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r' Numer normy Tytuł normy Data ustalenia no-rmy . " ce li • ; . " . .' . . , , , -
~ _ .. ', . " .. ".-.- .~ .. -. .... --- ... -

5 M- 53003 Sprawdz;iilny i przeciwsprawdziany. maj 1949 ,. 
Sprawdz'iany wymiaru mieszanego. 

6 M-53004' . Sprawdziany i przeciwsprawdziany . maj 1949 r. 
Sprawdziany krawędziowe. 

7 M-53005 Sprawdziany i przeciwsprawdziany. maj 1949 r. 

Tablica toierancj i wykonania sprawdzianów i przeciw-
śprawdzianów. 

. 

8 M-53006. Sp awdziany i przeciwsprawdziany. maj 1949 r. I 

Sprawdziany kreskowe. i 

9 M~53007 Sprawdziany i pr:zeciwsprawdziąny. maj 1949 l. 

Sprawdziany wskaźnikowe. 
10 M--53008 Sprawdziany i przeciwsprawdzian y. 

, 
, maj 1949 ". 

: 
Sprawd?,ianl". nastawnI'!. 

11 M>-53009 Sprawdziany i przeclwsprawdz-iany. maj 1949' r. , 

Sprawdziany położenia otworów. • 
12 .1y1-·530 19. SIF.invdzi.cmy.. i prze.ciw.sPJBwdziany. maj 1949 r. 

~ " Sp rawdziany kształtu . 

Określen ia zasadnicze. 

I 13 M-53011 Sprawdziany i przeciwsprawdziany. maj 1949 r. 

Sprawdziany kątewe. 

H M-53012 Sprawdziany i przeciwsprawdziany. maj 1949 r. 

Sprawdziany stożkowe. -
15 M- 53013 Sprawdziany i przeciwsprawdz.iany. maj 1949 .. 

Sprawdziany łukowe . . 

16 M-53014 Sprawdziany i przeciwsprawdziany. maj 1949 r 

Sprawdz,iany d~ia łania. 
.. 

§ 2. Tracą moc normy wymiel1iQJle w § 1 lp . l - 3 i 19 
oraz w § 2 lp . 1 - 82 rozporządzenia Przewodniczącego Purl
stwowej Komisj i Planowania Gospodarczego z dTlia 9 lutego 
HJ,54 r. w sprawie 2atwierdzenia norm ustalonych przez Polski 

Komitet Normalizacyjny, doty.czącyc4 . ukJadu pa(; o~'-i u ń i 

spr.awdzianów (Dz. U. Nr 9, poz, 29) . oraz przepisy zawarte 
w §§ 2, 3 i 4- pkt- 1 tego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem stycznia 
1957 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃS:fiW.Owm, KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZ'EGO 

z dnia 19 grudnia 1956 r. 

W SIU a.wie zatwierdzenia, norm p'allstwowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca! 953 r. 
o normach i o Polskim Komitec ie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr. 15., poz, 61) *al~ądz-a' się, co następuje: 

§ l. Zatwierdza się następujące normy pcu1s tvlOwe (PN) 
jako obowiązujące: 

CLI 

Lp. I Numer nO'fll l;'{ 

l 56/B-14050 
2 56/C-80080 

3 56/<::-80081 

łA' 

w zak.res.ie produkcji. 

Tytuł ' llormy 

Płyty chodnikowe ' betolllJWe. 

Odczynniki. 
Rtęć: 

O,kzym\iki. 
Chlorek miedziany . 

Dala ustal eni" normy, 

" 28' listopada 1956 r. 

, 24 , listopada 1956 r. 

24 \ listopada 1956 r. 

