych ustalonych przez Polski K omitet Norm.alizacyjny, dotyczących 
włókiennictwa. 

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

§ 1. Zatwie rdza się jako normy pańs twowe (PN)') 
obowiązujące na całym obszarze Państwa n astępujące ! 

normy, ustalone p rzez; Polski Komitet NormalizdcyjlJy;1 .,. 

\ 



Dzl<!l\ntk Usław Nr S -- 54 - Poz. 28 
--------------------------------~------------------------------~~ 

Nr llOl'llly 

1 P-Gt106 
J P~7Cl 

I 531P-()1108 

• ~641 
I 53fp~642 

, 5l1P~3 

f 531P~ 

• 5~ 
-, §3IłI---04 .... 

., 
~ 

li 531P--i4651 

• -~~ 
, 

M 531P-G466ti 

14 5~3 

l-5 531·p-04618 

16 ~-04Mtl 

M' 5J1P~ 

HI ~2§1 

l' P---81001 
20 P-81002 
2<1 P-81150 
22 P-81151 -. 
23 P-S1601 

, 

Zł P-81602 
26 P-łH?OO 

26 P-81000 
21 p-Sla50 
U P-81g51 
~ P--82000 
lO P-ł!2004 

:n 5J.'P--82001 
"3'2 P-82250 . 
33 P-82253 
34 .53IP-82258 
35 P-82450 
36 P-82451 
37 P-82452 
31 p-!n46 t 
39 P-82462 
.ł() P-82463 
41 53/P--8246!1 
ł2 53/P-82470 
43 P--8?6S0 
44 P--82653 
45 53/P-82656 
4'6 P-82851 
łf'i P-83000 

T"tllł Ilormy I Data ustalenia normy I 
Przędza. Oznacz<loi;e aumeracji i skrętu. ~ 26 maja 1952 r. 

- Tkaniny. Oi:nac'kanie splotów tkackich. 
Surowc-e włókiennicze. Symbole. 

Kontrola,. jakości wyrobów włókienniC"lPych.. Tkaniny. Wykrywa
nie wolnego chloru. 

\ 

Kontrola jakości wyrobów wrókienniczych. Tkaniny. Wyzna-cza-
nie zawutości wolnych -kwasów i wolnych zasad. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyanacza
-nie zawartośoi tłuszczu. 

Kontr-01a jakości wyrOoOOw' włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza
aiezawartości a:p~etury. 

Kontrvia jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Wy-znacza
!lłe wilgotności. 

KQmrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Pomiar wy
sokoś<:i runa . 

. Kontrola jakości wyroWlw włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza-
Jll.ie ciężaru runa. 
Kontrola jakości wyrobów 
Pobieranie próbek. 
Kontrola jakości wyrobów 

włókienniczych. Przędza bawełniana. 

włókienniczych. Tkaniny. Wyzńacza-
nie zamocowania runa. 
Ko;ntrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza wełniana. Po
bieranie poróbek. 
KMltro}a jakości wyrooow włókienniczych. Przędza lniana. Pobie-
ranie p.róbek. ~ 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza j'edwabna 
rozwijaa'i. PobieraJII.ie próbek. 
Kontrola jekości wyrobów 'Yrłókienniczych.- Przędza Jedwabna 
przędZłHIlłI.. Pobieranie próbele 
l(ontŁ-)N! jekośoi wyrobów włókienniczych. Greża. Pobieranie 
próbek. 

-Surowce włókiennicze. Kok<my porzemysłowe jedwabnika JDOrwo
wego. Klasyfikacja. 
Nici szwa-lne aaweł1łiane. Zasady klasyfikacji. 
Przędza bawełniana . Zasady klasyfikacji. 
Przędza waL.;riana. Zasady klasyfikacj.i. 
Włóczka. Zasady kła5yfikacji. 
Przęd2i' lniana. Zasady kla,.syfikacj,i. 
Ni ci szwalne 1niane. Zacsady klasyfikacji. 
Przędza konopna. Zasallly klasyfikacji. 
Pn:ędza ju:towa_ Zasady klasyfikacji. 
hzędza jedwabna. Zasady klasyfikacji. 
Nici szwalne jpdwabne. Zasady klasyfikacji. 
Tkaniny bawełniane. Zasady klasyfikacji. 
Tkal'liny bawełniane. Sze.rokości. 

