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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZĘGQ , ., ""'i. . 

z dnia 14-października 1955 r. 

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

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

§ l. ?:atwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią
zującena rałym obszarze Państwa następujące normy ustalone 
przez Polski Komitet Norma,Iizacyjny: 

Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy 
. 

l , 55/Z-08068 Sprzęt ochronny ograniczający spadek z wysokości. 30 lipca 1955 r. 
Pętlica. -

2 55/Z-08071 Sprzęt ochronny ograniczający spadek z wysokości. 30 lipca 1955 r. 
Ogniwo linki. 

i !.i 

§ 2. Zatwierdza się rako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następ.!ljąCE. normy ustalone przez 
Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. Numer normy I Tytuł normy Data ustalenia normy 

l 55/Z-'04036 Oznaczanie zawartości par nitrobenzenu w powietrzu szyb~ 11 sierpnia 1955 r. ~ 

ką metodą nitracyjną. 
.: 

2 55/Z-04038 Szybka metoda oznaczania zawartośCi par alkoholu metylo- 12 sierpnia 1955 r. 
wego . w powietrzu._ 

§ 3. Od dnia wejścia -w źycie rozporządz enia nie wolno 
produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi 
w § l nie odpowiadających tym normom. 

§ 5 . . ~ozporządzenie wchodzi w źycie z dniem l styczniil_ 
1957 r. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyro
bów przeznaczonych mI eksport w tym przypadku, gdy , zama-
wiający stiiwia inne warunki. ' 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 14 października 1955 r. 

, -'. 

,_.l 

'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 normach i o Polskim Kómitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy 'państwowe(PN)ohowią- , 
zujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. I Numer normy I Tytuł normy I Data ustalenia normy 

l . 55/P-04900 Kontrola jakości surowców włókienniczych. 10 sierpnia 1955 r. 
Wełna. 

Pobieranie próbek. ( 

. 2 55/P-20002 Szmaty lniane dla przemysłu papierniczego. 10 sierpnia 1955 r. .' Wymagania techniczne. 

3 55/P-20003 - Szmaty wybrakowane dla przemysłu papierniczego. 9 si,erpnia 1955 r. 
Wymagania techniczne. 