. ' 
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f Lp. Numer' normy 

4 56/C-80032 

S S6/C-- S'1001 

6 56/C-83046 

7 56/C-96049 

8 56/C- 97026 

9 56!C- 9'i'0<16 

10 56/C- 9l905 
11 56/J:)-5451 l 

12 56iD-791 15 

I:l 56i D- 95O't0 

1<1 56/E~85000 

15 56/F- 9iOl1 

16 56/H- - 75120 

17 56/1-1- 75121 

. 
18 55/H - 75'122 

19 56/B- 7 S 123 

20 56/1-1- 75124 

21 56/H- --9:l742 

22 56/K- 91 035 

23 56/K- 9 1036 

2-i 55!M-53'f50 

25 56/M-591 S3 

26 56/M;-59 l 84 

27 56/M'-59l ft5 

28 56/M-64972 

29 56/M- 74005 

I: 

30 56/M- 74276 

31 

; ~j 32 

I-

I 
- 5't9 -

Tytuł normy 

Odczynniki. 
.Azo<lan rtęciowy . 

Pokos t lniany. 

Prod ukty oruauiczne. 
'Kwas. s.a licylowy techn iczny. 

Pri etwory naftowe. 
'Ole j wrzecionowy n iskokrzepn ący OWz (Velostt) . 

:Produkty węglopochodne. 
Ksylol 120/145. 

Produkty węgl opochodne. 

Olej flotacyjny . 

Alkohol metylowy rektyfikowany. 

Narzędzia do maszynowej obróbk i drewna. 
'Piły taśmowe, 

Beczki elipsoidalne do słodkiej wody. 

'Drewno rezonansowe z drzew liściastych. 

LaIupy elektryczne żarowe (żarówki) głównego szeregu. 
Pomoce biu rowe. 
S taló w k.i zwykle . 

Żeliwne pruczki ust(wowe. 

Że liwne płuczki ustępowe. 

Armatura pływakowa. 
Zawory . 

Zeli wne plu czk i ustępowe . 
Arm <lturaplywakowa. 
Dżwignie. 

Żeliwne płu czki ustępowe. 
Arma tura pły wakowa. 
Pły~wak. 

Żeliwne płuczk i lls tt;powe. 
USlcze lka. 

Stopy aluminium . 
Blachy. 

Tabor kolejowy. 
P<'. [owozy wąskotorowe . 

Obl'ęcze suro\\re do zestawów kołowych . 

Tabor kolejowy. 
Parowozy wąskotorowe . 

Obręcze obrobione do zes'l;awów k<!'Y.ło-wych. 

Termometry szklane. 
Warunk.itechniczne. 

Ściern i ce ksztułtowe tarczowe dwustronnie stoż,lwtve. 

Ściernice kształtowe tarczoWe dwustronnie ś ci'ęte . 

Ściernice tarcZowe z ob'rzeżami. 

Klu cze rozsuwa1ge główkowe. 

Annalura p rzemysIowa. 
'la'w&ry.- Zil'PO'l 'o'we -j zWl'Ol'tle Z'ełiwrre i sialiwil'e 'n-a' cfśnre

nie nominalne do 100 kG/cm2• 

Dług ość zaworów. 

, ) Armatura przemysłowa. 
Kurki trójdrogowe dławikowe z ,kielichami gwintowanymi 

żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kQlcm2• 

Armatura przemysłow,a. 

l l Klu:k,i tr-ójdrogowe dławikowe kołnierzowe ieliwrie n,a 
ciśnienie nominalne 10 kG/cm!. 

,1 

Spmęt g"dspodars'f'wa dOMowego; 
Rondle proste głębokie emaliowane. 

,i 

! ' 

" 

Poz. 2!)1i 

Duta ustalenia norm y 

24 listopada f956 r. 

24 listopada 1956 r. 

2 listopada 1956 r. 

28 listopada j956 r. 

6 listopada 1956 r . 

28 li s topada 1956r. 

24 'li stopada 1956 r. 

6 iistopada 1956 r. 

28 listopada 1956 r. 

6 listopada 1'956 r. 

12 grudnial9'56 r. 

20 listopada 1956 r. 

6 listopada 1956 r. 
6 lis topada 1956 r. 

6 listopada 1956 r. 

6 'listopada 1956 r . 

6 ,li s topada 1956 r. 

20 Hstopada 1956 r. 

28 ~ istopada 1956 r. 

28 liS-topada 1-956 '1'. 

20 listopada 1956 r. 

10 :grudnia1956 r. 
10 'grudni.a 1956 r . 