Tkaniny ba-wełBiane. Rozmiary tkanin odpasowooych. 
Tkaniny wekiiane. Zasady klasyfikacji._ 
Tkalliny wełRJ.a.ne. Sz~rok€)Ści. 

Tk-aniny wełniane. Rozmiary tka.nin odpasowanych. 
Tkaniny lniane. Zasady klasyf·ikacji. -
Tkaniny konopne. Zasady kl-asyfi'kacji. 
Tkaniny jutowe. Za-sadyklasyfikacji. 
Tkaniny lniane. Sz~rokości. 
Tkaniny k01lf~'Pne. Szerokości. 
Tkaniny jut'0Wi!. Szerokości. 
Tkaniny llaiał\e. Romniary tkanin odpasowanych. 
Tkaniny konopne. Rozmiary tkanin odpasowanych. 
Tkaniny )edwa'łJne. Zasady klasyfikacji. 
Tkanin.y jedw-a.bne. S.e.rokości. 
Tkaniny jedwoone. Rozmiary tkanin odpas6wanych. 
Tkaniny sieci~we bawelniane. Zasady klasyfikacji. 
Taśmy tkane, ~a.dy klasyfikacji. 

/ 

8 grudnia 1952 -r. 
11 maja 1953 r. 

18 lipca 1953 r. 

18 lipca 1953 r. 

18 lipca 1953 r. 

18 lipca 1953 r. 

3 września 1953 r. 

18 lipca 1953 r. 

18 lipca 1953 r. 

3 września 1953 r. 

18 lipca 1953 r. 

3 września 1953 r. 

3 września 1953 r. 

.4 września 1953 r. 

4 września 1953 r. 

4 września 1953 r. 

29 grudnia 1952 r. 

26 maja 1952 r. 
30 września 1952 r. 
24 października 1952 r 
23 czerwca 1952 r. 
23 czerwca 1952 r. 
23 czerwca 1952 r. 
23 czerwca 1952 r_ 
23 czerwca 1952 r. 

6 grudnia 1952 r. 
17 lipca 1952 r. 
30 czerwca 1952 r. 
18 lipca 1952 r. 
28 czerwca 1953 r. 
21 lipca 1952 r . 
19 lipca 1952 r. 
:la czerwca 1953 l. 

14 lipca 1952 r. 
14 lipca 1952 r. 
14 lipca 1952 r. 
18 lipca ' 1952 r. 
19 lipca 1952 r. 
19 lipca 1952 r . 
28 czerwca 1953 r. 
18 czerwca 1953 r. 
19 lipca 1952 r. 
19 lipca 1952 r. 
28 czerwca 1953 r. 
30 grudnia 1952 r. 
21 maja 1952 r. 



Dziennik Ustaw Nr 9 5.5 POIZ.221 

Lp. I 
48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Lp. ' I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

13 

19 

20 

21 

---------------------- .-----------------

I 
(' 

I 
Nr normy T y t u ł n o r m y I Da la ustalenia normy 

P--83004 Taśmy tkane. Szerokości. 21 maja 1952 r. 

P-83005 Taśmy plecione. Zasady. klasyfikacj~. 21 maja 1952 r. 
P-83007 Taśmy plecione. Szerokości. 21 maja 1952 r. 
P-85000 Wyroby powrożnicze kręcone. Zasady klasyfikacji. 18 lipca 1952 r. 
P-85 00 1 Wyroby powroźnicze plecione. Zasady klasyfikacjI. 17 lipca 1952 r. 

P-86 000 Filce. Zasady klasyfikacji. 30 września 1952 %:. 

P-8600t Filce. Grubości. 6 crrndni a 1952 r. 

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

Nr normy 

P-04500 

P-04601 

P-04602 

P--046 1O 

P-04611 

P--045 I 2 

P-04613 

P-04620 

P-04622 

P-04623 

P-046U 

P- 04626 

P--04628 

P-04G29 

P--04632 

P-04633 

P-04634 

P-04635 

P-04640 

53/P-0465.( 

Tytuł normy I Data ustalenia normy 

Surow"e, półfabrykaty i wyroby włókiennicze. Zasada obliczania 27 paździe rn i k(\. 1952 r. 
ciężaru. 

Surowce włókieI:.nicze. \\Tyznaczanie wilgotności. 31 maj a 1952 r. 

