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D.z:iennik Ustaw Nr 13 -102 Poz, 74 I 75 

\ 
ł 7. Wartość umundurowania w;tala się nll .podsliCl-

wie o'bQwil\Zujll.cego cennika. 
2, Dyrektor J.akładu poprawczego lub kierownik 

' .chroniska dl:a ni.ele,tnkh może zezwolić na powtórne 
bezpłatne wydanie umundurowania w przypadku mi
uczenia umundurowanfa bez winy pracownika, przy wy
konywaniu obowillZków służbowy.ch. 

. " I 8. Wzór umundurowanIa u9ta:li MiuHite.r ! Sęr1l- ' 
wiedliwości i ogłosi w Monitorze .Polskim. 

§ 6. W pn:ypad1cu J.woln'ienill pracownika % pracy 
pracownik je6t obowiązany uiścić pełną wartość umundu
rowania z odliczeniem proporcjonalnej części kosztów 
u czaa rużycia. 

I 9. Wykonanie rozporządzenia. porucza .aię Minl- . 
.trowi Sprawiedliw0Ści. 

ł 10. 
nenia. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z d.f1i~n:.og :I~ ' 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyranl<iewicz 
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ROZPOJłZĄDZENIE PJłZEWODNICZĄCEGO PAIQSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

%. dnia 28 lutego 1955 r. 

"'Iprawie J.atwIerdzeniaDorm państwowych UI~IODych pnez Polski K,omHet Nor,mallzłK:yjny, ' dotr~~ych 
. . ' hulRlcłwa . 

, Na :pods-tawie ' uŁ. ;:13 ust. 2 'debetu z dnia • marca 
• '.1~3 · 'r. f) . normlŚcłil0 Poiskim K(j)lnitecle Normalizacyj

nYm (Dz. U. ' Nr 15;' poi.' &lI z~Nądźa ~hl, eonutępuje: 

I 1. Zlltwl~rdza~ił lako ,normy ' państwowe . (pNl 
obowiązuj,c.na: całym . obu.n. ł'aM~w" ,nastęP,ujące 
Bormy ustalone przez PblS'kiKomitet" Norm.alizacyjny: . , 

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

l 54/H--83001 Surówka wielkopiecowa do przerobu nil .tal (przeróbcza). 14 pa!dziemika 1954 r. , 
2 54/H-83002 Surówka wielkopiecowa odlewnicza. 3() paMzlernika 1954 r; 

3 54/H-92329 Taśmy ze stali węglowej kOIli&trukcyjnej wymeJ Ja- 31 plltdzIernlka 1954 r. 
kości. 

" 54/H-93241 Stal węglowa walcowana. 31 pażdz.iernika 1954 r. 
Pręty na wiertłagómicze. 

5 54/H-93431 Stal węglowa , walcowana.. 31 paidziernika 1954 r. 
Kształtownik na ostrogi do kół ' traktorowych. . 

6 54/H-93432 Stal węglowa walcowana. 
Kształtowniki noskowe. 

I 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie 
,wolno: 

1) produkować wrówkl wielkopiecowej objętej norma
mi wymienionymi w § l lp. 1 i 2 nie odpowiadającej 
tym normom, 

2) .produkować przedmiot6w objętych normami wymle-

Lp. Numer normy Tytuł normy 

31 pafdziernika 1954 r. 

nionymi w §.1 lp, 3 - 6 nie odpowiadających tym 
normom. 

§ 3. Zatwierdza się jako normy parlstwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa przy 'badaniach 
rozjemczych następujące normy ustalone przez PoJs,kJ 
Komitet Normalizacyjny: 

1 .. ~ ..... . ,. 

I Data ustalenia noqny 

l 54!H-04025 Ana:liza chemiczne' surówki, żeliwa litali. 22 października 1954 r. c 

Oznaczaniearl!enu. 

2 . '54JH-D4815 J\Bałiz'6 chemICzna stopów niklu. Jl października 1954 r. 
Zakres .sto50wltnia ID'etod. 

'. 
3 54/H-04819 Analiza chemiczna stO}}ÓW niklu. Jl październiklI . 1954 'l . -

Oz aczanie manganu. 

4 . 54>H~4821 AnAliza chemiczna "topów niklu . . 21 pafdziernika 1954 r. 
, Omaczanie krzemu. 