10 g'tliitni:a 1'956 t . 
26 listopada 1956 r. 

6 listopada 1956 r. 

J' listopada 1956 r. 
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Lp. I Numer n.ormy 

--
33 56/M~77105 

I. 34 56/M- 77106 

3S 56/M--81009 
36 56/M-81021 
37 56/M-81926 ' 
33 56iM-82974 

I 39 56/M-82975 
40 56/N- 96050 

4~ 56/0-54701 
42 56/P- 66fl36 

4'1 56/P-79004 
4i1 56/S--61 063 

45 56/Z.....,..-54024 

46 56/R- 65600 

,17 56/R-65603 

'lS 56/R --65606 

49 56iR-65607 

50 56/R-65615 
, 

51 56/R-65617 

52 S6/Z-54102 

53 56/0-91008 

520 

Tytuł normy 

, , 
Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Rondle proste półgłębokie e.maliowane. 
Sprzę t gospodarstwa domOWego. 
Rondle płytkie emaliowane. 
Skobelki. 
Gwoździe stolarskie. 
Gwoździe do wiesz,aków. 

Nity drążone ze łb;m płaskim. 

Nity drążone ze łbem grzybkowynl. 
. Artykuły sportowe. 
Sprzę t sportowy lekkoatlE~ t)'czny. 
Dyski. 

. . Poz. 296 

Data ustalenia normy 

6 listopada 1956 r. 

20 listopada 1956 r. 

28 listopada 1956 r. 
28 listopada 1956 r. 

10 grudnia 1956 r. 
28 listopada 1956 ' r. 
26 listopada 1956 r. 
12 grudnia 1956 r . 

3 listopada 1956 r. Igły żeglarskie. 

Maszyny włókiennicze. " 12 grudnia 1956 r. 
Haki podwÓjne do maszynek nicielnicowych. 
Torby do pakowania towarów. 
Pojazdy mechaniczne. 
Lusterka. 
Narzędzi.a lekarskie . . 
RękojeśCi okienk~we. 

----------------------~-----
w zakresie obrotu: 

Mate riał siewny. Nasiona żyta, pszenicy, jęczmienia i 
owsa - w J topniu supereli ty. 

Materiał ~iewny .. 
Nasiona gryki w stopniu superelity. 
Materiał siewny. 
Nasiona prosa w stopniu elity. 
Mater iał siewny. 
Nasiona kukurydzy w stopniu elity. 

Materiał siewny. 
Nasi ona seradeli w stopniu superelity . 

Materiał siewny. 
Nasiona esparcety w stopniu superelity. 

w zakresie projektowania konstrukcji: 

Narzędzia lekarskie. 
. Zasady konstrukcji zamków aseptycznych. 

w zakresie zas·ad oznaczeń klasyfikacyjnych: 

Obuwie. 
Klasyfikacja jakościowa gotowych wyrobów. 

20 listopada 1956 r. 
. 6 listopada 1956 r. 

24 listopada 1956r. 

10 grudnia 1956 . r. 

10 grudnia 1956 r. 

10 grudnia 1956 r. 

10 grudnia 1956 r. 

10 grudnia 1956 r. 

10 grudnia 1956 r. 

. i' 

6li,top, d' 1956~ 

w zakresie projektowania, zasad ozhaczeń klasyfikacyjnych oraz używania pojęć symboli : 

56/H~1502 Klasyfikacja, określenia wielkośCi 

powierzchni w odlewni. 
zestawienie bilansu 30 listopada 1956 r. 

;. ~ •• 1 ',,: .. I :.. .••• • ".:' 
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.Numer normy 

55 56/Ą-75045 

56 56/Ą-75046 

57 56/B""704303 

58 C-04043 

59 C"":'-04044 

' 60 ·e-04065 

61 56/C- 04085 

62 56/C- 04093 

. 63 56/C- 04287 

64 56/C-04280 

65 56/C-89056 

66 56/H-04504 

67 56/H-04507 '. 