Kontrola j akości wyrobów włókienniczych . Klimat i aklimatyzacja 30 kwie ~ni a 1952 r. 
próbek. 
Kontroia j akości wyrobów włókiennicz ych. Tkaniny. Pomiar dłu- 30 \\Tr7. e~nla ~952 r. 
gości. 

Kon trol a j akości w yrobów włókicll.niczych. Tkaniny. Pomiar sze- 30 kwietnia 1952 r. 
rokości. 

Kontrola jakości wyrobów włókiennicz ych. Tkaniny. Pomiar 
grubości. 

30 kwietnia 1952 r. 
~ 

Kontrola j akości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza · 30 kwietnia 1952 r. 
nie ciężaru. 
Kontrola jakości !wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyzn a.::za- 31 maja 1952 r. 
nie wilgotności. 
Kontrola j akości w yrobów włókienniczych. Tkaniny. \Vyznacza- 30 kwietnia 1952 r. 
nie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie. 
Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza- 30 kwietnia 1952 r. 
nie kurczliwości po praniu. 
Kontrola jako§ci wyrobów włókienniczych. Tkaniny. W yznacza- 30 kwietnia 1952 r. 
nie .kurczliwości po prasowaniu. 
Kontrola j akoś ci w yrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza- 29 grudnia 1952 r. 
nie wytrzymałości na rozrywanie. 
Kontrola j akoś ci wyrobów "dókienniczych. Tkaniny. Wyznacza- 30 września 1952 r. 
nie wytrzymałości na wypychanie. 
Kontrola j akości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza- 30 września 1952 r. 
nie przeinakaJności. 
Kontrola j akości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznacz3.- 31 grudnia 1952 r. 
nie wytrzymałości na zginanie. 
Kontrola jakości wyrobów włóki enniczych. Tkaniny. WyznacZ'l- 14 paźJzie rnika 1952 r . 
nie włoskowatości. 
Kontrola jakoś ci wyrobów włókienniczych. Tkaniny. \Vyznacza- 30 września 1952 r. 
nie prlewiewności. 

Kon trola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. WyznacZc1.- 21 lipca 1952 r. 
nie higroskopijności. 
Kontroh jakoś ci wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza.- 30 września 19.52 r . 
nie wytrzymałości na rozdzieranie. 
Kontrola j akości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznacza-, 30 w)'ześnia 1952 r. 
nie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza bawelnian.3. . 3 września 1953 r . 
y.'yznaczanie n umeru. 



D::t4ennik Ustaw Nr 9 

Lp. I 
22 

23 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

.34 

35 

36 

3'1 

38 

39 

42 

43 

45 

46 

Nr normy 

53!P--04655 

53!P-04656 

5J.'P-04658 

53/P-04$)59 

53!P-().4660 

53iP-Cf4661 

5J;'P-04662 

53/P-04667 

53/P-046ó8 

53!P-04669 

531P-04671 

53/P-04672 

53!P- 04674 

53/P- 04675 

53/P-Ot676 

5J.'P-046l7 

53/P-04632 

53!P-4!683 

53fP-04696 

5:}'P-O.1697 

53/P-04698 

53!P-04699 

53/P-04701 

53/P-04702 

53,'P-04703 

53/P-04704 

53/P-04 ?05 

531'p-047C6 

56 Poz. 28 ----------------------------------------

Tytuł normy 

Kontrola ja:wśc i wyrobów włókienni czych. Przf~<ua bawełnian3.. 

Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 

Kontrola jakośc i wyrobów włókienniczych. Przędza bawełniana. 

Wyznaczanie liczby skrętu. 

Data ustalenia normy 

3 września 1953 r. 

3 wrześn.ia 1953 r. 

Kontrola jaknści wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznacza
nie wytrzymałości na przebijanie. 

1 października 1953 r. ' 

Kontrola jakOŚC i \O: yrobów włókienni czych. ' Dzianiny. Wy:wacza
nie wodochłonności~ 
Kontrola jak:)ściwyrobów włókienniczych. Dzianiny. \Vyznacza-
nie przewiewności. 

( września 1953 r. 

" września 1953 r. 

Kontrola j ako~;ci wyrobów ",·rokienniczych. Dzi.aniny. Wyznacza- ( września 1953 r. 
nie kurczliwości .po zamoczeniu w wodzie .. , 

Kontrola j akoś c i wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznacza- ( września '1953 r. 
.lłie kurczliwo~ci po praniu. 

