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pobyt na terenie miast wymienionych w § 1 ust. 1 jest nie
pożądany ze względu na interes publiczny, 

4, Zezwolenia na zameldowanie na pob,yt stały udziela 
się osobom, których stały pobyt na terenie miast wymienio
nych w § 1 ust. 1 jest niezbędny ze względów &polecznych 
lub gospodarczych, 

5. ' Osoby prtebywające w domach akademickich, hote
lach robotniczych. holelach i pensjonatach nie mogą być 
zameldowane na pobyt stały, 

§ 7, Od dec yzji prez ydium odmawiającej udzielenia ze
zwolenia 'na zdmeldowanie na poby t okresowy lub stały oso ba 
zainteresowana lub zakład .pracy możeodwolać się w termi
n ie 7 dni od doręczenia decyzji - do prezydium właściwej 
wojewódzkiej rady narodow ej , 

§ 8, Osoby, które w dniu 1 sierpnia 1956 T, zamieszkują 

i są zameldowane na stałe na tereni e miast wymienionych 
w § 1 ust. 1, posiadają prawo pobytu stałego i nie są zobo
wiązane do uzyskania zezwolenia na ten pobyt. 

§ 9. Zakłady pracy obowiązane są zawiadamiać prezy
dium o rozwiązaniu stosunku sJużbowego (umowy o pracę) 

z pracownikiem zameldowanym na pobyt okresowy, 

----------------------------------~---
§ 10, W sprawach dotyczących meldunków, 8 ńie ure

gulowanych niniejszym rozporządz'eniem, obowiązują ogólne 
przepisy o ewidencji i kontroli ruchu ludności, na terenie' zaś 
miast Gdanska. Gdyni i Sopotu - nadto przepisy o g.ranicach 
Państwa. 

§ 11. Organy Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej czuwać będą nad ścisłym przestrzeganiem przepisów 
niniejszego rozporządzenia, 

§ 12. Pozostaje w mocy rozporządzenie Rady Minis trów 
z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie przeplsow meldllnko
wy ch orilz pobytu na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krako'" 
wie (Dz. U. Nr 45, poz. 300), 

§ 13, Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i innym 
zainteresowanym ministrom oraz Prezydiom Wojewódzkich 
Rad Narodowych w . Krakowie, Stalinogrodzie , Poznan.iu, 
Gdansku i Prezydium Rady Narodowej w m. Łodzi. 

§ 14. ,Rozporząd~enie wchodzi ' w życie z dniem ogło
szenia'. 

Prezes Rady M inist rów: J, Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PUZEWODNICZĄCEGOPAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 10 lipca 1956 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dek retu z dn ia 4.. marca 1953 r. § . 1. 1. Zatwierdza się następujące normy państwowe 

o normach i o Pol skim Komitecie Normalizacyjnym (Dz, U. (PN) jako obow iązujące , z wyjątkiem określonym w ust. 2 
Nr 15, poz, 61) zBrząd;o:a s ię, co następuje: i 3: 

'. p. 

2 

3 

.4 

5 

.7 

8 

9 

10 

11 

'12 

13 

14 

15 ' 

16 

w zaluesie produk cji: 

Numer norrn_y ___ ->-.,..-___ ._, _______ T_y_t_u_I_11_0_I_m_y......., __________ r 
56/A-7952 1 

56/ A-79522 

56/A-79523 

56!A-79524 

56/A,79525 

56/ A-79526 

56! A-86770 

55/B 12031 

56iB-13052 

56iB-13070 

56/B,13071 

56"B-1 3091 

55/B-2761 4 

56/B-30175 

56/B-82251 

56,C-80U77 

Spirytus, 
Spirytus odwodniony, 

Spirytus. 
Spirytus rektyfikowany. 

Spirytus, 
Sp irytus surowy przemysłowy , 

Spiry tus, 
Spirytus surow y ro lniczy. 

Spirytus, 
Spirytus porektyfikacyjny, 

Spirytus. 
Spirytus do celów domowych i leczn iczych, 

Przetwory ry bne wędzone na go r ąco . Dorszowate. 
Tusze bez głów, 

Płytki fajansovl e ścienne . 

Szklo pła ski e okienne c iągnione ma szynowo. 

Szkło budowlane. 
Kształtki. 

Warunki t echniczne , 

Szkło budowlane, 
Dachówka karpiówka. holenderka (esówka) 

Wata szklana, 

Papa smołowa izolacyjna. 

Kit asfaltowy uszczelniający. 

Nadproża żelbetowe prefabrykowane L. 

Odczynniki. 
. Tlenek rtęclOwy czel wony, 

zakładkowa. 

Da la usta lenia normy 

.13 czerwca 1956 r . 

13 czerwca 1956 r. 

13 czerwca t956 r. 

13 czerwca 1956'r. 

13 czerwca 1956 r. 

1956 r. " 13 czerwca 

13 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

19 czerwca 1956 r. 

19 czerwca' 1956 r. 

27 czerwca 1956 r. 

23 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

7 czerwca 1956 r. 

7 czerwca 1956 r. 

8 czerwca 1956 r. 

, 



Dziennik Ustaw Nr 33 

Lp. I Numer normy I 
11 I . 56/C-80078 

18 56/C-80079 

, 
19. 5J/C-84051 

20 55/C-87022 

21 55/C-96043 

22 56/C-96044 

23 55/C-96071 

24 56/C-96170 

25 55/C-97021 

26 55/C-97044 

( 56/C-99010 21 

26 56/C-99011 

29 56/D-54210 

30 55/D-56205 

, 

31 56/D-791 13 

32 54/D-95021 

33 56/0-95030 

34 55/E-06202 

35 55/E-d6501 

36 I 55/E-77003 , 

37 56/E-90002 

311 55/E-90003 

39 55/F-78241 

40 53iG-7901O 

41 55/G-15005 

42 55/G-15006 

43 56/H-56020 

265 

Tytuł normy 

Odczynniki. 
Siarczan żelazowy uwodniony. 

