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Numer normy

I.

Tytuł normy

"

Data , ustalenia normy

J
i

i

'napięcia

54IE-90004 '

Przewody oponowe górrikze na
150 V.

2

55IE~90014

Elektroenergetyczne przewody miedziane.
Przewody płaszczowe.

«5

Elektroenergetyczne przewody miedziane.
~rzewody' kabelkowe.
.

«5 kwietnia 1955 r.

s

55/E-~)()0 15

SSIE-W019

znamionowe

. Elektroenergetyczne przewody miedziane .
. Sznury w izolacji gumowej.

l

25 paźdzIernika- 1954r.

1

kwie~ia

I',

l
!

1955 r.

,

1

e kwietnia

y '

i

"0

1955 r .

• j

§ 2. Od dnia' wejścia

'"!i Ino w~ zakresie
'"
,
' ;1

w tycie rozporządzenia' nie .
U6talonym w normach wymienionych

§ 3.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.
• § 4. Traci moc norma PN/E-5 "Elektroenergetycz~
ne przewody miedziane" . . W § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 .r. w sprawie uznania norm usta-o
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowią
zujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) 6kreśla się lp. 34 oraz
treść odpowiednich kolumn.
i 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l pat~ '
dzlernika '1955 r. "

1:

produkować ~ielożyl~wych przewodów oponowych
górniczych przeznaczonych do urządzeń dołowych
kopalń określonych w normie wymienionej w ł l
lp. 1, nie odpowiadających tej normie,

2) produkować elęk.troenergetycznych przewodów mle-

,.
:11
'".

dzianych płaszczowych i kabelkowych określonych
w normach ,wymienionych w § l lp. 2 i 3, nie odpowiadających tym normom,

' 3) produkowat sznurów z żyłami miedzianymi w Izola-

Przewodniczący Pań· !ńwowej

cji gumowej do odbiorników ' ruchomych, nie odpowiadających nomie wYmienionej
§ I lp. 4.
'

Komisji Planowanilt
Gospodarczego: w z.M. Lesz

w

.,

124

OZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO P~STWOWEJ KOMISn PLANOWANIAGOSPODARC~~GO
z dnia 21 kwietnia 1955 r.
'sprawlezatwierdzeJila norm
.

państwowych

ustalonych przez Polski' KomHet Normalizacyjny,
ró1nych.

Na podst~wie art~ 13 ust. 2 dekretu z dnia -4 ma.rca
r. o normach i o Polskim 'Komitecie Normalizacyj(Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządia si~, co następuje:

54/P-58006

f 1. Zatwierdza

Pomoce biurowe.
Segregator z zamldem
,

Data ustalenia normy
30 listopada 1954

r.

~rężynowym.

/',

54/F-58001

Pomoce biurowe.
".
Zamek sprężynowy segregatora;

30 listopada 1954 r.

54/F-58008

Pomoce biurowe.
Futerał do segregatora.

30 listopada 1954 r.

54/M-51011

Pobroicze łączniki,
Badania techniczne.

54/M-11125

Sprzęt gospodarstwa domowego.
Dzbanki wypukłeemaIiowane.

30 listopada 1954. r.

54/M-71212

Sprzęt gospodarstwa dO'mowego~
Rynienka emaliowana (brytfanna).

30 listopada 1954 r ..

54/N':-09000

Druki bibliotekarskie.
Inwentarz ksi~g07.l:)ioru ' bibliotek naukowych!

23 grudnia 1954 r!

przełączniki

norm

się jakQ normy państwowe (PN)
na całym obszarze Państwa następujące
Dormy ustal()ne przez Polski Komitet Normalizacyjny:

obowiązujące

Tytuł normy

Numer normy

dotyczących

l nasady.
'

25

lł6topada

1954 r.

i,

'.
~.
,

I

184

Dziennik Ustaw Nr 19

Lp.

,

'

/

I

Tytuł

Numernorm.y

.normy

Data ustalenia normy,'

a

54/N-53201

Przyrządy antropometryczne.
Suwmiarki.
Wymagania techniczne.

, 13 listopada 1954 r.

9

54!N-53202

Przyrządy

antropometryczne.
Macki.
Wymagania techniczne.

13 listopada 1954 r.