Kontrola jako,' ci wyrobów włókienniczych. Przędza wełniana . 3 września 1953 r. 
W' y:lllcczanie wytrzymałości na rozrywanie. 

Kontrola ja~o"c i wyrobów włóki.enniczych . Przędza wełnia.ln. 3 września 1953 r. 
V/yznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 

Kontrola jakości wyrob9w włókienniczych. Przędza' bawelniana. · 3 września 1951 r. 
Wyznaczan ie wytrzymałości na rozrywanie w stan ie mokrym. 

Kontrola jako~ci wyrobó'w włókienniczych. Nici szwalne bilweł- 3 września 1953 r. 
niane. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 

Kon trcl'l jakości wyrobów włókienniczych. Nici szwalne baweł- 3 września 1953 r. 
ni ahe. Wyzn aczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mo-
krym. 
Kon trola j akOŚCi wyrobów włókienniczych. Przędza lniana. y..,'y
znaczanie wyt rzymałości na rozryvvanie. 

Kontrob jakosci wyrobów włókienniczych . Przędza lniana. Wy
znaczanie wytrzym ai ości na rozrywanie w stanie mokrym. 

Kontrola jako5c: wyrobów włókienniczy ch. Przędza wełniana., Wy
znaczanie nume ru. 

Kontro la jakości wyrobów włókienniczych. Przędza lniana. Wy
znaczani~ numeru. 

Kontrola jakości wyrobów v:łókie:lniczych> Fi1ce. Pomiar dlugości. 

Kontrola jako5ci wyrobów włókienniczych. Filce. Pomiar szero
kości . 

Kontrola j akości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna 
rozwijana. 'Nyznaczanie numeru. 

Kontrola jakoś ci wyrobów wlókienniczych. Przędza jedwabna 
przędziona. \Vyzn aczanie numeru. 

Kon trola j akośc i wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna 
rozwijan ,!. Wyznaczani!?' wytrzymałości na rozrywanie. ,'C 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych . Przęrlza jedwabna 
przt)dziona. \ '\lyznaczan:e wytrzymałości na rozrywanie. 

Kon trola j akośc i wyrobów włókienniczych . Greża. W yzn'l czanie 
nUn1 l? ru. 

Kon trola jakośc i wyrobów włókienniczych . Greża. Wyznaczan ie 
wytrzymałoś c i na, rozry·wanie. 

Kontrola jc:koś ci w yrobów włókienniczych. Przędza wełniana. Wy
znaczanie licz by skrętu. 

Kon trol'! jakości wyrobów włókienn iczych. Przędza lniana. \Vy
znaczanie liczby sk.rĘ tu. 

Kontrola jake-ści wyrobów włókienniczych . , Przędza jedwabna roz
wijilna. \VyznacZilnie liczby skrętu. 

Kontrola jakości wyrobów włóki enniczych. Przędza jed""ablla 
prz(;uziona . vVyznacza.nie liczby s~rc,tu. 

3 września 1953 r. 

3 września 1953r. 

3 września 1953 r. 

3 września 1953 r. 

3 października 1953 r. 

3 października 1953 r. 

3 września 1953 r. 

4 wneśnia 1953 'r . 

3 września 1953 r. 

3 września 1953 r. 

4 września 1953 r. 

3 września 1953 r. 

3 września 1953 r. 

3 p aźd.zierni!:ia 1953 r 

3 września 1953 r. 

,3 września 1953 r. 

I 



D'li~Dnik Ustaw Nr 9 57 Poz. 28 

Lp. I Nr nonny Tytuł n9rm y 

I--~--------~-------------------
Data ustalenia normy 

50 P-81 005 

;;1 P-8l00o 

Przędza bawełniana. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 

N ici , szwalne .lJaw e!niane. Systematyka laboratoryjnej ' k ontroli 
jakości. 

23 pażdziernikd 1952 r. 

30 g rudnia 1952 r . 
l 52 P-811 55 Przędza wełniana. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakośc i. 31 pażdz iernikiJ. 1952 r. 

53 P--81156 Włóczki!. Systematyka laborato ryj ne j ko ntroli j ak ości. 31 październik'l. 1952 r. 

23 paźd.ziernika 1952 r. 