68 56/1"{·-55665 

69 56/M- 55670 

70 56/M--55671 

71 56/M-55676 

72 56/M- 55700 

56/M-55701 

56/P-04033 

7 56/P-04044 

71 . 56!P-04881 

w zakresie metod badań : 

Tytuł normy 

Pro,duk ty, owocowe i. warzywne. 
Oznaczanie kwasowości ogólnej. 
Produkty owocowe i warzywne. 
Oznaczanie zawartoś ci cukrów ogółem. 
Cement hutniczy. 
Analiza chemiczna. 
Prietwory naftowe. 
Paliwa. 
Oznaczanie zawartości spirytusu. 
Przetwory naftowe. 
P,aliwa. 
Oznaczanie miana wodnego mieszanek spirytusowych; 
~iz'etwoty nąlt'o\Ve. 
P;i-óoa- łtlgowS: (natronowa). 
Prżetwory naftowe. -; 
Jakościowe oznaczanie wody. 
Przetwory naftowe. 
Badanie działania korodującego na melale. 
Guma. 
Oznaczanie plastyczności metodą ściskania do stałego 

odkształcenia za pomocą aparatu" typ ContineIital. 
Ebonit. 
Oznaczanie udarności za pomocą młota wahadłowego. 
Polichlorek winylu uplastyczniony. 
Oznaczanie chlbnnośći i rozpuszczalnośc i w benzynie 

eks trakcyjne j. 
Badanie mikrostruktury stalowych blach cienkich jakoś~ 

ciowych. 
Stal. 
Oznaczanie wielkości umoW1wgo ziarna austenitu. 
Obrabiarki do metali. 
Wie-rtarko-frezarki płytowe. 
Sprawdzanie dokładności . 

Obrabiarki do metali. 
Frezarki podłużne. 
Sprawdzanie dokładności . 

Obrabi,arki do metali. 
Frezarki do wałków wielowypustowych, 
Sprawdzanie dokładności . . 
Obrabiarki do metali. 
Szlifierki do otworów. . 

~ , 'Sprawdzanie ' dokładności. 
Obrabiarki do metali; ' - ' 
Ostrzarki do noży. 
Sprawdzanie dokładności. 
Obrabiarki' do metali. 
SzHfierki-ostrzarki do wierteł spiralnych o średnicy' po-

wyżej 10 mm. 
Sprawdzanie dokładności. 
Wytwory papiernicze. 
Badania techniczne. 
Oznaczanie zawartości cząstek żelaza i ' miedzi. 
Wytwory papiernicze. 
Badania techniczne. 
Oznaczanie twardości. 
Kontrola jakości wyrobów włókienniczych . 

Wyroby POilczosznicźe. 
Wyznacz,anie ciężaru. 

Data ustalenia normy 

6 listopada 1956 r. 

6 listopada 1956 1". 

6 listopada 1956 r. 

28 października 1949 r. 

12 stycznia 1950 r. 
ze zmianą z dnia 
16 paździprni~a 1956 r. ' 
31 styczilia 1952 r. 

28 listopada 1956 r. 

28 listopada 1956 r. 

24 listopada 1956 r. 

24 listopada 1956 r. 

24 listopada 1956 r. 

28 listopada 1956 r. 

20 listopada 1956 .r. 

20 listopada 1956 r. 

24 li stopada 1956 r. 

24 lis topada 1956 r. 

24 listopada 1956 r. 

24 listopada 1956 r 

24 lis topada 1956 r. 
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I 

~I Numer normy I 
7i 56/-P- 0.4887 

70 56!P- 04888 

19 56/P- -04908 

30 56/P- 0491 0 

81 56!P--U4911 

B2 56/P- 04913 

33 56/P--049t5 

34 56/ł'-04916 

as 56!Z- 04043 

86 56/H- 74080 

87 56/H- 74083 

R8 56/H~74Q84 

89 56/H-042.93 

90 56/H...,..,.{) 4204 

91 56/H~04206 

92 56/H- 04210 

Tytuł normy 

Kontrola jakoś c i wyrobów 'włókienniczych . 

Wyroby pończoszo icze . 

Wyznac:?i'l.ilie rozci ąg liwości ściągao~y i mankietów, 

Kontro la jakości wyrobów włókienniczych. 

