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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 maja 1956 r. 

o czę.kiowej zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie ' UI)oSażenia pracowników 
zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych. 

Na podstaw ie art. 5, 6, 37 i 39 us tawy z dnia 4 lutefJo 
1949 r . o upo~ai€:niu p racow ników paJlstwow ych (Dz. U. N r 7, 
poz 39) w pOlOzu mieniu z Centralną Radą Związków Zawo
do ych zarządza się, co następuje : 

trudni onych w ministerstwach i urzędach cent ralnych (Dz. U. 
l!r 10, poz. 54) skreś la się pkt 6. 

§ 1. W § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Minist rów z d.nia 
16 wietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników za-

§ 2. Rozporządzenie wchodz i w życie z dni em ogłosze

nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1956 r. 

Prezes Rady Ministró w: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAJ\lSTWOWEJ KOMIS.n PLANOWANIA GOSPODARCZ'EGO 

z dnia 10 maja 1956 r. 

w sprawIe zatwierdzellla norm pans wowych 

Na pod stawie ar t. 13 ust. 2 dek retu z dni a 4 milrca 1953 r. § I. Zatwierdza się następujące normy pilti stwowe (PN) 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. jako obo wiązujące: 
Nr t S. pO'Z . 61) zarządza się , co następuje : 

w zakres ie produhc ji : 

~-+~-------------------r---------------------- ---
1~1; _____ N_U_I_n_e_r _n_o_r_m_y ____ ~ _____________________ T_y_t_u_l _n_o_r_n1_y ____ . __________________ ~\------D-d-t-a-u-s-t-a-le-n-l-·a--n-o_rn_1_y ______ 1 

55/ 8- 12004 t 54/B- 13056 

r SS/ C-BOOn 

55/C- 80554 

55/ C- 80555 

55/C-80556 

55/C- B7005 

55/C-8700B 

54!C-96156 

SS/D-95006 

Cegły kominówki. 

Szk lo płaskie hartow ane. 

Odczynniki. 
Molibden ian amonowy , 

Odczynniki. 
Chlorowodorek hyd roksyloa min y . 

OdczY l1aiki. 
Dwufenylokarbazyd. 

Odczynniki. 
Magne:wn I. 

Nawozy sztuczne. 
Mączk a fosfo rytowa kraj owa 14%. 

Nawozy sztuczne. 
Superfosfat zwycza j n y 

Przetwory naftowe, 
Smar lotn Iczy ochronny SP-l. 

Sosnowe m a teriały ńawierzrhni kol e jowej normalnotorowej 

5 

15 

30 

9 

30 

30 

30 

30 

3 

9 

pa'idzie rn ika 1955 r. 

czerwca 1954 r. 
września 1955 r. 

pażdz i ernika 1955 r. 

września 1955 r. 

września 1955 r. 

września 1955 r. 

wl'Ześnia 1955 r. 

grudnia 1954 r. 

listopada 1955 r. -



Dziennik Ustaw Nr 15 

Lp . . \ Numer normy 

11 55/0-96052 

12 55/0-96053 

13 55/ P-- 850"12 

14 53/R-74654 

15 55/G--97003 

16 55/G-97004 

17 55/ A-79067 

18 55/A-790G8 

19 55/A-79069 

20 55/A-79070 

21 55/A- 79071 

22 55/A - 790n 

23 55/C~04088 

24 55/C-01275 

25 C-04335 

26 55/C-04076 

27 55/C~04079 

28 55/C--04141 

29 55/C-04206 

30 55/C-04216 

31 C-04303 

32 C-04340 

33 53/R-71602 

) 

92 - Poz. 84 . 
---------------------------------

Tytuł norm y 

N arzędzia rzemieślnicze. 

Pędzle pierścieniowe. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Pędzle t rzonkowe ze skuwką. 

Wyroby powroźnicze kręcone manilowe. 
Sznurki rybackie gładzone. 

Płatki ziemniaczane. 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Kla5yfikacja węgla kamiennego. 
Klasy węgla . 

Klasyfikacja węgla kamiennego. 
Klasy półproduktów węgla. 

w zakresie metod badań: 

Słód browarniany. 
Oznaczanie spływu, klarownośc i barwy brzeczki labora-

toryjl)-ej. 

Słód browarniany. 
Oznaczanie czasu scukrzenia. 

Słód browarniany. 
Przygotowanie brzeczki laboratoryjnej. 

Słód browarniany. 
Oznaczanie długości kiełka liścieniowego. 

Słód browarniany. 
Oznaczanie zawartości ekstraktu i stopnia rozluźnienia. • 

Słód brow~rniimy . 

Oznaczanie celności. 

Przetwory naftowe. 
Oznaczanie siarki metodą spalania w piecu rurowym. 

Wyroby lakierowe. 
Oznaczanie el cls tyczności powłoki lakie.rowej na powierz

chni gumy metodą rozciągania. 