Odczynni ki. 
Chlorek potasowy. 

Produkty nieorganiczne. 
Kwas siarkowy techniczny. 

Nawozy sztuczne. 
Precypitat. 

Przetwory naftowe. 
Nafta-zmywacz (Antykor) . 

Przetwory naftowe. 
Plastyfikatory naftowe B i P. 

Przetwory naftowe. 
Oleje maszynowe: 

Przetwory naftowe. 
Asfalty drogowe. 

Produkty węglopochodne. 
Toluol 100/ 120. i 

Produkty węglopochodne . 

Benzol 95. 

Blony fotografic zne zwojowe 40 i 60. 
Wymiary materiału świa tloczuł ego i papieru 

Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60. 
Szpule. 
Wymitiry. 

U zębien ia pil ręcznych . 

Wymiary zarysów. 

Obra biarki do drewna. 
Sprawdzenie. dok ładności . 
Taśmówka stolarska. 

Beczki i komplety beczkowe do masła. 

Słupy chm ieJowe. 

Żerdzie dyszlowe. 

Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. 
Przepisy ogólne. 

Mierniki elektryczne wskazówkowe. 
Ogólne wymagania techniczne. 

Elektryczne przyrządy grzejne oporowe; 

ochronnego. 

Naczynia eiektryczne o pojemności nie przekraczającej 
10 litrów. 

Elektroenergetyczne przewody gołe aluminiowe i stalo-alu-
miniowe. 

Przewody jezdne profilowe stalo-aluminiowe. 

Okucia meblowe. 
Zawia,sy krótkie proste. 

Słoje szklane do artyk.ułów spożywczych. 
Warunki techniczne. 

Obudowa chodnikćfW łukami korylkowymi. 
Odr~wia niesymE!tryczne. 
Wymagania techniczne. 

Obudowa chodników łukami korytkowymi. 
Łuki ociosowe wydłużone. 
Wymagania techniczne. 

Dna do kadzi odlewniczych. 

Poz. 154 

Data ustalenia normy 

8 czerwca 1956 r. 

8 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 ~ 

31 grudnia 1955 ~ 

31 grudnia 1955 ~ 

13 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

29 maja 1956 r. 

31 grudnia 1955 ~ 

31 grudnia 1955 L 

29 maja 1956 L · 

29 maja 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

13 czerwca 1956 r. 

20 marca 1954 r. 

19 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

25 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

30 sierpnia 1953 r. 
ze zmianą z dnia 
21 lutego 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

6 czerwca 1956 r. 
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Lp. I 
44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Numer normy 

56/H-56021 

5fi/H-56022 

56/H-56023 

56/H-56024 

56/H-56025 

56:H-7700! 

56/H-77050 

55/H-84033 

55/H-92603 

55/H-92604 

55/H-92605 

55/H-93004 

55/H-93203 

55/H-93206 

55/H-93216 

55/H-93217 

55/H-93218 

56/H-93223 

55/H-93405 

55/H-93406 

56/H-93424 

56/H-93425 

56/H-93426 

56/H-93427 

. 55/M-41250 
-

56/M-56162 

- 266 - Poz. 154 

I· Tytuł no rmy Da'ta ustalenia normy 

Kadzie odlewni cze zwykłe i przekładnią mefhaniczną. 

Ka.dzie odlewnicze zatyczkowe. 

Kadzie odlewnicze czajnikowe. 

Kadzie odlewnicze kołyskowe. 

Kadzie odlewnicze bębnowe. 

Zeliwne odlewy handlowe. 
Piecyki okrągłe i kuchenki skrzynkowe. 
Vy' arunki techniczne. 

Zeliwne odlewy handlowe. 
Armatura piecowo-kuchenna. 
Warunki techniczne. 

Stal węglowa do wyrobu łańcuchów 

towych. 

Stal węglowa walcowana. 
Walcówka do wyrobu !.in stalowych 
Stal węglowa walcowa~a. .,. 
Walcówka na podkładki sprężys te do 

lejowej . 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

!5 czerwca 1956 r. 

Stal węglowa walcowana. 31 grudnia 1955 r. 

Walcówka do wyrobu podkowiakÓw. 
Stal odporna na korozję i żaroodporna walcowana na gorą- 31 grudnia 1955 r. 

co lub kuta. 
Pręty. 

Warunki techniczne. 
Stal walcowana węglowa i stopowa. . 31 grudnia 1955 r. 
Pręty sześciokątne. ' 
Wymiary. 

Stal sprężynowa (resorowa) walcowana. 
Pręty płaskie żłobkowane. 

Wymiary. 
Stal walcowana konstrukcyjna stopowa narz~dziowa. 

Pręty okrągłe. 

Wymiary. 

Stal walcowana konstrukcyjna stopowa narzędziowa. 

Pręty kwadratowe. 
Wymiary. 
Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa. 
Pręty płaskie. 

Wymiary. 

Stal węglowa walcowana. 
Walcówka i pręty płaskie do wyrobu nakrętek surowych. 

Stal węglowa walcowana. ' 
Zeto,,!niki. 
Wymiary. 

Stal węglowa walcowana. 
Teowniki. 
Wymiary. 
Łubki płaskie do szyn normalnotorowych. 

Stalowe podkłady kolejowe normalnotorowe. 

Podkładki płaskie do szyn normalnotorowycht 

Podkładki żebrowe do szyn normalnotorowych. 

Pierścienie Raschiga metalowe . 

Obrabiarki do metali. 
Rękojeści jednoramienne blokowane. 
Główne wymiary. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

8 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 195~ r. 

1 czerwca 1956 r. 

1 czerwca 1956 r. 

1 czerwca 1956 r. 

3 lipca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

6 czerwca 1956 r. 
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7i 56/M-56-ł 63 Obra biarki do metali. 6 czerwca 1956 r. 