Wyroby pońcwszn i cze. 

W yznaczanie wytrzymałości szw u na rozrywanie. 

Kontrola jakości wyrobów włók ienniczyc h. 

Wyznaczanie odpornośc i wybe.rwi ell na tarcie , 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczy ch . 

Wyznaczanie odporności wybarwieil na wodę. 

KO,ntrola j akości wy robów włókieill1 i czych. 

Wyznaczanie odporności wybal'wi eJ'1 na wod ę morsk~. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych . 

Wyznaczan ie odporności wyharwien na pot.-

Kon trola fakości wyrobów włókienniczych. 
Wyznaczanie odporności wybaTwień na kurz ibloto uliĆzne . 

Kontrola jakoś ci wyrobów włókienniczych. 
Wyzni\czanie odporności wybaTwiell na bielenie podchlo

rynem. 

Metoda wagowa oznaczania zawartości pyłu w powie trzu. 

',v zakresie ' badań odbio rczy.ch lub rozjell1Czych : 

. 

Zeliwne wpusty ściekowe. 
Warunk i te'chniczne .. 

Zeliwne wpusty śqekowe piwniczne z kosze m. 

Zeliwne wp usty ściekowe podłogowe z rusztem. 

w zakresie badań rozjemczych : 

Analiza chemicżna żelazostopów. 

Zelazog linokrzem. 

Analiza chemiczna że lazostopów. 

Zelazowapniokrzem. 

Anal:iza chemiczna żelazostopów. 
Zelazodi.rom. 

Analiza chemiczna żelazostopów . 

Zelazotytan. 

-

§ 2. Za twierdza się następu.tące normy państwowe (PN) jako z'al~cane: 

- Data us talen.ia normy 

28 listopada 1956 r. 

28 l istopada 1956 r. 

28 listopada 1956 r. 
. 

31 paździ ernika 1956 r. 

28 listopada 1956 r. 

28, listopada 19561'. 

31 p.ażdziernik:a 1956 r. 

31 października 1956 r. 

28 listopada 1956 r. 

10 grudnia 1956 r. 

10 grudnia 1956 r. 

10 ·grudnia 1956 r. i 

6 listopada 1956 r, 

" 28 listopada 195.6 r. 

I 
6 listopada 1956 r. 

28 li stopada 1956 r , 

-'-----!------~-I: -...-- Tytuł normy Data ustalenia normy 

,I 

Lp. I Numer normy 

56/A-79001 l 

2 56!B-03004 

:"1 
56/B-04451 

L · 
i 

561C-':'04013 .. t 

l 

Drożdże i produkty z drożdży. 
, Terminologia, 

Kominy murowane i żelbetowe . 

Obliczenia statyczne i p rojektowanie; 
Grun ty budowlane. 

Póbieranie próbek gruntu o nie naruszone j strukturze; 

Przetwory naftowe. 
Lepkość. 

Pomiar metodą Ubbelode'go. 

10 grudnia '1956 r . " 

10 grudnia 1956 r. 

,I, 
6 listopada t 956 r. 

30 grudnia 1952 r. 
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Tytuł normy 

pi'óby napięciem udarowym. 
Przepisy. ogólne. 
Elektroizolacyjne materiały ceramiczne. 
Klasyfikacja i wymagania ogólne. 
Wyroby z elektroizolacyjnych materiałów ceramicznych. 
Odchyłki wymiarów. 

, ElektrojzolacyJnemateriały. ceramiczne. 
Typowe metody badań technicznych. 
Pomiar wysokiego napięcia za pomocą iskiernik.'! kulowego. 

*' Samoloty. Prędkości. 
Nazwy, określenia i symbii>le. 
Podkładki. 

Klasyfikacja. 

~ita. 
Wymiary oczek . 

§ ' 3. Zatwierdza się jako obowiązujące ustalon'e' prz-ez Polski ' Komitet Normalizacyjny następujące zmiany nO'rm 
pa stwowych (PN) obowiązuJących: 

, 

I Dala rozporządzenia Prze Nodnl
czącego Państwowej KOlllJSJi 
Planow'ańia Gospod:Hczego w l' 

r. 
l 

/ 
: 

2 

Numer normy 

-

C-80258 

54fF-94080 

Tytuł ,. norl.n-y 

Odczynniki. Jodek, potasowy. 