5 54/H-{)4823 Analiza chemiczna ato,t>Ów niklu. 31 paidiiernika 1954 r. 
Oznac2Iłnie glinu. 

6 54iH.........{)4824 Analiza .chemiczna llItopów niklu. 31 października. 1954 r. 
Oznaczanie fosforu. ' -

J 

I 



"',:,:"" )-1"" "~Y",,": ... '"'· ~? , 

13 - 1(}3. 

lp. > ,Numer norm y ł · .. , .r. .v -Tytułnonny 

' 7 .' 5'(/H-04826 AnaUza chemiCzna stopów niklu. 
Omaczanie ołowiu. 

a 541H~04821 Analiza chemiczna stopów niklu. 
Oznaczanie magnezu. 

9 54!H-{)4828 Analiza chemiczna stopów niklu. 
Omaczanie węgla. 

10 54,1-1-04831 . Analiza chemiczna stopów niklu. 
Oznaczanie arsenu. 

~ 4. Od dnia: wejścia Vi życie roz.porządzenia ni. 
olno: 

1) stosować innych metOd badań rozjemczych w zakrf!-
Bie objętym normami wymienionymi w § 3 lp . . l, 
3 ...... 10, niż przewidziane tymi normami, \ 
przy badaniach rozjemczych stopów niklu wykony
wać imalizy chemicznej tych _topów w węŹiS'lym za-
kresie. niż określony nonnq wymienionIl w § 3 lp . 2. 
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- Poz. 75, 76 I 11 

l Datll ustalen ia · nO'rm'l ' J 
31 października 1954 r. 

31 października 195" r. 

31 paźdzLernika 195" r. 

31 października 1954 r . 

§ 5. Przepisów rozporzą.dzenia nie stosuJe. się do: 
1) prod~tó~ prze~naczonych na eksport w t~ · przy

padku, gdy zamawiający stawi. Inn.e warunki, 
2) prac naukowo-badawczych. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi .w tyci.. z dniem 
1 czerwca 1955r. 

Przewodniczący Pań6twowej Ko.misJI Planowania 
Gospodarczego: w 1. M. Le.!i 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 28 lutego 1955 r. 

/ w ' sprawie zatwierdzenia normy państwowej uslalooej przez PolsJd ~JIIUet NormaUzacył_y. CIolynąceJ 
\ hutnictwa. . 

Na podstawie a.rt. 13 ust. 2 dekretu % dnia ł miarca 
953 r. () normach l o PoisJdm Komitecie Normałizacyj
ym (Dz. U. Nr 15,. poz. 6-1) zaa:ądza się, conll.stępuje: 

. § L Z~twierdza się jako nonnę państwową (PNl 
bowi4zuj~ą na całym obszarze' Państwa normę 

N-S3/H-84041 "Stal chromowa na łożyska toczne. Kęay 
pręty. Warunki techniczne", ustalonl\ przez Polski Ko
itet Normalizacyjny dnia 14 grudnIa 1953 r: 

§ 2. Od dnia wejśd& w życie rozporządzenia nie 
olno produkować kęsów \t pr"tów gorąco' walcowanych 

ł 3. Przepisów rozporzł}dzeni:a nie &105uje się do: 
l} wyrobów przeznaczonych do konstrukcji urządze6 

'wykony{vanych według licencji zagranicznych, 
2) wyrobów przeznaczonych na ek.6port w tym przypad

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

- \ 

~ 4. Rozporządzenie wchodzi w żyde ~. dniem 
1 sierpnia 1955 r. 

l b ciągnionych na zimnO' ze sŁali chromowej ' do wyro- • 
u' łożysk: tocznych ' o OgÓlnym ' prżeznaczEmiu, -rile odpo- Przewodniczący Pań5twowejKom~jl Planowania 
jadających normie wymienionej w § l. . Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dn1a 28 lutego 1 ~55 r. 

'w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet NomlćllizacYJny, dotyczących 
przetworów spożywczycb I materiału siewnego. 

"-
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 

953 r. o normach i o Polskim Komitecie NormaUzacyj
ym (P7-. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

.~ 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące 
nonny ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

, ~..; ./" 

\ , 

I' 