7 

n 
I 

7S 

7l 
I 

75 

7 

7 

8 

11 

'1 
8 

8 

' ~ 
811 

8e 

9C 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

96 

99 

100 

101 

56/ M-59153 

56/M-59175 

56.'M-59176 

56/M-59117 

56/M-5917B 

56/M-59179 

56/M-59180 

56/M-591 81 

56/M-59182 

56!M-59200 

56/M-59317 

55/M-6l251 

55/M-61252 

55/M-61253 

55/M-6l254 

56/M-61273 

56/M-61274 

56/M-650l! 

56/M-650i2 

55/M-74275 

55/M-75201 

55/M-75202 

55/M-75203 

55!M-75204 

55/M-BOO57 

55/M-8 1l00 

55/M-BI lOI 

55/M-B1102 

56/M -82032 

56/M~B206 1 

/ 

Rękojeści jednoramienne. 
Główne wymiary. 

Ściernice tarczowe do cięcia metali. 

Ściernice kształtowe garnkowe. cienkościenne walcowa. 

Ściernice kształtowa garnkowe grubościenne zbieżne. 

~;ciernice kształtowe garnkowe cienkościenne zbie·zne. 

Ściernice kształtowe stożkowe. 

"Ściernice kształtowe talerzowe. 

Ściernice kształtowe talerzowe do kół zębatych . 

Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie stożkow e . 

Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie ści ęte . 

Ściernice pierścieniowe zwykłe . 

Ściernice do noży kosiarek. 

Przyrządy i uchwyty. 
Tulejki wiertarskie stale. 
Półwyroby i wyroby. 

Przyrządy i uchwyty. 
Tulejki wiertarskie stałe z kołni erzem_ 
Półwyroby i wyroby. 

6 cze rwc3. 19~6 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 cze rwca 19~f) r. 

6 cze rwca 195G r. 

. 6 czerwca 1956 r . 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1955 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. 

6 czerw ca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

Przyrządy i uchwyty. 31 grudnia 1955 r. 
Tulejki wiertarskie wymi enne. 
Półwyroby i wyroby. 
Przyrządy i uchwyty. 31 gr udnia 1955 r. 

Tulejki 'Zabezpi eczające . 

Nakrętki kw adratowe z kołn ie rzem pJaskim z gwin tem M6 4 cze rwca 1956 r. 
do M24. 

Nakrętki kwadratowe z kołnierzem kulis tym wypukłym 5 cze rw ca 1956 r. 
z gwintem M6 do M24. 

Nakrętki kwadratowe z kołn i erzem kulis tym wklęsłym 

z gwintem M6 do M24. 

Klucze maszypowe jedaostronne shócone o rozwilr tościac h 

od 85 do 150 mm. 

Klucze skrócone do nakrętek okrągłych rowko wyc h o śre

dn icach zewnętrznych od 165 do 260 mm. 

4 czerwca 1956 r. 

4 cze rwca 195G r. 

4 cze rwca 1956 r. 

Arma.tura przemysłowa. 31 grudnia 1955 r. 
Kurki przelotowe dław i kówe, kołnierzowe że li wne na ciś-

nien ia nominalne 10 kG/cm~ . 

Armatura domowej - sieci gazowej . 
Kurki przelotowe. 

Armatura domowej sieci gazowej . 
Kurki do węży podwójne. 

Armatura domowej sieci gazowej . 
Kurki do węży pojedyncze. 

Armatura domowej sieci gazowej. 
Złączki do węży. 

Drut sta lowy sprężynowy. 

Hacele. 
Warunki techniczne. _ 

Hacele ostre. 

Hacele tępe. 

Podkładk i tapicerskie do wkrętów ze łbami stożkowymi. 

Za-kończenia śrub i wkrętów z g win tem metrycznym .. 

31 g rud nia 19f?5 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r . 
6 czerwca 1956 r. 

6 czerwca 1956 r. ' 
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102 56/M -86105 

103 56/M-86131 

104 56/M-86134 

105 56/M-86 I 37 

106 56/M-86140 

107 55/M-86160 

108 55/M-86161 

109 55/M-86162 

110 55/M-86163 

[11 · 55/M-86220 

112 55/M-86221 

.113 55/M-86222 

l !<l 55/M-86223 

115 55/M-86224 

- 268 

Tytuł normy 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe zwykle z otworem stożkowy,m. 

Odmiana lekka (Seria 62 K). 
Główne wymiary . 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym. 
Odmiana lekka . (Seria 12 K). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe wahliwe z otworem s.lożkowym. 
Odmiana lekka szeroka (Seria 22 K). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym. 
Odmiana średnia (Seria 13 K). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. . 
Łożysk-a kulkowe wahliwe z otworeu.l stożkowym. 
Odmiana średnia szeroka (Seria 23 K). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe. 
Odmiana lekka (Seria 72). 
Główne wymiary. _ 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe. 

Odmiana średnia (Seria 73). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe . skośne dwurzędowe. 
Odrniana lekka (Shia 32). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe. 
Odmiana średnia (Seri a 33) . 

. Główne ·wymiary. 

Łożyska toczne: 
Łożyska stożkowe. 

Odmiana lekka (Seria 302). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska stożkowe. 

Odmiana lekka szeroka (Seria 322). 
Główne .. wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska stożkowe. 

Odmiana średnia (Seria 303). 
Głów'ne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska stożkowe. 

Odmiana średnia szeroka (Seria 323). 
Główne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska stożkowe o . dużym kącie dzi a łania. 

Odmiana średnia (Seria 313). 
Główne wymiary. 

i 

Poz. 154 

Data ustalenia normy 

6 czerwca 1956 r. 

.5 czerwca, 1956 r. 

.5 czerwca 1956 r. 

.5 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

" 31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 ·r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 
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lUl 

II 

120 

1 I 

122 

126 

1217 

2 

3 

} , 4 
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Numer normy ; I Tytuł normy 

55/M·86240 Łożyska toczne. 

55/M-86244 

S5/M-86260 

Łożyska baryłkowe. 

Odmiana lekka szeroka (Seria 222). 
Główne wymiary. 

