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dzenia, telek.omp.nikacyjne- kolei' służą r~wn.ież _ w;.cat()ACi 
lub częściow.o dQ zaspokajania potrzeb urządzeń tełeko
munikacyjnycll użytku publicznego. _ 

3. Minfster Łączności ma prawo kontroli urządzeń 
radionadawczych, radioodbiorczych . lub nadawczo-od
biorczych oraz radiokomunikacyjnych, których ząkłada
nie i używanie wymaga zgody lub zezwolenia Mini
stra ŁąCzności. 

4. Kontrolę urządzeń wykonuje Minister Łączności 
przez podległe mu organy. 

Art.53. Minister Łączności wydaje przepisy w spra
wie prowadzenia ewidencji dokumentacji technicznej 
urządzeń telekomunikacyjnych wewnątrzresor~wych. 

Art. 54. 1. Przepisy rozdziału IV Oraz art. 35, 39 
i 44 nie dotyczą wewnątrzresortowej łączności resortów: 
Obrony N~Fo'dOwej ; ~ Bezp-ieC'teń.stwa Publicznego i Spraw 
Wewnętrznych. 

2. Łączność wewnątrz resortową w tych resortach 
normują odrębne przepisy wydane przez Radę Ministrów. 

R o z d z i a ł V. 

Przepisy k.ame. 

Art. 55. 1. Kto bez: zezwolenfa korzysta z aparatu 
radiofonicznego, telewizy:jneg.o, radiokomunikacyjnego 
lub urządzenia radiofonii pr2;ewodowej, podlega kafze 
g;:Z;ywny dp 1.900' zł. ' '. ' . ' 

, 2. Wprzypadkuskazanld za czyn przewidziany w 
ust. 1 można orzec przepadek urządzenia lub przedmio
tówsluż,ących do dokonania czynu. 

3. OrzekanIe następuje w trybi~ przepisów 'o orze
cznictwie kamo-administracyjnym. 

Przepisy przejści~we i końcowe. 

Art. 56. Tracą moc: 

" ly' ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481), 

Z) przepisy z dnia 26 sierpnia 1921 r. o odpowiedzial
ności przedsiębior,stwa państwowego "Polska ,poczta, 
Telegraf i Telefon" za przesyłki pocztowe, telegramy 
i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym 

(Dz. U. Nr 78, poz. 679 i z 1931 r. Nr 103, poz. 788), 
- 3) ustawa z gnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie.t 

kolportażu czaoopism i wydawnictw (Dz. U. Nr 63, 
poz. 497), 

4) uii ta:wa z:~m!!} 1~!,~p; ~95~ r. 9 .~y~a:W'iłlłu~ien
nika Ppczty, LJ~l-e~.OlmJn~k~cji (Dz. V. Nr 6, poz. 50): 
Arł.57.Pozostają w mocy: 

1) przepisy ° komunikacjach w słuzbie obrony Państwa. 
oraz przepisy o dOGtarczaniu środków przewozowych 
(transportowych) i pomieszczeń na cele woj<ska i, 
służby bezpieczeństwa pubficznego, 

2) dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakre-
sie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie 
/~adio" (Dz. U. Nr 41, poz. 3OB). / . 

, Art. 58. Do cza'su wydania przepisów przewidzia. 
nych wart. 2 ust. 2, art. 3, 4, 15, 17, 19, 20, 22, 30,. 31, 
33 i 37 zachowują moc przepisy dotychczasowe. 
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Art. 59: Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoS'leni3. 

Przewodniczący Rady , Państwa:, A. Zawadz,kj 
Sekretarz Rady Pallslwil,: M. Rybicki .. ' 

ROZPORZĄoZENIĘ PRZEWP.QNICZACEGO PAŃSTWowEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
" " . . .' .;. . . ' . ~ ,." " . " 

; Ż dnia 28 lutego 1955 r,' 

/ 

" 

., . . 

,I 

w sprawie zatwierdzeni~ norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących '.: , 
. przemysłu lekkiego. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z' dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj
ny~ (Dz. ,U. , NrL~,poz. 61) zarządza s ię, co n!1stępuję; 

, .. " ." . . - 0', 

,. § i. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
' obowiązujące na ca:łym . obsiane ' Państwa ' nastęilUjące 
n0l'.my ustalone prżez PolsjCi KOmifet Normalizacyjny: 

:' . "o 

. - f" 

Lp. I Numer nonny 1 Tytuł normy I Data ustalenia normy 

2 

3 

' . ':o 

5 

6 

54/A-13011 Stołowe naczyni~ szklane. 
KieU>szki dmuchane. 
Typ A. 

Szkło sanitarne. 
Warunki techniczne. 

5~A-13152 , . Szkło san!tarne. 

541D-03OO2 

54/D-19100 

541D-19101 

Kufel 5zpi'lalny 4muchany. 

Drewno okrągłe. 
~orto\Vą:nie, pomiar, oblicza~ie miąj,szoŚci oraZ cecho-

Ko~a garbaf'S'ka. świerkowa. 

Kora garbarska dębowa. 

18 sierpnia 1954 r. 

30 września 1954 r. 

30 września 1954 r. 

26 sierpnia 195« r. 

18 września 1954 r. 