30 grudnia 1952 r. 

25 października 1952 r . 

11 maja' 1953 r. 

54 P--81606 PrzędZ'l biana. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 
I 

63 

64 

65 

P-81607 

P-81702 

53/P-8l802 

P-81853 

P--82005 

P-8225,1 

' P-82464 

P-82463 

P-82468 

P-4l2654 

P-8300S 

Nici szwllne lniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jak ości. 

Przędzd konopna. Systematyka laboratoryjnej kontroli ja!,-ości. 

Przędza jutowa. Systematyka laboratoryjnej kon troli jakości. 

Przędza jedwabna. Systematyka laboratoryjnej kontro H j'lkości. 

Tkaniny bawełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli Jakości. 

Tkaniny wełniane. Systematyka laboratory jnej kontroli jakoś ci. 

Tk,'lniny lniane. Systematyka laboratoryjnej kon troli j akości. 

Tkaniny jutowe. Sys tematyka laboratoryjnej kontroli j akości. 

Tkaniny konopne. Systematyka laboratoryjnej k ontroli jakości. 

Tk aniny jedwabne. Systematyka laboratoryjńej kontroli jakości. 

Taśmy tkane. Systema tyka laboratoryjnej kontrolij akoś:::i. 

1 grudnia 1952 r. 

30 września 1952 r. 

30 września 1952 r. 

30 września 1952 r. 

30 września 1952 r. 
18 grudnia 1952 r. 

30 września 1952 r. 

15 paźdz iernika 1952 r. 

15 październIka 1952 r . 66 P--83009 Taśmy plecione.. Systematyka laboratoryj nej kontroli jalości. 

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

1) stosować innych oznaczeń numeracji i skrętu przę

dzy, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 1/ 

2) stosować innych oznaczeń splotów tkackich, niż okre
ślone normą wymienioną w § 1 lp. 2, 

3) oznaczać podstawowych surowCów włókienniczych 

symbolami innymi, niż określa norma wymieniona 
w § IIp. 3, 

4) stosować innych metod badań wyrobów włókienni
czych w zakresie' określonym nonnam{ wymieniony
mi w § 1 lp. 4-10 i 12, niż przewidują te -normy, 

5) pobierać próbek wyrobów włókiennicżych objętych 
normami wymienionymi w § 1 lp. 11, 13-17 inaczej, 
niż określają te normy, 

6) stosować innych zasad klasyfikacji surowców i wyro
bów włókienniczych, niż określone normami w ym ie
n ionymi w § l lp. 18-29, 32, 35-37, 43, 46" 47, 49 
i 53, ' 

7) stosować innych zasad klasyfikacji wyrobów powroź
niczych , niż określone normami wymL~!lionymi w~ § 1 
lp, 51 i 52, 

8) wyrabiać tkanin odpasowanych obj ętyc~ normami 
wymienionymi w § l lp. 31, 34, 41, 42 i 45 o rozmia
rach innych, niż przewidują te normy, 

,.. 

9) produkować tkanin określonych normami wymienio
nymi w § 1 lp . 30, 33, 38-40 i 44 innych szerokości, 

niż przewidziane w ty ch normac,h, 

10) produkować taśm określonych nOffi1ami wymieniony
mi w § l lp. 48 i 50 innych szerokoś ci, niż przewi
d ziane w tych n ormach, 

11) produkować filców inn ych grubości, niż przewidzia
ne w normie wymienionej w § l lp. 54. 

§ 4. Przep isów rozporządzenia nie s tosuje ,ię do: 

1) suro·wców, półfabrykatów i wyrobów włókiennicz ych 
przeznaczonych na eksport w tym przypadkt~, gd y 
zamawiający stawia inne warunk i, 

2) prac n aukowo-bad_awczych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem og łc>

szenia, z tym że : 

1) w slosunku. e1..o norm w ym ienionych w § 1 lp. 19-30, 
32, 33, 35-40, 43, 44, 46-54 - po upływie 6 miesię
cy od dnia ogłoszeni a , 

2) w stosunku do norm wymien Ionych w § ' l lp. 9, 10 
i 12 - po upływie roku od dnia ogloszen: d. 

Przewodniczący Pallstwowej Komisji Planowi1nia 
G ospoclarczeqo: w z , M, Lesz 