Lożyska toczne. 
Łożyska baryłkowe. 

Odmia.na średnia szeroka (Seria 223). 
Główne wymiary. 

Łożysk.a toczne. 
Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe. 
Odmiana bardzo lekka (Seria 511). 
Główne wymiary. 

55fM-B6261 • Łożyska toczne. 

55/M-ł:l6262 

55/M-86263 

55/M 86280 

55!M-36281 

55/M -39100 

S5/M-94002 

56/N-94001 

S6/P-20009 

S6/P-2220B 

SS/P-810t2 

S6/P-BłOOI 

56/P-87054 

56/P·87055 

56/P-95005 

56/P-95006 

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe. 
Odmiana lekka (Seria 512). 
Główne wymia.ry. 

Łożyska toczne. 
Ł~żyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe. 
Odmid.lla średnia (Seria 513). 
Gł~wne wymiary. 

Łożyska toczne. 
Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe. 
Odmiana ciężka (Seria 514). 
Główne wymiary. 

Łożyska. toczne. 
Loi;rska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe. 
OdulIdna lekKa (Seria 522). 
:;łÓwllcrwymiary. 

2.ożyska· toczne. 
.~ .. ożyska kuikowe wzdłużne dwukierunkowe . 
Odmiana śrcd .uia (Seria 523). 
Główne wymiary. 

Okucia do skrzyń. 
Zawiasy. 

Sita siatkowe. 
S ita o oczkddl kwadratowych składane z prętów 

wytłaczanych. 

Przy bory kreślarskie. 

Rysownice. 

Czyściwo ze szmat. 
Wymagania techniczne. 

Skóry gotowe. 
Skóry juchtowe na cholewki obuwia. 
Wanml,d techniczne, 

Przędza bawełniana na lonty surowa pojedyncza. 

Koronki. 
Szerokości. 

Dywan/f . 
Rozmiary. 

Chodniki. 
Szerokości . 

Wytwory papiernicze. 
Papier ilustracyjny. 

Wytwory papiernicze; 
, Papier do maszyn do pisanIa. 

Data ustalenia normy 

31 grudnia 19.35 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 g rud nia 1955 r. 

31 grudnia 19,35 r. 

; 3J grudniil 19:,5 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 
okrągłych 

8 czerwca 1956 r. 

14 czerwca 1956 r: 

13 czerwca ' 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 
23 czerwca 1956 r. 

14 cze rwca 1956 r. 

14 czerwca 1956 r . 

iz czerwca 1956 r. 

12 czerwca 1956 r. 



Dziennik Ustaw Nr 33 270 -- Poz. 154 ._-------_. --"--" -- . __ .. _ - .---_ . 

I 
. 

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

135 56/P-95803 Wytwory papiern icze. 12 czerwca 1956 r. 
Karton jedno warstwowy. 

136 56/P·97010 Wytwory papiernicze. 12 czerwca 1956 r. ., 
Papi er obiciowy. 

l;l7 55/T-80001 Kondensa tory mikowe typu KM. 31 grudnia 1955 r. 

138 55/T-80200 Dzwonek prądu stałego podczaszowy dwucewkowy. 31 grudnia 1955 r. 

139 55/T·82000 Telefoniczne ta rcze numerowe. 31 grudnia 1955 r. -
140 55/T·90004 Telefoniczne kable zakończeniowe obołowione . 31 grudn ia 1955 r. 

141 55/T·90008 Telefoniczne kable instalacyj ne obołowione z żyłami ema- 31 grudn ia 1955 r. 

I. liowany mi. 

142 55/W-52501 Okr ętowe dra binki pilotowe. 31 grudnia 1955 r. 
Wymagania techniczne. 

143 56/Z-54.034 Narzędzia lekarskie. . 7 czerwca 1956 r. , 
Kleszczyki naczyniowe. ,.,., 
Warunki techniczne. 

144 56/Z-54094 Narzędzia lekarskie. 7 czerwca 1956 r. 
Szczypczyki anatomiczne i chirurgiczne. 
Warunki techniczne . 

14, 55/Z-54123 Narzędzia lekarskie. -31 grudnia 1955 r. 
Nożyczki ogólnoch irurgiczne. 
Warunki techniczne. 

/ 

146 55/Z-55102 Narzędzia lekarskie. I 31 grudnia 1955 r. 
Igły drożne ze stali kwasoodpornej. 
Warunki techniczne. 

147 56/Z-561 35 Narzędz ia stomatologiczne. 7 czerwca 1956 r. 
Upychadła . 

Vvarunki techni czne. 
, -

w zakresie obro tu : 

148 56/B-111 69 Natura lne kruszywo mineralne do sporządzania mieszanek 9 czerwca 1956 r. . 
filtracyjn ych. 

149 S5/G-98011 Torf do kompostowania . 31 grudnia 1955 r. 

I 
150 56/R-66203 Rośliny przemysłowę. 13 czerwca 1956 r. 

Nasiona rącznika, krokosza, katranu; dyni oleis tej i l:zodkwi 
oleistej . , 

-
w zaluesie proje1i1owania konstrukc j i: 

151 55/B-02009 Obciąże nia w obliczeniach s tatycznych. . 31 grudnia 1955 r. 
Obciążenia stałe i użytkowe. p 

152 56/B-020 12 Obc i ążenia w obliczeniach statycznych. 3 lipca 1956 r. 
Obciążen ia suwnicami. 

153 55/L-021 !1 Szybowce. 31 grudnia 1955 r. 
Ciężary obli czeniowe załogi. 

w ZClk resie buc/o wy: 

154- 5S/E-05003 Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 31 grud ni a 1955 r. I Przepisy ogó lne. 