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzeni& ni.
wolno:
l) produkować przedmiotów objętych normami wyrili~ '
nionymi w § 1 lp.l - 3, 5, 6, 8 i 9, nie odpowiadajlli cych tym normom,
, 2) wykonywać badań technicznych pożarnIczych łącz
nikow, przełączników I nasad oraz icb części 5kłado
wych inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w
§ 1 lp. 4,

3)

Poz.

wykonywać dników inwentarza kslęgozbloru biblio:
tek naukowych, nIe odpowiadających norm,le wym.ia.. '
niemej w § 1 lp. 7.
.
ł

3. Przepisów
rozporządzenia nie st()S'lije 6'1ę: .
.
.
l) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przyp~dku, gdy zamawlający6tawiainne . waru,nki,
2) do prac riauko)Vo-badawczy<:h.

§ 4. :rraci moc norma PN!N.:-..(}9000 "Druki bibllo~e- .
karskie. : Inwentarz książek dla bibliotek naukowych", "
W § 1 rozporządzenia Przewodniczącego' Państwowej Ko-.
misji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 ,1'.
w sprawie zatwierdzenia norm p,aństwowych ustalońych
przex Polski Komitet Normaliżacyjny (Oz, U. z 1955 ·r. · .
Nr l, poz. 3) skreśla się lp. l3araz treść odpowiednich ko- "~~

..

.

.

.§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1
.śnla 1955 r .. % tym że:
.
.
1) normy wymienione w § l lp. 1 - CI obowiązują od .

dnia 1 grudnia 1955 r.,
2) normy wymienione w § 1 lp. 8 i 9
1 czerwca 1956 r.

"
obowiązują

od

~nl~,

Przewodniczący Państwowej

Komisji Planowani"
Gospodarczego: w z. M. J.esl

.

.; :

.<

Reklamacje % powodu nledoręc:enla poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu
Rady Ministrów (Warszawa, ul. Bracka , '20al w terminie 10 do · 15 dni po .otl"umaniu następneqo numeru.
[)zienn\k.a Ustaw wynosi: rocznie bez załączników 45.- zł, z załączn ikami 60.- zł , półrocznie bel:
załącznikami 36.:- zł. (W fonnie załączników opatiżóriych odrębną numeracją stron dmkowane '
są obszerniejsze akty z zakresu ' stosunków międzynarodowych).
Prenumeratęmóżna zqłaszać tylko na okres ro czny (od 1.1) lub na okres półroczny (Od 1.1 i od 1.VII). Oplata powinna
być uiszczona co najmniej na miesiąc pned okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za l półrocze do dnia
30 listopada. za U półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach,
wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku qospodarczym I inni abonenci
powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego · VIII Oddział MieJskI. Warszawa,
Nr 1532-91-5 cz. 2 dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się.
Ńa odcinku wpłaty należy podać dokładnI! nazwę instytucji (bez skrót6w), nazwę I numer doręczająceqo urzędu pocz,to- _
wego (jak ·W arszawa 10, Poznań 3 Hp.), powiat. uU c ę . nr domu, nr skrytki pocztowej ora·z ilość zamawianych egzemplap:y
Dziennika Ustaw.
I
Oplata za

prenumeratę

załączników

27.- 'lI, z

Pojedyncze eqzemplarze Dziennika Ustaw nabywać mo~na w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, War, '
Bracka 20a, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki", Księgarnia Prawne-ekonomiczna. pl. 3 Kny.ty 12, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów, al. Gen. Swierczewsklego 127. w kasach Sądów Wojewodzkich -w; BiałymstOku, Gdańsku , Kielcach, Koszalinie Łodzi , Opolu. Rzeszowie, Stalinoqrodzie, .Wrocławiu l Zielonej G6rze oraz w kasach Sąd6w Powiatowych w: Bydgoszczy. Bytomiu; Cieszynie, Częstochowie. Gdyni. , Gliwicach Gnieźnie. Jeleniej
G6rze, Kallszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu,
Szczecinie. Tarnowie. Toruniu I Zamościu.
.

śzawa.

~.

Redakcja: Urzl!d Rady I'v1inistrów >....,. Biuro Prawne. Warszawa. al. Stalina ' lIa . .
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu ·. Rady Ministrów Warszawa. ul. BtacKa 20a.
Tłoczono z polecenia PrezeslI Rlldv Ministrów w Oru karni Akcydensowe! w Warszawie. ul. TarnkI! ' 3.

Za ... 962

Cena 2.90

zł

