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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 23 listopadil 1956 'r. 

w sprawie współdziałanIa Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy opracowywaniu norm dotyczących niektórych wyrobów 
przemysłowych oraz warunków Ich przechowywania I obrotu. 

Na podstawie art. 3 pkt 6 dekretu z dnia 14 sierpnia , 
1954 r. o Państwowej 'Inspekcji Sanita.rnej (Dz. U. Nr 37, 
poz. 160) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna współdziała przy 
opracowywaniu norm dotyczących wyrobów przemysłowych, 
mających wpływ na zdrowie człowieka, oraz przy opracowy
waniu projektów dotyczących warunków, jakim powinny odpo-

wiadać przechowywanie i obrót tych wyrobów. Wykaz wyro-
bów przemysłowych mających wpływ na zdrowie człowieka 
stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchcx:lzi w życie z dniem ogloszenJll. 

Minister Zdrowia: w z. B. Kożusznik 

Załącznik do zarządzel'la MinllitN 
Zdrowia z dnia 23 listopada 1956 r. 
(poz. 1175). 

WYKAZ WYROBOW PRZEMYSŁOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 

1. Wyroby metalowe, ceramiczne, szklane, tekstylna 
ł z tworzyw syntetycznych, które zgodnie ze swym przezna
czeniem stykają się z żywnością, a w szczególności aparatura 
i sprzęt 'w wytwórniach artykułów żywności, kotły, garnki, 
sprzęt kuchenny i stołowy, pojemniki, puszki do konserw, 
formy, konwie, maszynki do kawy i lodów, wiadra, opako
wania, folie, torebki śniadaniowe, uszczelki do puszek i słoi

ków. 

2. Chemikalia dodawane do żywności. a w szczególnośd 
barwniki, środki konserwujące i aromatyzujące. 

3. Wyroby z mas plastycznych, które zgodnie ze swym 
przeznaczeniem stykają się ze skórą lub śluzówką jamy ustnej, 
a w szczególności płaszcze, obuwie, torebki, ceratki dla dzie
ci, podwiązki, potniki, ustniki. 

4. Odzież i bielizna wyrabiana z tekstyliów: 

a) nasyconych środkami owadobójczymi, 

hl impregnowanych, 

e) barwionych barwnikami mogącymi wywoływać pod rat-
nienia skóry. 

5. Mydła, środki do prania i czyszczenia. 

6. Kosmetyki i środki do charakteryzacji. 

7. Politury, farby, lakiery, pasty do podłóg. 

8, Zabawki z wszelkiego rodzaju materiałów. 
9, Smoczki. 

10. Przybory toaletowe z tworzyw syntetycznych, a w 
szczególności szczoteczki kubki do mycia zębów, szczotki 
i grzebienie. 

11. Tapety, obicia ścian oraz linoleum bądź materiały 
zastępcze. ' 

12. Tytoń do palenia I żucia, papierosy. 

13. Srodki dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, dera lyzacyjn~ 
odwoniające. 
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Z,ARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 listopada 1956 r. 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych I służbowych dla pracowników samodzielnych sta
nowisk pracy do spraw rent i pomocy społecznej prezydiów powiatowych, miejskich (miast stanowiących powiaty) l dziel

nicowych rad narodowych. 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 lipca 1956 r. w sprawie zniesienia Państwowej Komisji 
Etatów (Dz. U. Nr 35, poz, 160) oraz § l ust. 2 lit. a) uchwały 
nr 440 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie prze
kazania zadań i likwidacji Państwowej Komisji Etatów zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się dla pracowników samodzielnych sta
nowisk pracy do spraw rent i pomocy społecznej prezydiów 
powiatowych, miejskich (miast stanowiących powiaty) i dziel
nicowych rad narodowych następujące stanowiska służbowe 

i określa się grupy uposażenia oraz stawki dodatków funk
cyjnych bądź służbowych przywiązanych do tych stanow'isk: 

Ko
lej
ność 

Stanowisko 

1. Powiatowy. miejski, dzielni
cowy ir.spektor rent i pomo
cy społecznej 

2, Referent rent pomocy 
społecznej 

Grupa 
uposa
żenia 

VII - V 

VIiI - VI 

Stawka dodat
ku funkcyjnego 
lub służbowego 

ił - 5 

c - b 