Analiza techniczna węgla. 
Oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla . 

w zakresie badań odbiorczych lub rozjemczych: 

Przetwory naftowe. 
Smary stałe. Oznaczan ie zawartości mydeł, tłuszczów i ole-

ju mineralnego. ' 
Prze twory naftowe. 
Smary stałe. 
Badanie zdolności chroni enia metali przed korozją. 

Przetwory naftowe. 
Smary stale. 
Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych. 

Guma. 
Oznaczanie własności mechanicznych przy rozciąganiu. 

Guma. 
Oznaczan.ie przyspieszonego starzenia metodą Geera. 

Analiza techniczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego 
i brunatnego. 

Oznaczanie części lotnych. 

Analiza elementarna paliw stałych. 
Oznaczanie siarki. 
Materiał siewny. 
Pobieranie próbek nasion rolniczych i ogrodniczych. 

Data ustalenia normy 

... 1 
17 sierpnia 1955 r. 

17 sierpnia 1955 r. 

października 1955 r. 

8 grudnia 1953 r. 

, 30 listopada 1955 r. 

30 listopada 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

9 października 1955 r. 

31 maja 1952 r. 

30 wrześ~ia 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

I 
30 września 1955 r. 

30 września 1955 r. 

30 kwietnia 1952 r. 

31 października 1951 r. 
j , 

21 grudnia 1953 r. 



ik Ustaw Nr 15 - 93 - Poz. 84 i 85 

2. ?-atwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane: 

. ~. . 
-

I Lp. I Numer normy ,I Tytu ł normy Data ustalenia normy 

l 55/B-03020 Grunty budowlane. 5 października 1955 r. 
, Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednost

kowych. 

2 55/M-53095 Sprawdziany, 1 października 1955 r. 
Podkładki do sprawdzianóvy tłoczkowych z tłoczkami na

sadzanymi. 

3 55/M-53096 Sprawdziany. Rękoj eści do sprawdzianów tłoczkowych 

z tłoczkami n-asadzanymi. 
1 października 1955 r. 

4 55/M-53097 Sprawdziany, Tulejki zaciskowe do sprawdzianów tłocz

kowych z tłoczkami odwracalnymi. 
30 września 1955 r. i 

:. 

5 55/M-53098 Sprawdziany, Rękojeści do sprawdzianów tłoczkowych ' l października 1955 r. 
z tłoczkami odwracalnymi. 

6 55/P-04775 Kontrola j akości wyrobów włókienniczych . Tkaniny. 
Wyznaczanie stopnia bieli. 

l października 1955 r. 

7 55/P-82651 Tkaniny jedwabne. Błędy. 

§ 3, l. Tracą moc następujące normy: 

1) P N/G-9r003 "Klasyfi.kacja węgli kamiennych, Klasy wę
gil", 

2) P --53/M-53040 "Sprawdziany, Sprawdziany tłoczkowe 
z tłoczkami o chwycie s tóżkowym"'; 

3) P -53/M-53041' "Sprawdziany. Przeciwsprawdziany zu
ż cia tłoczkowe z tłoczkiem o chwycie s tożkowym"; 

4) Po/-53/M- 53042 "Sprawdziany. Tłoczki o chwycie stoż
k?wym przechodnie" , 

5) P~-53/M--53043 "Sprawdziany. Tłoczki o chwycie stoż
k; wym nieprzechodnie" , 

6) P~-53/M-53G!!5 "Sprawdziany. Podkładk i do rękoj eści 
metalowych z chwytami walcowymi", 

7) P~-53/M_53096 "Sprawdziany. Rękoj eści metalowe z 
c wytami walcowymi", ' 

8) P -53/M-53097 "Spraw9ziany. Tulejki zaciskowe, rę
k ' jeści z tulejkami stożkowymi" , 

,9) P -53/M-53098 "Sprawdziany. Rękojeści metalowe ~ tu-
leJkami stozkowymi"; , 

1 paździe rnika 1955 r. 

10) PN-53/M-53099 "Spr,awdziany. Rękoj eści metalo we z 
gniazdami stoźkowymi". 
2, Skles la SIę. 

w § l rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej 

Komi sji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. 
w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) 
-: lp, 40, 

w , 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej 
Koniisj i Plano wania Gospodarczego z dnia 12 listopada 
'1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pailstwowych usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny"dotyczących 
sprawdzianów (Dz. U. Nr Ś5, poz, 274) - lp. 5 - 8, 13 - 11 
oraz tre;;ć odpowiBdnich kolumn. ' 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 
1956 r" z tym że normy wymienione w § l lp . 15 i 16 obowią
zują od dnia l stycznia 1957 r. 

Przewodniczący Pal1stwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego : w z. M. Lesz 
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ROZPORZ'ĄDZENIE PRZEWODNIC,zĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 10 maja 1956 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. 

podstawie art .13 usl: 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
ach i o Polskim Komitecie Norm~lizacyjnym (Dz. U. 

oz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ l. 1. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) 
jako obowiązujące ; z wyj ątkiem określonym w ust. 2: 