" 
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w Ulkresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych: 

Lp I Numer normy I Tytuł normy I Data ustal eniu normy I 
I---l-' .!----'.------------.-

15 56/H-15716 

15 55/P-87000 

56/M-59105 

I '55/ A -79093 15 

15 55/C-04066 

16 56/C-04242 

16 56/C-04247 

J6 55/C-04248 

Ui 55/C-04254 

16 55/C-04261 

16 55/C-04262 

16 55/C-04326 

16 55/C-04329 

16 55/G-04504 

16 56/C-04541 

17 56/C-89053 

17 56iC-89054 

17 55/E-04405 

17 1I5/E-05021 

17 55/P-04670 

Odpady metalurgiczne metali nieżelaznych. 

(Zuż le, popioły, odpryski, skrzepy, pyły i szlamy). 

Koronki. 
Zasady klasyfikacji. 

w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli: 

, . Ściernice. 
Oznaczanie i cechowanie. 

Piwo. 
Metody badania. 

Przetwory naftowe. 

w zakresie me/od badań: 

Oznaczanie kwasowości i li czby kwasowej .. 

Ebonit. 
Oznaczanie udarności za- pomocą aparatu -=- typ Dynstat. 

Guma. 
Oznaczanie wytrzymałości na wielokrotne zginanie metodą 

wzrastającego pękania. 

Guma. 
Oznaczanie przyspieszonego starzenia metodą Biereza 

' i Davisa. 

Guma . 
Oznaczan ie w~kaźnika' -wytrzymałości na rozdzieranie me

todą Goedricha. 

Tkanin)' gumowane. 
Oznaczanie przepus zczalności za pomocą aparatu Schoppera . 

Tkaniny gumowane. 
Oznaczanie przemakalności za pomocą aparatu Schoppera. 

Węgiel kamienny. 
Oznaczanie wilgoci. 

Węgiel kamienny. 
Oznaczanie popiołu. 

Węgiel kamienny. 
Przygotowanie próbek analitycznych. 

Woda do -picia, do celów gospodarczych i przemysłowych . 

Oznaczanie suchej pozostałości , pozostałości po prażeniu 
oraz straty przy prażeni u . 

Tłoczywa te rmoutwardzalne. 
Oznaczanie wilgotności. 

Tworzywa sztuczne. 
Oznaczanie nasypowej objętości właściwej: 

Materiały elektroizolacyjne. 
Pomiary oporności elektrycznej. 

Urządzen ia elektroenergetyczne. 
Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli. 

Kontrola jakośc i wyrobów włókienniczych . 

Nici szwalne bawełniane. 
Pobierahie próbek. 

.. 

7 czerwca 1956 r. 

31 października 1955 r. 

112 czerwca 1956 r. 
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Numęr normy, Tytuł normy Data ustal enia' normy 

I 175 55/P-04831 Kontro la jakości wyrobów włókiennicz ych. 31 grudnia 1955 L 

:-l ici szwaine bawełniane. 

WyZJidczanie wil!J o tności. 

176 55!P",04832 Konlrola jakości wy robów wlókienn iC'L. ych . 31 grudnia 1955 r. J 

Nici szwalne bawełniane. I 
Wyznaczanie zawartości apretury. - I 177 56!Z-(}4042 Szybka metoda oznaczania zawartości siarkowodoru w po- '29 maja 1956 r. 

wietrzno 

w zakresie badań odbiorci ych lub rozjemczych : 

. 
. ' , , . , 

173 56/A-75044 Produkty owocow'e. 13 czerwca 1956 r. 
Oznaczanie zawartośc i kwasu mrówkowego. 

179 56/ A-86771 Przetwory rybne wędzone. 13 czerwca 1~56 r. 
Pobieranie próbek. 

180 56/A-86712 Przetwory rybne wędzone . 13 czerwca 1956 r. 
Stwierdzanie jgkośc.i i prawidłowości pakowania. 

18\ 55/B-06200 Konstrukcje sta lowe budowlane. 31 grudnia 1955 r. 
Warunki techniczne odbioru. , 

182 56/D-04100 Fizyczne i mechani czne własności' drE'wna .. 13 czerwca 1956 f-

Badanie wilgotnośc i. 
183 56/M-55668 Obrabiarki do metał i. 5 czerwca 1956 r. 

Podzielnice uniwersalne. 
- Sprawdzanie dokładności. 

184 55/P-04024 Wytwory p<lpiern icze. 31 grudn ia 1955 r. 
Badan ia techniczne. 
Oznaczanie odporności tektu r na łaman i e . 

Hl 5 55/P-04026 Wytwory papiernicze_ 31 grudnia 1955 r. 
, 

Badania techniczne. 
Oznaczan ie przesią)<ałności tłuszczu . 

186 56iP-04030 Wytwory papiernicze. 12 czerwca 1956 r . 
Badania techniczne. 
Oznaczanie odporności na sztuczne s tarzenie. 

187 56!P-04041 Wytwory papiernicze. 12 czerwca 1956 r . 
Badania techniczne. 
Oznaczanie dziurkow atoścI. . 

lBa 56/P-04771 Kontrola j akości wy robów włókienni czych. 19 czerwca 1956 r. 

• 
Tkaniny. , \ 

! Odtwarzanie splotów tkackich. 
\39 56!P-04788 Kontrola jakośc i wyrobów włókie nni czych. 14 czerwca 1956 r. 

Dzianiny . 
, Wyznaczanie wilgotności. , 

190 55!P-22300 Skóry futerkowe wyprawione. 3! grudnia 1955 r. 
Pobieranie i przygotovi.anie 'próbek pIerwotnych oraz pró-

bek laboratoryjnych do oznaczania wilgotności. . 
191 55/P-22301 Skóry futerkowe wyprawione. 31 grudnia 1955 r. 

Metody badań fizycznych. 
192 55/P-22302 Skóry futerkowe wy,prawione. 31 grudnia 1955 r. 

, I Metody badań chemicznych. 
~ l 193 56/H-04209 A~aliza chemiczna żelazostopów. 7 czerwca 1956 r. 

