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D Z~ I E'N N IK ·U' STAW 
POLSKJEJ RZEC ZY POSPO LI rrEJ ,LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 22 sierpnia 1956 ,f. 

ROZPORZĄDZENIAc 

161 - Przewodniczacego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r w sprawie 
zatwierdzeni~ norm P~&twowych " . 

162 - Ministra Finansów z ania 10 sierpnia 1956 f. zmieniające rozporządzellie z dnia 28 , lutego 1951 T. 
W sprawie wykonania d(~kretu o podatku dochodowym . . 

163 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1956 r, w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Zwoleniu 
164 -Ministra Handlu Zagraniczuego z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie slosowania taryfy celnej przywo-

zo'wej •• • • .. • 

• OSWIADCZENIE RZ}\~OWE 

165 - z dnia 13 sierpnia 1956 r, w sprawie przystąpi~n1a Pakis ł anu do porozt1nlienia dotyczącego ulatwiell ma
rynarzom handlowym JeGenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. 
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,Nr 36 

2M 

286 
288 

289 

291 

ROZPORZ.\DZENU! PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ I\OMISJI PLANO W ANIA GOSPODARCl!EGO 

z dnia 28 lipca 1956 r . 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. 

Na podstawie ąrt: 13 usL 2 dekretu z dnia 4 marca 1.953 T. 

o O( rmach i. o Pol ,'l; im Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 5, P(JZ. 61) zarządza się , co następuje{ 

§ 1. 1. Zatwierdza s i ę następujące norm y państwowe 

(I?N) jako obowiązujące, z zastrzeżeniem postanowieni. 
ust. 2: 

.... Lp Numer normy 

56iB--06591 

56/B- 13072 

3 56/C- 044S1 

56iC-R4036 

5 56/C-89055 

6 56/C-96074 

w zakresie produkcji: 

Tytuł normy 

Elektroenergetyczne lin ie kablow," podzjemn~. 
Betonowe bloki płask ie i pły ty okładzinowe. 

Szkło budowlane. 
Płytki podokiennikowe. 

Tłóczywa termoutwardzalne. 
Kszta łtki próbne. 
\Vytyczne wykonania przez 

Produkty nieorganiczne. 
Chlor ciekły. 

Tworzyw a warstwowe. 
Ksztaltki próbne. 
Wytyczne wykonania. 

Przetwory naftowe. 

prasowanie. 

Oleje maszynowe natłuszczane . 

, I 

Data ustalenia normy 

18 lipca 1956 r. 

l8 . lipca 1956 r. 

27 czerw ca 1956 r. 

27 czerwca 1956 r. 

21 czerwca 1956 r. 

27 czerwca 1956 l. I 

I 
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Oala tllstaleniłl normy 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

13 

14 

J 5 

56/0-'-54211 

56/D-54215 

56/0-94003 

56/F-78800 

56/G- 79020 

56/H-81761 

56/H-92905 

56/M'764080 

16 56/M-64091 

17 

18 

19 

20 

· 21 

22 ' 

56/M-82,267 

56/P- 9500i 

56/B-06592 

56/B-06593 

56/H-82160 

56/A-19528 

Piły do drewna jednochwytowe. 
Warunki techniczne. 

Piły do drewI1'a dwuchwytowe poprzeczne. 
Warunk t techniczne. 

Piły do drewna poprzeczne dwuchwytowe wąskie. 

Bukowe półfabrykaty tarte do wyrobu mebli gięlfych. 

Meble szkolne drewniane. 
Warunki techniczne. 

Opakowania leków. 
Butelki i słoje . 

Warunki techniczne. 

Aluminium. 
Gąski. 

8lachy cynkowe graflcżne. 

Młotki ślusarskie .zwykłe. 

, 

Młotki kowalskie - podłuiniaki. 

Nakrętki napinające sześciokątne. , 

Wytwory papiernicze. 
Papier dmkowyzwykły. 

w zakresie wykGllawstwa robót: 

Elektroenergetyczne linie kablowe podziemxre. 
'Żelbetowe sludni e kablowe. 
Typy i wymiary. l 

12 lipca 1.9.56 r. 

