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Stanowisko 

a) . Główna Komisja 
Arbitrażowa 

Wiceprezes Głównej Ko
mi.sji Arbitrażowej 
Dyrektor ze,społu arbi
trów, dyrektor Biura 
Orzecznictwa 
Arbiter pallstwowy 
. Starszy rzecznik arbi
trażu 

Rzecżn& arbitrażu 
Starszy asesor arbitrażu 
Asesor arbitrażu 

b) Okręgowe komisje 
arbitrażowe 

Prezes okręgowej komi.sji 
arbitrażowej 

Wiceprezes okręgowej 

komisji arbitrażowej 
Arbiter okręgowy 
k iero'Wnik' zespołu 
Arbiter .0krEigowy 
Starszy asesor arbitrażu 
Asesor arbitrażu 

Zaiadnicze upo
sażenie mie

sięczne 

w złotych 

Dodatek 
funkcyjny 
w złotych" 

3500 600 

7 

2600 -- 3:200 450 
2600 -- 3200 200 

2060 --2400 < ~ 
1400 -- 1800 
1100 -- 1500 
150 ~ · 950 

2200 ~ 2700 

1600 - 2000 

1600- 1800 
1400 - 1800 
1100 -- 1500 
750 -- 950 

600 

400 

250 

Głównej Komisji Arbitrażowej w granicach wskazanych w t .. 
beli dla danego stanowiska. 

§ 4. Przy mi.anoyvaniu, powołaniu (przyjęciu do pracy) lub 
delegacji przyznaje się za,sadnicze uposażenie miesięczne W 
najniższej wysokości przewidzianej tabelą dla danego .stano
wiska. 

§ 5. Prezes Głównej Korni,sji Arbitrażowej może przyznaó . 
pracownikowi przy mianowaniu lub powołaniu (przyjęciu do 
pracy) wyż5ze zalSadnicze uposażenie mią?ięczne od najniżS'ze
go przewidzianego' dla danego stanowi'ska, jeżeli pracownik 
po,siada praktykę w zakresie czynności bezpośrednio zwi ąza
nych z jego stanowiskiem lub gdy tego wymagają ważna 
względy służb:Hve. 

§ 6. Przy mianowaniu lub powołaniu (p rzehies ieniu) na 
wyż~ze stanowisko przyznaje się pracownikowi zasadnicza 
upo-sażenie miesięczne w wysokóści nie niższej od uposa'żenia 
ostatnio przez niego pobieranego . 

§1. Prezes Głównej Kom :"ji Arbitrażowej może w wyjąt
kowych przypadkach w porozumieniu z Prezesem Pailstwowej 
Komisji Eta tów przyznać pr.acownikowi zasadnicze uposażen ia 
miesięczne w grankach przewidzianych tabelą dla stanowiska 
bezpośrednio wyż.szego od stanowiska zajmo wanego przez pra
cownika. . 

§ 8. Pracownikom arbitrażu objętym . rozporządzeniem 
(§ 1) nie przy.s'ługują inne dodatki do zasadniczego upo.sażenia 
miesięcznego poza dodatkiem funkcyjnym us.talonym w niniej-
szym rozporządzeniu. \ ' 

§ 9. Pracownicy o-bj ęci rozpoTządzeniem (§ 1) zachowuI~ 
prawo do uposażenia ostatnio pob'ie ranego, jeżeli łą cznie z do
datkami jest ono wyższe od przewidzianego rozporządzenielu 
dla danego stanowiska. 

§ 2. Prezes Państwowej Komi"l-ji Etatów może zezwolić na 
w iosek Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej na utworzenie 
cz sowego stanowiska n.ie przewidzianego w tabeli i określić 
w sokość zasadniczego uposażenia miesięcznego, jak również 
w okość dodatku funkcyjnego przywiązanego do tego stano
wi ka. 