Zelazowanad. 
, 

-
! -' 

.. .. .. . . . , ; : - .; , ,. ~ 
;;. , 
i 

.... ',' . " . 
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2. Norma wymieniona w ust. lp. 8 jest do dnia 31 marca 
)957 r normą państwową (PN) zalecaną. 

jątkiem urządzeń piorunochronnych . na budynkach określo

nych w postanowieniach punktu 2. 1 lit. a) i b) normy, dla 
których jest normą państwową (PN) ObOWIąZUjąCą. 

3. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 154 w zakresie budo-
wy urządzeń piorunochronnych na budynkach parterowych § 2. Zatwierdza się nasfępujące normy państwowe (PN) 
i jednbpięlrowych jest normą patlstwową (PN) zalecaną, z wy- jako zalecane: 

I ' 

~ Numer normy 1_ Tytuł normy Data ustalenia normy 

55/B-02070 

2 55/B,02430 

3 56/B-06252 
4 55/B-82520 
5 55/B-94130 

6 SS/C-Ol 603 

7 55/F-78000 

8 56/F-78001 

, 55/F-7801 0 

10 56fF-78011 

II 55/F-78020 

12 55fF-78030 

13 55/F-78032 

14 55/G-98020 

15 56/H-043 I 2 

16 56/H-97007 

17 56/M-OJ 165 

18 56;M-OJ 169 

19 55/M-02001 

20 55/M-53950 

21 55/M-66IQ4 

22 56/M-66120 

.23 55/M-66130 

U 56/M-66160 

25 56/M-66161 

Mury szczelinowe wypełnione żużlobetonem lub gruzobeto- 31 grudnia 1955 r. 
nem. 

Warunki techniczne. 

Temperatury i wilgotności względne pomieszczeń produk-
cyjnych. 

Pomieszczenia produkcyjne w przemyśle włókienniczym. 

Badania wodoszczelności betonu. 

Płatwie strunobetonowe BEPES. 

Okucia budowlane. 
Tarczki drzwiowe ,,72", ,,78" i ,,90" podłużne. 

Guma. 
Produkty przemysłu gumowego. 
Słownictwo. 

Meble biurowe drewniane. 
Stół o trzech szufladach. 
Meble biurowe drewniane. 
Stół o dwóch szufladach. 

Meble biurowe drewniane. 
Biurka o dwóch' szafkach z siufladami odkrytymi. ,.. 
Me tfl e biurowe drewniane. 
Biurka o jednej szafce z szufladami odkrytymi. 

Meble , biurowe drewniane. 
Stolik . pod niaszynę żaluzjowy. 

, Meble biuro.we drewniane. 
Szafy żaluzjowe. 

Meble biurowe drewniane. 
Szafa biblioteczna. 

Pył torfowy odlewniczy. 

31 grudnia 1955 r. 

~ czerwca 1956 r . 

31 grudnia 1955 r. 
. 31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

lipca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

lipca 1956 r. 

31 -grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 
Próba statyczna rozciągania metali przy podwyższonych 27 czerwca 1956 r. 

temperaturach. 
Powłoki ochronne metalowe na' wyrobach stalowych. 
Elektrolityczne powloki ołowiowe. 

Dokumentacja technologiczna. 
Instrukcja obróbki. 

Dokumentacja techniczna. 
. Karta normowania obróbki wiórowej. 

Gwinty. 
Określenia podstawowe i oznaczenia wymiarów. 
Pomiar natężenia przepływu płynów za pomocą zwężek nor-

malnych. 

Tłoczniki. 

Czopy do przekręcania. 

Tłocznik.i. 

Slupy prowadzące. 

Tłoczniki. 

Tuleje prowadzące. 

Tłoczniki. 

Korpusy okrągłe z bocznym układem prowadnic. 

Tłoczniki. 

Korpusy okrągłe wzmocnione z bocznym układem prowadnic. 

7 czerwca 1956 r. 

7 czerwca 1956 r. 

7 czerwca 1956 r . 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

4 czerwca 1956 r. 

31 grudnia 1955 r. 

.. czerwca 1956 r . 

4 czerwca 1956 r. 

I 

.I 

" 
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Numer normy I 
26 56/M-66162 

! 

27 56/M-66163 

26 56/M-66261 

29 56/M-86405 

30 56/N-OI155 

31 56/N-OlI56 

32 55/N-03012 

33 55/N-03013 

34 55/N-03014 

35 55/N-03015 

36 55/P-20008 

37 55/P-04665 

38 56/P-04790 

39 56/P-04794 

40 56/P-82852 

,H 56/P-87052 

42 56/P-87053 

43 55/R-65950 

44 55/R-78701 

45 5S/R-78711 

46 55/R-78721 

47 56/Z-35113 

48 56/Z-54035 

49 56/Z-54036 

, 

• 

- 274 -

Tłoczniki. 

Korpusy okrągłe wzmocnione ze wzdłużnym układem pro
wadnic. 

4 czerwca 1956 r, 

Tłoczniki. 4 czerwca 1956 r . 
Korpusy okrągł, \ z płytą prowadząc lt ze wzdłużnym ukła-

dem prowadnic. 
Tłoczniki. 4. czerwca 1956 r . 
Skrzynki wykrojników. 
Łożyska toczne. t} czerwca 1956 r. 
Symbole wymiarów łożysk i ich części. 
Przepisy bibliograficzne. 29 maja 1956 r. 
Skrócony opis bibliograficzny. 
Przepisy bibliograficzne. 29 maja 1956 r. 
Opis zasadniczy w bibliografii retrospektywnej dziedzin lub 

zagadnień . 

Statystyczna kontrola jakoś ci. 31 grudnia 1955 r . 
Zakładanie i prowadzenie kart kontrolnych. 

Statystyczna kontrola jakości. 31 grudnia 1955 r. 
Ka rta kontrolna "z" liczby sztuk niedobrych w próbce. 

Statys tyczna kontrola j akości. 31 grudnia 1955 r. 
Karta kontrolna "X_R" wartości średniej l rozstępu w prób-

ce. 

Statystyczna kontrola jakości. 
Karta kontrolna "D-G" wartości najmnie'jszej i największej 

w próbce. 

