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Numer normy Tytuł normy ' Data ustalenia norrr.y 

9 55/G-150Ot Obudowa chodników łukami korytkowymi. 
Odrzwia symetryczne. 

& kwietnia 1955 r, 

yYymagania techniczne. 

551G,--15002 Obudowa chodników 'łukami korytkowymi. 
Odrzwia symetryczne. 

6 kwietnia 19~5 r. 
i, , 

Łuki stropnicowe. 
Wymagania techniczne. 

i l 55/ Gr--15003 Obudowa chodników łukami korytkowymi 
Odrżwia symetryczne. 

22 kwietnia 1955 r, 

Łuki ociosowe zwykłe. 
WYmagania techniczne. 

2 55/G-15011 Obudowa chodników łukami korytkowym i 
Odrzwia symetryczne. ' 

22 kwietnia 1955 r. 

3 541GL-97002 

Strzemiona. 
Wymagania techniczne. 

Klasyfikacja węgla kamiennego. 
Tvpy węgla 

§' 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
o,w akresie .ustalonym w normach wymienionych w § l: 

1) oznaczać względnej zdolności zwilżania produktów nafto
. . wych sto'Sowanych jako środki zwilżające o stężeniu poni

żej 1% inaczej , niż określa norma wymieniona w § IIp, l, 
I) oznaczać · zawartości popiołu 'w smarach stałych i zawarto

ści chlorków w ropie naftowej inaczej, niż określają normy 
wymienione w § ,1 lp. 3 i4, ' 

I) oznaczać w smarach stałych zawartości zanieczyszczeń, 
wolnych ' zasad i wolnych kwasów organicznych inaczej, 
niż określają normy wymienione w § 1 lp. 2 i 5, 

4) produkować, ,5maru GOI-54, solwentnafty surowej, zasad 
pirydynowych, pirydyny, hJYlenu, smoły hutnicze j. karbo
lineum węglowego, ortokrezolu, nie odpowiadaj ących nor
mom wymienionym w § 1 lp. 6, 9 - 15, 

') /produkować smaru lotniczeno SM (GSA) oraz olejów ~o 
sprężarek -chłodniczych otrzymyvvanych przez rafmaCJę 
odpowiednich de,stylatów ropy naftowej oraz przez mie
azanie oleju wrzecionowego z olejem turbinowym, nie od
powiadających normom wymienionym w § l lp. q i 8; 

8) p'rzeprowadzać de!>tylacji normalnej proDuktów węglopo
chodnych: olejów smołowych, smół i lepiku smoło wego 

_ w celu oznaczania przebiegu i granic wrzenia badanego 
produktu inaczej, niż określa norma wymieniona w § l 
lp. 16; 

J) oznaczać w produktach węglopochodnych miana oraz 
Ikładników ni~rozpuszczalnych w wodzie metodami inny
lJli, niż określone w normie wymien"onej w § 1 lp. 17; 

l) ixładować węgla inaczej, niż określa norma .wymIeniona 
'lN ł l lp. lB, 

l} produkować przedmiotów objętych normami wymieniony
mi w § l lp. 19 - 22 nie odpowiadających tym normom; 

3 grudnia 1954 r. 

10) dopuszczać DO obrotu węgla kamiennego o klasyfikacji in 
nej , niż określa norma wymieniona w § lip , 23. 

§ .3. przepisów rozporządzen i.a nie stosuje sit: do: 
1) produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, 

gdy zamawiający .stawia inne warunki, 
2) prac naukowo-badawczych 

§ 4, l. Tracą moc następujące no~my: 

l) PN/C-960n "Przetwory naftowe. Olej.e do sprężarek.. 
chłodniczych. Warunki techniczne" , I 

2) PN/G-07010 "Magazynowanie węgla. Wytyczne magazy
nowania", 

3) PN/G-97002' "Klasyfikacja węgli kamiennych. Typy wę
g li" . 
2. Skreśla się: 

1) w § l rozporządzenia Przewodniczącego PańS'twowej Ko
misji PlanoWWf}ia Gospodarczego z dnia 26 lutego 1'951 r . . 
w sprawie uznania norm ustalonych przez Polsk i Komitet 
Normali zacyjny za obowiązujące (Oz U. Nr 13, poz. 105) -
lp. 26 i 39, 

2) w § 1 rozporządzenia Przewodniczą<;ego Państwowęj Ko'
misji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1951 i. 
w sprawie uznan ia norm magazynowania węgla ustalo
nych przez Polski Komilet Normalizacyjny za obow i ązu

jące (Oz, U, Nr 42, poz. 323) - lp. 1 
oraz treś ć oDpowiednich f olumn. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem stycznia ' 
1956 'r. 

Przewodniczący Państwowej . Komisji Planowania 
Gospoda rczego: w z. M. Lesz 
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' ROlPORZĄDZENIEPRIEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ ' KOM.SJI PLANOWANIA GOSPODARCZECO 

! dnia 27 czerwca 1955 r. 

W 'pr.W1e ' "..twłerdzenl.~ ... P.'ltWOWY~hU"I,~k18YCh pr~L P<llskI Ko.~I~et Norwilizacyj..ly,dolyczącYcb cukru,ba<lanłil; 
. . ,. gleby l matertału siewnego. 

;1< />(,. '.;,:", N~ 'podstdwie art. 13 ust 2 d e-kre'tuI dnia '" ma rca 1953 f . 