§ 10. W zakresie unormowanym niniejszym rozporządze
niem traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 
1950 r. w sprawie tabeli stanowisk, zasad zaszeregowania,' do
da tków hl ~;(cy1nrOh i sluż'bowych pracowników pailstwowyc'p 
komi;sj i i) · ')itratowych (Dz. U. Nr 5, poz. 41). 

§ 11. ' 1ykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi . 
Rady Mind row i Ministrovri Finansów. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1955 r. 

§ 3. Wysokość zas.adniczego uposażen ia miesięcznego dla 
po zczególnych pracowników objętych tabelą ustala Prezes fre zes Rady Ministrów: J. Cymnkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 27 czerwca 1955 . r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
włókiennictwa. 

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

§ l. Zatwierdza się jako no rmy państwowe (PN) obowill
zujące na całyrQ ohszarze Pań-stwa n as tępujące normy ustalone 
p rzez Polski Komitet Normalizacyjny: 

L . Numer normy 

55/P-04664 

I 54/P--04752 

T ytuł normy 

Kontrola jakości wyro bów włókienniczych. 
Przędza wełniana. 

Wyznaczanie zaw~rtości tłuszczu. 

Kontrola jakości surowców włókienniczych. 
Kokony przemysłowe j edwabnika morwowego. 
Wyznaczanie wymiarów. 

Data ustalenia normy 

16 kwietnia 1955 r. 

11 U,stopada 1954 !:~ 

• 1", '.~ ~ . 

I 
i 

• 



',.. 

;./ 

~ . ' 

Dziennik Ustaw Nr 28 - 214 - Poz. 163 
---' -~_._ .. _----------'------~ --'--------~-------.,..-----,-

, Lp. l Numernermy :1 
----.~---------------

3' 54/P- '04755 

4 54!P-04757 

5 ,', 54/P---04 TUJ 

6 54/P-Q4772 

, 

7 54!P-04773 

/ 

ł 54/P-04803 

-9 '5S/p-S1wa 

Hl 55!P-81010 

Tytuł normy 

Kontfol~ jakości surowców ,włókienniczych. 
Kokony przemy.iłowe j~wałinika morwowego. 

' Wy;;\naczanie ni'erównomiemości wodochłoimości. 

Kontrola jakości surowców włókienniczydi, ' 

Kokony przemysłowe Jedw,ilbnika morwmvego. 
Wyznaczanie nierównomierności 'wymiaTów . . 

Kont rola jakoŚ(:i wywbów włókienniczych. 
Tkaniny z jedwa'iliu naturalnego. 
WyznacZanie zawart0ścipopiołu. 

Kontrola jakoŚei wyrobów w,łókienniczych. 
Tkaniny z jedwabiu natuf.alnego. 
Wyznaczanie zawartości mydła. 

Kontrola jakości wY[()lbówwłókienniclych. 
TkaniIły z jedwabiu naturałnego. 
Wyznaczanie zawartości serycyny. 

Kontrola jakości wyro,bówwł~kiemJ.iczych. 
Przędza. 

Wykrywanie wolnego chloru. ,. 
• 

Prz·ędza kabto,wił bawełniana pojedyncza surowa. 

Przędza kablowa baweiniana nitkowana surowa. 

Data ustalenia !lormr 

11 li.stopada 1954 r. 

9 grudnia 1954 r. 

21 listopada 1954 r. 

-
21 l!6topada 1954r. 

-
'. 

21 li6topada 1954 r. 

~ grudnia 1954 r. 

, 

16 kwietnia 1955 r . 
r 

16 kwietnia 1955 r. 

§ 2. Zatwierdza się jako normy pallstwowe (PN) zalecane na całYI!l_ obszarze Państwa następujące I'lOrmy ustalone przez: 
Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. I. Numer normy 

1 54/P-04637 

2 54/P-04740 

3 54/P- 04741 

54/P-04759 

11 54/P-04762 

6 54/P- 04 7M 

7 54/P-04767 

8 54!P-D4768 

9 54/P-:-Q4769 

I Tytuł normy ' 

Kontrola jakoś ci wyrobów włókienniczych. 
TI·;,aniny. , 
Wyznaczanie liczby nitek na 10 cm . . 