Scinki, szmaty, cZySClwO, zużyte wyroby powrozmcze, kl,r-
rze, puchy i inne odpadki włókiennicze. 

Opakowahie, p.rzechowywanie, transport. 

Kontrola jakośc i wyrobów włókienniczych. Przędza. 
Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie. 

Kontrola jClk ości wyrobów włókienniczych. 

Taśmy plecione. 
Pomiar szerokości. 

Kontroia jak ości wyrobów włókienniczych, 
Taśmy plecione 
Pomiar długości. 

Tkaniny sieciowe. 
Błędy. 

Dywany. 
Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 

Chodniki. 
Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 

Materiał siewny. 
Oznaczanie jakości nasion rolniczych i ogrodniczych. 

Zwierzęta futerkowe rozpłodowe. 
Lisy srebrzyste. 

Zwierzęta futerkowe rOl'plodowe. 
Norki brązowe. 

Zwierzęta futerkowe rozpłodowe. 
Nutrie brązowe . 

Narzędzia lekarsl<i e. 
Igły do nakłuwania komór mózgowych. 

Narzędzia lekarskie. 
Kleszczyki naczyniowe, typ Pean. 

Narzecizia lekarskie. 
Kleszczyki naczyniowe, typ Kocher. 

I 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia f955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

19 czerwca 1956 r. 

19 czerwca 1956 r. 

14 czerwca 1956 r. 

14 czerwca 1956 r. 

14 czerwca 1956 r . 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 r. 

31 grudnia 1955 f. 

8 czerwca 1956 r. 

7 czerwca 1956 r. 

1 czerwca 1956 r. 

Poz. 154 

~. 

. 
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~I Numer normy I Tytuł normy I Data ustalenia normy 

I 

Narzędzia lekarskie. " 50 56/Z-54037 7 czerwca 1956 r. 
Spinaki do serwet, typ Backhaus. 

5l 55/Z-54040 Narzędzia lekarskie . 
lit 

. - 31 grudnia 1955 ~ I . Kleszczyki do ma rer ialów opatrunkowych. 

52 56/Z-54053 Narzędzia lekarskie. 7 czerwca 1956 r. 
Kleszczyki do wyjmowania narzędzi ze stery lizatora. 

53 " Narzędz ia lekarskie, 55/Z-54051 26 iistopada 1955 r. 
.. Imadło do igieł, typ Mathieu . 

54 56/Z-56015 Narzędzia stomatologiczne. 8 czerwca 1956 r. 
Nożyczki do koron wygięte . 

55 53/Z-57021 Narzędzi a lekarskie. 21 kwietni a 1953 r. -
Watotrzymacz krtaniowy Brtiningsa. 

56 56/Z-73022 Meble szpitalne. 
Stolik zabiegowy. 

57 56/Z-78035 Meble szpitalne. 
Wózek-nosze. 

§3. 1. Tracą moc następujące normy: 

1) p ~/C-04066 "Przetwo ry naftowe. Li czba kwasowa. Ozna-
clanle , 

2). Pm-/C-04329 "Analiza techniczna węgl a . Oznaczanie po
p,ołu", 

3) Pt!J/C-96071 "Przeiwory naftowe. Oleje maszynowe. Wa
r nki techniczne", 

4) P -54/C-96091 "Przetwory naftowe. Olej maszynowy spe
cj lny Z-3", 

5) p (C-96096 ,;Przetwory naftowe. Oleje osiowe prz emysło

w . Warunki techniczne", 

6)' P -54/C-96154 "Przetwory naftowe. Olej maszynowy SU", 

1) P. IE-103 "Elektroenergetyczne przewody gołe aluminio
w i staloaluminiowe", 

8} P~/G_04504 '"Analiza techriiczna i elementarna węgla. 
PI ' bki węg la kamiennego. Przygotowanie pr óbek Imali-
ty znych", . 

g} P M-55668 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokład
no ci. Podzielnica. (Najwyższe dokładności)", 

10) PN-54/M-85030 "Połączenia wpustowe. Typy klinów 
w ustów", 

11) PNr54/M-85031 "Kliny wpuszczane. Przekroje klip.ów . i 
rowków", 

12) PN 54/ M-85032 "Kliny wpuszczane i zaokrąg lone i ścięte" , 

- 13) PN-54/M-85033 "Kliny wpuszczane noskowe", 
. U) PN 54/M-85034 "Kliny płaskie noskowe. Przekroje klinów 

i r wków", . 

15) PN-b4/M-85035 "Kliny płaskie noskowe", 

16) PNł4/M-85036 "Wpusty pryzmatyczne. Przekroje wpu-
stó i rowków", -

11) PN- 4/ M-85037 "Wpusty pryzmatyczne pełne", 

18) PN- 4/M-85038 "Wpusty. pryzmatyczne wyciskowe. Wy
mia y otworÓW pod wkręty" , 

19) PN- 4/M-85039 "Kliny. Tolerancje wymiarów przekro
jów klinów i rowków", 

20) PN- 4/ M- 85041 "Kliny styczne zwykłe . Przekroje klinów i 
ro ów", 

21} PN-54IM-85042 "Kliny styczne wzmocnione. Przekroje kli-
nó I i rowków"i. . 

8 czerwca 1956 r. 

8 czerwca 1956 r. 

-22) PN-54/M-85043 "Wpusty czółenkowe. Przekroje wpustów 
i rowków", 

23) PN/T-90008 "Telefoniczne kable ins talancyjne obołowione 
z żyłami emaliowanymi", 

24) PN/Z-54035 "Narzędzia lekarskie. Kleszczyki Peana od
gięte", 

25) PN-53/Z-54036 "Narzędzi a lekarski e. Kl eszczyki Kochera", 

26) PN/Z-55163 "Narzędzia weterynaryjne. Zgłębnik macicz
ny prosty". 