12 lipca 1956 r. 

12 lipca 1956 r. 

21 'Czerwca 1'9-$6 r. 

27 'CzeTwca 'N156 r. 

27 cz€rwca 1956 r. 

3 lipca 1956 r. 

3 lipca 1956 r. 

12 lipca 195~ ' r. 

12 lipca 1956 r. 

12 lipca 1956r. 

/ 

27 czerwca 1956 r. 

lis 'lil'lGd F9a6 T. 

w zakre,sie wykonaws(wa robót oraz w zakresie badań 
odbiorczych i rozjemc.zych: 

l Elektroeneroetyczne linre kablowe podziemne. 
Lini e :(oc,,,,,,, u błQków. 

Wytyczne wykona,filii l oobiór techniczny. 

. 

w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych: 

I Aluminium. 
Klasyfikacja: 

I Spirytus. 
Metody badań. 

w zakresie metod bada!'l: 

l Ul lipca 1956 r. 

t 3 lipca 1956 r. 

.1 2J czerwca 1956 r. 

I 



Lp'. Numer normy, 

23 56/A-75042 

24 56fA-79527 

~5 56/M-55659 

../ 

- 281 -

w ta kresie badań odbiorczych i rozjemczych: 

Tytuł normy 

\ 

Prooukly owocowe i warzywne. 
Oznaczanie ekstraktu . . 

SpiJrytus. 
Pobieranie próbek. 

Ohlrabiarki do metali. Tokarki wielonożowe. 
Sprawdzanie d'okładnosci. 

, Poz. 161 

Data ustalenia nOTmy 

21 czerwca 1956 r. 

27 czerwca 1956 r. 

3 lipca 1956 r. 

. - NQLmy wy,mieruiotle' w us-t. lip, 1, 19 i 20 s-ą do dnia 
31 g 'minia 1958 r. normami państwo\vym i ('PN) zaLecanymi. 

§ 2. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) 
jako zalecane: 

3 

4 

5 

6 

7 

i a-
, 

~ 

1.0 

Ił 

12 

13 

14 

15 

16 

56/D-77010 

s'6/E-04.404 

56/M- 66141 

56/M-66142 

56/M-66143 

56!M-fl6t51. 

561'M-6&r52 

5.&/M-6:6164 

56/M-6616.5 

56/M-66161 

56/N~02201 

N-06001 

56/!?~479 1 

56/P-04792 

56/P'-04191 

Tytuł normy 

Sprzęt gospodarstwa domowego. Tłuczk.i drewniane do 
ziemniaków. 

Mi;l'teri'ały eI'ektnoizolacyjne stałe. 

Pomiary wytrzymałości dielektrycznej i próby napięciowe. 

Sraj. 
O:z:na<;zenia postaci ~ stanów kwalWkacyjnych obn'i bki 

cieplnej. 

Tłoczniki. Płyty nie tnące - półwyroby. 

Tłoczniki. Płyty okrągłe - półwyroby . 

Tłoczniki. 

Płyty tnące - półwyroby. 

Tłnczniki. 

. Głowice prostokątne do wyktojników - półwyroby. 

']'fuc:zn,i;1d. (lhnwi'€e okrągłe d<!l wykrojników - półwyroby. 

1irocznikh 
K0all'llS;Y prostokątne ze wzdłużnym układem prowadnic. 

Tłoczniki. 

K.orpusy prostokątne z bocznym układem prowadnic. 

' 1iłDcznik.i .. 
Korpusy prostokątne wzmocnione z układem prowadnic 

do przekątnej . 

Oznaczenia podstawowych wielkości w niwelacji, 

Znaki korektorskie. 
Oznac:z.anie błędów dmkarskich. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Taśmy plecione. 
Wyznaczanie liczby przeplotów na 10 cm. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 

']'aSmY pledone. 
Wymaczanie kUfczliwoś€i po zamoczeniu w wodzie,. 