. "~,,\,.,,:., Tmach ia Polskim Komitecie Norma.l izacyjnym (Dz. U. 
_\' \ Nr' 15, poz. 61) zarządza fiię, co następuje: 

§" L . ZatwierdzI! się jakonormy ·pańslwowe ~PNJ ' obowią

zujące na calymobszarze Państwa 'następuj ·ącI: normy ustalone ',' 
przez Po16ki Komitet Normalizacyjny : . 
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Dziennik u,staw Nr 28 292 ·· Poz. 

1~~I _____ Nu_m_e_r._no_r_m_y __________ ~ _____________ T_ytu ___ 'ł~n_O_rm __ y __________________________ ~D_a_t_a_. _u_st_a_Ie_r_li_a __ n_O_rm~y--' ·--~ 
1 53/A-14850 

2 55/R-G4010 

3 55/R-65002 

" 551R-65050 

5 55/R-65100 

6 55/R-65152 

Cukier biały. 

Oznaczanie kWa.boWości hydrolitycznej 

Materiał siewny. 
Ziarno elity pszenicy ozimej. 

Materiał siewny. 
Ziarno elity pszenićy jarej. 

Materiał siewny. 
. Ziarno elity żyta ozlmeg();, 

Materiał siewny. 
Ziarno elity jęczmienia jarego. 

gleby. 

.I 

\ 

4 listopada 1953 r. 
ze zmianą z dnia 
16 maja 1955 r. 

3 czerwca 1955 r. 

czerwca 1955 r. 

czerwca 1955 r. 

1 czerwca 1955 r. 

1 czerwca 1955 r. 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: ~ § 2. Od dnia WejSCla w życie rozporządzenia nie wolno 
w zakre'sie u'irtalonym w ·normach wymienionych w § l: 1) wyrobów przeznaczonych na e.kiSport w tym przypadkllc ' 

gdy zamawiający stawia inne warunki; . 1) produkować cukru białego nie odpowiadającego normie 
wymienionej w § 1 lp. 1, ' 

2) oznaczać hydrolitycznej kwasowości gleby inaczej, nit 
określa norma wymieniona w § 1 lp. 2, 

3) wprowadzać . do obrotu z przeznaczeniem do siewu ziarn.a_ 
elity pszenicy ozfmef ziarna elity pszenicy jarej, ziarna 
elity żyta ozimego, ziarna elity j ęczmienia jarego, nie od
powiadających normom wymienionym w § 1 lp. ' 3 - 6. 

2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
1955 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 2, 4 i 6 obowil\'"' 
zuj ą od dnia .t stycznia 1956 i. -" 
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowartia 

Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZ.t\DZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
I 

z dnia 11 lip,ca 1955 r. 

w sprawie przyznania XXIV Międzynarodowym Targom w Poznimiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków 
. towarowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. '! i art. 182 ust. 2 dnio na towarze wyst9-wionym na targach. o kt6tych mowa "" 
przepi>sów z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, § 1, korzysta z prawa pierwszeństwa od dnia wystawienia, je-
wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 3'9, poz. 384 z póź- teli zgło5zenia tego dokonano przed upływem sześciu miesięcy , 
niejszymi zmianami) zarządz,a si ę, co następuje: od tej daty. 'Jlr"""'~ 

§ 1. Publikacja albo jawne stosowanie wynalazku lub . § 3. Do zgłoszenia w:ynalazku lub wzoru. wniesionego 'do ,;~; 
wzoru, wystawionych na XXIV Międzynarodowych Targach Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypo!spolitej Ludowej z pp_ - "", ~~ 
w Poznaniu w cza'sie od dnia 3 lipca 19.')5 r, do dnia 24 lipca wołanien~ się na ulgi określo.ne VI niniej-szym rozporządzęniu.: . >~;~:t 
1955 r. / nie \Są prze-3zkodą do uzyskania patentu lup rejestracji należy dołączyć zaświadczenie tarządu XXIV Międzynarod~, ': ,:~ 
wzoru, jeżeli nastąpiły po wystawieniu', a zgbszęnia wynalaz- wych Targów w Poznaniu, wymieni.ające przedmiot i datę wy- ~ } 
ku lub wzoru dokona.T1o w Urzędzie ~tentowym PoLskiej , Rze- stawienia, a do zgło~~~nia znaku towarowego - zaświadcza-. 
~zyp ospolite.i Ludowej przed upływem sześciu miesięcy od nie -zarządu ~ tych targa'li stwierdzające , że zgłaszany znak to,.' 
dnia wy!;,tavlienia. Przy zachowaniu tych warunków nie.są warowy był umiesz,czony na towarze wystawionym na tych 
przeszkodą do uzyskan ia patentu lub rej estracji wzoru ani .sa- targach, oraz wymieniające osobę wystawcy, przedsiębior.stwo~ 
mo wystav.r ienie wynalazku lub wzoru na wymienionych tar- rodzaj wystawionegc towaru i datę wystawienia. 
gach, arJ inne zgłoszenie dokonane w Urzędzie Patentowym § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogł06Zenla. 
Polskiej Rzeczypospolitej Lud owej po dniu wystawienia , 

§ 2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym PoLskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej znaku towarowego, umieszczonego uprze-

F.rzewcdniczący Państwowej ' KOIl).i,sji Planowańia 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady MiIllistrow w Dmłl:arni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3, 

Zam. 1-104 -Cena 2,90 si 

f . 