2. Skreśla się: 

w § I rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowani a Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych prze:?; 
Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. 
Nr 27, poz. 107) - lp. 15 i w § 2 tego rozporządzenia - lp. 20, 

w § I rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
mis ji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii i górnic
twa (Dz.U. Nr 17, poz. 90) - lp. 26 i 28, 

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowan ia Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. 
w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny za obowi ązujące .(Dz. U. Nr 13, poz. 105) -
lp. 25, 30, 37 i 73, 

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudn'ia 1954 r . 
w sprawie zatw.ierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. 
z 1955 r. Nr 3, poz. 18) - lp. 5, 

w § 1 rozporżądzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
mISJI Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. 
W sprawie zatwierdzenia norm pari.stw~wych ustalonych przez 
Polski Komite t Normalizacyjny, dotyczących -mechaniki (Dz. 
U. Nr 13, poz. 78) - lp. 8 - 18 i w § 2 tego rozporządzenia -
~.~ . 

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwo.w ej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. 
w sprawie zatwierd·zeni a norm państwowych ustalonych prze :?; 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki ' (Dz. 
U. Nr 19, poz. 115) - lp. 22, 

-, . , .-
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w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. 
Nr 24, poz. 89) - lp. 30, " 

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich 
(Dz. U. Nr 24, poz. 90) - lp. 11 , 

• w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko
misj i Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia 
(Dz. U. Nr 19, poz. 120) - lp. 16 i w § 2 tego rozporządze
nia - lp. 15 oraz treść odpowiednich kolumn. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1956 r., z tym że: 

1) normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 40, 158, 159 i 177 obo
wiązują od dnia 1 stycznia 1957 r., 

155 

2) normy wymienione w § t ust. 1 lp. 1 - 39, 41 - 157, 160 -
176, 178 - 193 obowiązują od dnia 1 kwietnia 1951 r., 

8) normy wymienione w § 2 lp. 30 i 31 są zalecane od dnia 
1 stycznia 1957 r., 

4) normy wymienione w § 2 lp. 1 - 29, 32 - 57 są zalecane 
od dnia 1 kwietnia 1957 r., 

5) norma wymieniona w.§ 1 ust. 1 lp. 9 obowiązuje od dnia 
1 stycznia 1957 r. z wyjątkiem postanowień .punktów 2.3.4 
i 4.5.5 normy, które obowiązują od dnia 1 stycznia 1958 r., 

6) norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp . 154 w zakresie budo
wy urządzeń piorunochronnych na budynkach, które 
w dniu 1 stycznia 1957 r. znajdują się w budowie lub 
p rzebudowie, obowiązuje od tej daty, a w zakresie budo
wy urządzeń piorunochronnych na innych budynkach -
od dnia 1 stycznia 1959 r. 

Przewodn~czący Państwowej Komisji Planowania 
. Gospodarczego: w z. M. Lesz 

ROZPOR,ZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 12 lipca 1956 r. 

w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu ,medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami 

powszechnymi. 

Na podstawie art. 10 ust. 3 dekretu z dnia 26 pażdzier
nika 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w 
postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Stawki wynagrodzenia za czynności biegłych z za
kresu medycyny sądowej wynoszą: 

1) za wykonanie oględzin zewnętrznych 

wewnętrznych zwłok od 80 zł do 225 zł 
jeżeli oględziny zwłok ograniczały się 

jedynie do oglę~zin zewnętrznych od 50 zł do 80 zł 

9) za zbadanie przy pomocy metod wi
dmowych jednego dowodu rzeczowego 
na obecność śladów krwi 30 zł 

10) za zbadanie metodą chemiczną jednego 
dowodu rzeczowego na obecność śla-

dów krwi · od 30 zł do 60 zł 

11) za zbadanie przy pomocy metod sero
logicznych plam krwi jednego gatunku 
na jednym dowodzie rzeczowym od 6.0 zl do 100 zł 

12) za zbadanie przyn.a leżności grupowej 
śladów krwi na jednym przedmiocie 120 zł 

13) za oznaczenie przynależności grupowej 2) za pomoc techniczną przy oględzinach 

zwłok 25 zł krwi świeżej (osoby żyjącej lub zwłok) od 30 zł do 60 zł 

3) za obecność lekarza przy ekshumacji 14) za zbadanie śladów krwi celem usta
lenia żródła krwawienia lub czasu ich zwłok - za każde rozpoczęte pół ga

dziny 15 zIł powstania od 50 zł do 100 zł . 

4) za zbadanie osoby żyjącej celem stwier
dzeniil: uszkodzeń ciała i ich kwalifika
cji, ciąży , przebytego poronienia lub 
porodu, . ustalenia czynu nierządnego, 

zarażenia wenerycznego, określenia 

wypadkowej i inwllidzkiejjliezdolności 

do pracy, zdolności do o,rbywania ka-
ry pozbawienia wolności od 30 zł do 120 zł 

5) za zbadanie stanu umysłowego od 100 zł do 250 zł 

6) za wydanie op-inii wyłącznie na podsta-
wie akt sprawy od 30 zł do 350 zł 

1) za wydanie opinii przed sądem - za 
każdą .rozpoczętą godzinę obecności w 
sądzie . 

8) za zbadanie histopatologiczne narządów 
ciała - od każdego wycinka 

30 zł 

30 zł 

15) za zbadanie zdolności płodzenia łącznie 
z badaniem mikroskopowym nasienia 

16) za zbadanie jednego dowodu rzeczowe
go na obecność plam z nasienia 

17) za zbadanie krwi trzech osób celem 
ustalenia ojcostwa 
za oznaczenie grupy krwi każdej na
stępnej osoby 

18) za zbadanie makro-mikroskopowe 
mikrometryczne włosów 
jeżeli badanie włosów dotyczyło wię

cej l~iż dwóch osób - za każdą osobę 

19) za zbadanie krwi na obecność tlenku 
węgla: widmowe lub chemiczne jako
ściowe 

chemiczne ilościowe 

150 zIł 

100 zł 

250 zł 

50 zł 

200 zł 

100 zł 

30 zł 
lOOzł 

.. 