Kontrola jakości: wyrobów włókienniczych. 
r aŚlll1y,' p,led.ol!l!e. 
Wyzn ... czanie ciężaru. 

Data ustalenia normy 

20 lipca 1956 r. 

20 lipca 1956 r. 

3 lipca 1950 r. 

12 lipca 1956 r. 

12 lipca 1956 r. 

12 lipca 1956 r. 

12 lipca 1956 r • 

12 lipca 1956 r. 

12 lipca '1956 J;. 

, 

12 lipca 1956 r . 

-12 lipca 1956 r. 

20 li;>ca 1956 r. 

26 września 1952 r. 

3 lipca 1956 r. 

3 lipca 1956 r. 

3 lipca 1956 r. 
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Lp . . \ Nr normy I Tytuł normy .. .. \ Data ustalenia normy I 
J J3.oś 1 iny przemysłowe oleiste. 17 56/R-66146 3 · 1956 r. 

Pobieranie próbek I przygotowanie próbki średniej. 
lipca I 

HI 56/R-66147 Rośliny ptzemys!frwe oleiste. . 3 lipca 1956 r . 
Oznaczanie jakości nasion roślin olei stycą · -

19 56/Z-78026 Meble szpitalne. 
Kozetka do ba.dań. 

§ 3. 1. Tracą moc następujące nórmy: 
)) PN/C--04451 , iTłoczywa termoutwardzalne. Kształtki 

próbne. Wytyczne wykonania przez prasowani e", 
2) PN/M-64080 "Młotki ślusarsk i e zwyide", 
SI) PN/M- 64091 "Młotki kowalskie. Podłużniaki" , 

4) PN/Z·-78026 "Meble szpitalne. Kozetka do badań". 
2. Skreśla się: 

. 1 ) w § l rozporządzenia . Przewodniczącego Państwowej Ko
misji · Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 
1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych .przez Pols~i 
Komitet Norrnalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej 
zm'iany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie 
uznania norm · ustalonych przez Polski- Komitet Normali-

20 lipca 1956 r ~ . 

-
zacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21. poz. 136) 
lp. 30, 31 i 54, 

.; 

2) w § 1 rozporządzenia Przewod~iczącego· Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 

.pr zez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii · 
(Dz. U. Nr 27, poz. 107) - lp. 20 

oraz treś ć odpowiednich kolumn. 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz~ 

~ia 1957 .r., z tym że normy wymienione w § 1 ust. 
lp. 3 - 9, 15 - 17 i 25 obowiązują od dnia l lipca 1957 i 

Przewodniczący Państwowej Komisj i Pla.nowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 

162 

. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 10 sierpnia 1956 r. 

Imlentające rozporządzenie z dnia ' 28 lutego 1951 r. W sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 pażdziernika 
1950 r. o po_datku qochodowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 450, 

. • 1952 r. Nr 12, poz. 71 i z 1953 r. Nr 23, poz. 91) zarządża się, 
. co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lutego 
1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym 
(Dz. U. z 1951 r. Nr 16, poz. ·127 iz 1953 r. Nr 40, poz. 174) 
, 27 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

,,11) przychody z udziałów w polskich ubezpieczeniach (art. 5 
. /' 

ust. l lit. e) osiągnięte przez towarzystwa ubezpieczeń tych 
państw , które nie stosują obciążęń podatkowych do odpo
wiednich przychodów osiąganych przez polskie towarzy-
stwa" . .' 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r. 

Minister Finansów: w z. J. Trendota 

163 

ROZPORZ'ĄDZENIE MINISTRASPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 30 lipca 1956 r. 

w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Zwoleniu. 

Na podstawie a.rt. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powsz,!ch
Ilych (Dz. U. Nr 39, poz. 360) zarządza się, co następuje: 

leckim, przenosi si~ z tymczasowej siedziby w Kozienicach 
do stałej siedziby w Zwoleniu. 

. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Wasilkowska 
I 1. Sąd Powiatowy w Zwoleniu, w wojewód7twie ki e-

- / 