( 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Taśmy tkane. 
Wyznaczanie liczby nitek wątku na 10 cm. 

Kontrola jakOści wyrobów włókienniczych. 
Taśmy tkane. , 
Wyznaczanie liczby nitek O\Snowy. 

Ko~irola jakości sUI2wców włókienniczych. 
Kokony przemysłowe jedwabnika morwowego. 
W yzna'czanie ,WOdoc:lłonności. 

Kontrola jakości surowców włókienniczych. 
Jedwab. 
Wyznaczanie numeru. 

Kontrola jakości śurowc6w włókienniczych. 
Jedwab. 
Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 

Kontrola jakości .surowców wł6kienniczych. 
Jedwab; , 
Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w .stanie mokrym. 

Kontróla jakości surowców włókienniczych. 
Jedwab. 
Wyznacz~mie, nierównomierności numeru. 

Kontrola jakości 6Urowców włóki~nniczych. 
Jedwab. 
Wyznaczanie nierównomierności wytrzymałości na rOZ:Ty

wanie. 

,Data ustalenia normy 

21 listopada 1954 r. 

22 grudnia 1954 r. 

22 grudnia 1954 r. 

9 grudnia 1954 r. 

12 li.stopada 1954 r. 

9 grudnia 1954 r. 

- \ 

14 grudnia 1954 r. 

9 grudnia 1954 r. 

9 grudnia 1954 l. 

, 

: ) 
,":j 

,-' -, 

I ł. 

..' \ 

' \ 



Numer normy f Data ustalenia normy 

10 54/P-04171 Kontrola jakości wyrolJów włókienniczych. . 21 listopada 1.954 r. 

11 

12 

13 

5 

c 6 

7 

8 

9 

54/P-04783 

54!P-04785 

54/P-04786 

54/P-04800 

54/P-04801 

5S/P-04804 

54/P-0484O 

, 5.4!P-04841 

54/P-81003 

, Tkaniny z jedwabiu, naturalnego. 
Wyznaczanie zawartości t .elaza. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Dźianiny. 
Pomiar długości. 

Kontrola jakości wyrobóW włókienniczych. 
Dzianiny. 
Pomiar szerokości. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Dzianiny. 
Wyznaczanie ciężaru. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Przędza. 

Wyznaczanie wodochłonności. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Przędza. 

Wyznaczanie higroskopijności. 

Kqntrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Nici szwalne bawełniane. 
Wyznaczanie ciężaru 100 metrów. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Ta$my tkane. 
Wyznaczanie wytrzymało,śd na rozrywanie. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Taśmy tkane. ' 
Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 

Przędza bawełniana surowa pojedyncza. 
Błędy. 

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno: 2) prac ' naukowo-bad~wćzych. 

22 grudnia 1954 r. 

22 grudnia 1954 r. 

22 grudnia 1954 r. 

9 grudnia 1954 r, 

9 grudnia 1954 r! 

4 -maja 1955 r. 

22 grudnia 1954 t. 

22 grudnia 1954 r. 

24 listopada 1954 r., 

• 
l) stosować innych metod badania jakości surowców i wyro

_bów włókienniczych w zakresie określonym normami. wy
mienionymi w § 1 lp. 1 - 8, niż przewidują te normy, 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer~ 
nika 1955 r. ' 

2) produkować prtf!dzy-kablowej objętej normami wymienio. 
nymi w § l lp. 9 i 10 nie odpowiadającej tym normom. 
§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do; 

l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, 
gdy zamawiający stawia inne warunki, 

PrzewodnicZący Państwowej Komisji Planowania l 

Gospodarczego: w 7 , M. Lesz 

164 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KpMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 27 czerwca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych. przez Polski Komitet N ormalizacyjny. 
(I , 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o n rmach i o Polski:lh Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 5, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią. 
zujące na całym olYszarze Pań'Stwa na6tępujące normy ustalon. 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: 