Pomoce biurowe_ 
Kśiążki ze skorowidzem. 

sprawie zatwierdzenia normy 

20 maja 1954 r. 11 
(Dz. U. Nr 27, poz. 107) 
27 czerwca H/55 r. 26 
(Dz, U. Nr 28', poz. 164) 

, 

Data ustalenia 
zmiany 

września 1966, 

lipca 1956 r. 

r. 

-, ! 3 - H- 8So.21 Stał narzędziowa do gracy na 
·gerąco. Klasyfikacja. 

24 września 1952 r. 22 listop3da 195.'i r. 

~ 

4 l . 
H 

H- 85023 

. . 

Sta.l narzędziowa. ' stop<il wa , do 
pracy na zimno. Klasy.fikacja . 

§ 4. 1. \Iv rozporządzeniu Przewodniczącego Państwo

wej Kom.isji Planowania, GospooaICze-go z, dnia , 27 czerwca 
19 5 r. w sprawie z,atwierdzgnia. norm państwowych ustalo
nych przez Polski KOmitet Normalizacyjny, _ dotyczących wy-

• 
,,13. 54/M- 77420 Sprzęt U1leczarski. ! 

(Dz. U. Nr 41; poz. 286) 
24 , wrześni.a 1952 r. 
(Dz. U. Nr 4i, poz. 286') , 

22 listopada 1955 r. 

robów. metalowych (Dz, U. Nr 28; poz. 165) wpruwad'Ż,a ' się 

następujące zmJ.i1Ry: 
1) w § 1 skreśła ' się lp.;, 24- 28, oraz ' treść odpowiedn'ich 

kolumIlI, 
2) w § ~ 2 'po lp,. 12 ' dodaje, się· ·Jp .. 13, 14 .. i5;1 16 i t7 w b'rzmi~ 

niu: 

, 
30 listopada 1954 r, l , 

Konwie transportowe stalowe ocynowane. 
\Varunki techniczne. 

14. 54/M- 77421 Sprzęt mleczarski. }O listopada 1954 r. I 

Konew transp0l,Otowa IQ l stalowa, ocynowaneJ. 
1.5. 54/M- 77422 Sprzęt mleczarski. ' 30 listopada 1954 r. 

Konew transportowa 20 l stalowa, ocynowana. 
16. 54/M--7742l Sprzęt mleczarski. 30 listopada 1954 r. 

Konew transportowa 30 l stalowa, ocynowana: -
17. 54/M- 7742.i Sprzęt mleczarski. 30 listopada 1954 r ." -' 

Konew transportowa 40 l sta lowa, ocynowan':ł. 

3 w § 3 pkt ' 1 liczby ,,20- 47" zastępuję -się liczbami. 
, ,,20 - 23, 29 - 47". 
.2. W rozporządzeniu Przewodniczą€ego Państwowej Ko

.' m 'sji Planowania Gospod~rczego z dnia 10 lippa, 1956 r. w 
sp awie zatwierdzenia norm państwowych (Dz . . U. Nr 33, 
po . 154) wprowadza się następujące zmiany: 

: 

1) w § 4 pkt 1 skreśla się liczbę ,,159', 
2) w §;4 pO -pkt 6 ,dpdaje~ się·,now.y pkt 7 W brzmien;u: ! 

,,7} norma ' wymieni'ona w ' § 1 ust.' ,l-:,lp. 15~ obqwi.ązuje 
'd. d' 1 l' 1951 ' " ,I , o . rud. , , lp,ca . .. ,r.. , 

§ 5. l , Tracą moc normy: 
- .B~1724 ' Komi~y murowe i ' żelbetowe, 

), 

, 



. i 

, ' 

D?; e'1ni\~ Ustaw Nr 61 
~ .--------------------

_ 524 _ . _______ . ____ ~ _____ Poz. 296 i 297 

53fC ·--·04 126 P rze twory naftowe. 'Badanie d ziałania korodu
jącego smarów stałych i niek tórych ole jów mi
ne i"alaych na metale, 

M ,-55670 Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. 
Frezarka podłużna. (Najwyższe dokładności ). 