18 września 1954 r. 
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J. Tytuł ij.ormy Data ustalenia DOImy ł 

Drewno beCzkowe świerkowe i . jodłowe. 

Wytwory papiernicze. 

13 wn:eśnia 1954}:. 

18 ilierpnia 1954 l. 
Badania techniczne. 
Oznaczanie stopnia zaklejenia metodą współczynnika 

przesiąkliwości. ' : 
. '" ' : :..' ,," 

Wytwory p·apiernicze. 
Bada.nia techni~znę. ' 

18 &ierpnia 1954 t. , 

.Oz~aczaniestopnia zdĘlejenia metodą k.ręs}{ową. . i 

Wytwory papieniicze. 25 września 1954 r. 
Badania techniczne. 
Oznaczanie obciążenia żrywającego wytrzymałości na 

zerwanie, samozerwalności i wydłużenia (rozdąg- . 
liwości) . 

Wytwory papiernicze; 
;'Badanlatechii~zrie. ".)' 
Oznacz;ariie ' cęt'kowataści. 

27 wri~nia 1954 r. 

' 12 ' .. 5.41P~2221~ .' .. Skóry gotowe . . ' ' .:," 3O" wrz~nia 1954 r. 
, " KhKyfikacja jakOściowa skór spodowych na obuwie. 

13 ' 54t'P~~5002 W'Ytworypapiemicze. 
. Papier gazetowy. 

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozp'Orządzenia nie 
wolno: . 

l) wyrabiać przedmiotów .i wyrobów objętych nonnami 
wymienionymi w § 1 lp. 1 - 3 i 13 nie odpowiada
jąCych tym normom; 

2) sDrtować, ,dok'Onywa<: pomiaru, 'Obliczać miąŻ'Sz'Ości 
(DbjętDŚci) oraz cech'Ować grubizny drewna 'Okrągłe
g'O, żerdzi i szczap inaczej, niż przewiduje n'Orma wy
mienionil.W § l lp. 4; 

3) używać jak'O środka garbującego oraz jako WIowca 
.do wyr'Obów ekstraktu garbarskiego kory garbar&kiej 
świerkowej i dębowej nie odpowiadających normom 
wymienionym w § l lp. 5 i 6; 

4) 

5) 

6) 

przeznaczać na klepki do wyrobu beczek drewna 
'Okrągłego, świerk'OweQQ i jodł:owego nie odpowia
dającego nórmiewymienionej w § l lp. 7; 
w -zakresie objętym n'Onnami wymienionymi ,w § 1 
lp. 8 - 11 wykonywać ba'dań technicznych wytwo.
rów papierniczyCh inaczej. niż przewidują te normy; 
kl~yfikowaćskór gotowychspodowych lWi 'Obuwie 
inaczej, 'niż przewiduje norma wymieniona w § l 
lp~ 12.. 

7:1 wrz.eśnia 1954 r . 

§ 3: Ziltwieroza~i~ jako norm~ państwową' zalecaną 
na całym obszarze Państwa normę PN-54/Z-50061 
"Pokrowce ochronne na palce rąk. Wymagania technicz
ne", . ustaloną przez Polski Komilęt Normaliz.aCYJny dnia 
7:1 lutego 1954 r. 

§ 4. Przepi,9ówrozporządzenia niestoeuje się: 

l) w zakresie nonny wymienionej w § 1 lp. 12 do 6kót. 
przeznaczonych do wyrobu pasów do obuwia; 

2) d'O wyrobów przeznaCZQtlych na eksport w tym przy~ 
padku. gdy za.mawiający stawia inne warunki; 

3) dD prac naukDwD-badawczych. 

§ 5. · RD?,pDrządzenie wchodzi w życie z dnienl 
1 czerwca 1955 r., z tym . że: 

1) norma wymieni Dna w § 1 lp. 1 'obowiqzuje od dnia 
1 listopada 1955 r.; 

2) normy wymienione .w §11p. 2, ~ i P 'ObowiąZUJ 'l 
od dniałmajal9S6 r~ 

Przewodniczący paru.twowej· ' KOOlujiPlaft1)wania 
' ~odar(:Zeg'O: w z. M. Le3z 
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ROZPORZĄDZENIE 'PRZEWODNICZĄCEGO" PA~STWOWEJ ·KOMlSJI PLAN6WANJA GOSPODAJlCZEGO.· 

z dnia 28 lutego 1~55 r., , 

w sprawie zatwierdzeała norm pailstwowychusłalonychprzez P'Olski JComłiet N&rRlilłi%acy)Jly, 40tyczących 
. wodomierzy, .sprzętu mleczarskiego, wałów transmisyjnych l kół pasowych. 

Na podstawie art. .13 uSt. 2··.dekretu z dnia oł marca " § l, Zatwierdiaslę" lakO , nQrmy paftst'Wowe ,(PN) 
'953 r. o normachio Polskim Komitecie Normali:zacyj- '. obowląZ\ijącenacałym .. obszax:ze 'Państwa n~tęp!ijące 
ymtDz• U. ·Nr15; 'poz~, 61)zarządzasięi' cO następuje: " '. normy ustalonę ;prz'ezPolski K'Omitet Normaliiacyj.~: .' 
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