M-,64072 Klucze rozsuwalne główkowe, 
M ·,BI009 Gwoździe fasonowe. Skobelki, 

M-BI02! Stelmachy okrągłe, 

53/P-79024 Torby papierowe. Badania techniczne . . 

2. W § l rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Pl an~owania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r . 
w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet 
NOfmaJizilcyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) skre
śla się lp. 14 i 75, 

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczeg(). z dnia 20 maja 1954 r. w 
spraw;ie zatw.ierdzenia norm państwowych ustalonych przez 

. Polski . ~omitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U, 
Nr 27. poz. 107) ~kreśla się IP: 7; 

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania GospOdarcżego z dnia 24 wrz·esnia 1951 'c. 
w sprawie uznania za obowiązujące · norm ustalony c~ przez 

Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372) ski:eś lil 
się lp. 37; 

w § l roźporządzenia .Przewodniczącego Paó'shvowej E~p- ". 
misji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 
1951 r. w sprawie uznan ia norm ,ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, 
poz. 381) skreśla się lp. 51 i 55; . 

w § 2 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r, 
w sprawie zatwierdzenia norm państwo\vych ustalonych przez 
Polski Komitet 'Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272) skre-

. śla się lp . 29 

oraz treść odpowiednich kolumn. 

§ 6. R02lporządzenie wchodzi W;. życie z dniem I lip!=a 
1957 r.. z tym że: 

l) norma wymieniona w § I lp. 5 obowiązuje od dnia 1 ll
stopada .19~1 r., 

2) normy wyątieni9,ne w § 1 lp. 21, 46 - 51 ob:>wiązują ód 
dnia 1 stycznia 1958 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZ.,\DZENIE MINISTRA .PUACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

i dnia t 2 grudnia 1956 r. 
w sprawie uprawnień do świadczeń rentowych dla dziecI. wnuków I rodzeństwa korzystających z iIl~ycbśwli1d('ze6 

z funduszów publlcz~ych. 

Na podstawie art. 53 ust. 2 dekretu z dnia 25 cze·rwca 
195·1 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin (Dz. U. z 1956 r: Nr 43, póz. 200). zwanego 
w dalszym ciągu .. dekretem~·. zarządza się, co następuje : 

, § I. Przy stosowaniu przepisów art. 53 ust. l , art. 55 
ust. l i 2 oraz art. 81 liSt. 4i 5 dekretu za ' korzystanie ze 
świadczeń z funduszów publicznych , 'f'ł rozmiarze dostatecznym 
dla pokrycia kosztów utrzymania 1 wychowania. powodujące 
zawieszenie wyplaty rent, rodzinnych (sierocych) oraz dodat-
kó,w do r.ent (zasiłków rodzinnych) na dzieci, wnuki j .ioclzeń
stwo. uważa srę pobieranie stypendium na studia zagraniczne 
oraz przebywanie w zakładach opiekuńczych i wychowaw
czych, j;ik domy dziecka 1 mło<;lzieiy lub zakłady specj'11ne, 

które zapewniają opiekę i utrzymanie w pełnym zakresie, je
żeli pobyt wychowanka w tych zakładach jest nieodplatn'l. 

§ 2. Ko rzystanie przez dzieci , wn~lki i rodzęńs;two ren,
cistów oraz sieroty z udzielanych przez szkoły stypendiów kra
jowych lub z urządzeń zapewniających utrzymanie i opiekę 
przejściowo, w częściowym zakresie lub odpłatnie, jak inter
naty, żłobki, przedszkola, dziecińce, wczasy, obozy i kolonie, 
nie powoduje zawieszenia wypłaty świadqeń, o których mo
wa w § t. 

§ 3. ,Rozporządzenie WChodzi w życie z dniem i{)głoS1.<'!ńia 
z mocą Od dnib '! lipca 1956 r. ' 

Minister Pracy i Opieki~połecznej : w t. L. Chajrt 
• ; . .-i" 
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