
Wykaz dokumentów określających metodykę pobierania próbek

Lp. Dokument normalizacyjny 
1 PN-85/A-74856 „Cukier. Pobieranie i przygotowywanie próbek.”

2 PN-EN ISO 13690:2007 „Ziarno zbóż, roślin strączkowych i przetwory zbożowe. Pobieranie próbek z 
partii statycznych.”

3 PN-70/R-74010 „Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Pobieranie próbek.”
4 PN-72/A-74001 „Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek.”
5 PN-EN ISO 542:1997 „Nasiona oleiste. Pobieranie próbek.“
6 PN-92/A-82102 „Wyroby garmażeryjne. Pobieranie i przygotowywanie próbek.”
7 PN-71/A-82105 „Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii i pobieranie próbek.”

8 PN-ISO 3100-1:1999 „Mięso i przetwory mięsne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań. Pobie-
ranie próbek.”

9 PN-EN ISO 707:2009 „Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek.”
10 PN-86/A-86041/A z 1 „Mleko i przetwory mleczarskie. Pobieranie próbek.”
11 PN-A-86040:1998 „Mleko surowe do skupu. Pobieranie próbek.”
12 PN-76/A-74704 „Przetwory ziemniaczane i skrobiowe. Pobieranie próbek.”
13 PN-73/A-74858 „Wyroby cukiernicze trwałe. Pobieranie próbek.”
14 PN-78/A-74250 „Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Pobieranie próbek i kontrola jakości”.

15 PN-A-74134-1:1998 „Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Badania  mikrobiologiczne. Pobieranie pró-
bek.”

16 PN-86/A-74104 „Pieczywo. Pobieranie próbek i kontrola jakości.”
17 PN-93/A-74130 „Makaron. Pobieranie próbek i metody badań.”
18 PN-72/A-75050 „Przetwory owocowe, warzywne, wina i miody pitne. Pobieranie próbek.”
19 PN-A-79004:1998 „Drożdże. Pobieranie próbek.”
20 PN-A-79008:1996 „Koncentraty spożywcze. Pobieranie i przygotowywanie próbek.”
21 PN-ISO 5555:2002 „Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek.”
22 PN-67/A-79083 „Słód browarowy i słód diastatyczny. Pobieranie próbek i metody badań.”
23 PN-83/N-03010 „Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.”
24 PN-72/A-86731 „Konserwy i prezerwy rybne. Pobieranie próbek.”
25 PN-72/A-82052 „Przetwory mięsne. Konserwy. Pobieranie próbek.”
26 PN-85/A-86771 „Ryby wędzone. Pobieranie próbek.”
27 PN-85/A-86752 „Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone. Pobieranie próbek.”
28 PN-71/A-86710 „Ryby żywe. Pobieranie Próbek”. 
29 PN-87/A-86781 „Przetwory rybne marynowane. Pobieranie próbek.”
30 PN-91/A-86506 „Przetwory jajowe. Pobieranie i przygotowanie próbek”.

31 PN-A-86929:1996 „Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie i przygotowanie próbek marga-
ryn do badań chemicznych i fizykochemicznych.”

32 PN-A-79095:2000 „Piwo. Pobieranie i przygotowywanie próbek.”
33 PN-85/A-79033 „Napoje bezalkoholowe. Pobieranie próbek i metody badań.”
34 PN-A-79527:2004 „Produkty i półprodukty spirytusowe. Pobieranie próbek.”
35 PN-ISO 1839:1996 „Herbata. Pobieranie próbek.“
36 PN-A-76101:1998 „Ziarno kakaowe. Pobieranie próbek i metody badań.”
37 PN-ISO 4072:1998 „Kawa zielona w workach. Pobieranie próbek.”
38 PN-A-82350:1996 „Mrożone wyroby kulinarne. Pobieranie próbek i metody badań.”
39 PN-A-75043:1998 „Przetwory dla dzieci. Konserwy. Pobieranie próbek i metody badań.” 
40 PN-EN ISO 6497: 2005 „Pasze. Pobieranie Próbek”.

41 PN-EN ISO 6644:2007 „Ziarno zbóż i przetwory zbożowe w przepływie. Pobieranie próbek za pomocą 
urządzeń mechanicznych.”

42 PN-ISO 2859-0:2002 „Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - Część 0: Wprowadzenie 
do systemu ISO 2859 kontroli wyrywkowej metodą alternatywną.”

43
PN-ISO 2859-1:2003 „Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - Część 1: Schematy kon-
troli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za 
partią.”

44 PN-ISO 2859-2:1996 „Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badania na podsta-
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wie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.”

45 PN-ISO 2859-3:1996 „Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -Procedury kontroli sko-
kowej.”

46 PN-ISO 2859-4:2005 „Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -Część 4: Procedury oceny 
deklarowanych poziomów jakości.”

47 PN-ISO 5725-1/2/3/4/5/6:2002 „Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników 
pomiarów.” 

48 PN-ISO 948:2001 „Przyprawy. Pobieranie próbek.”
49 PN-90/A-75051 „Mrożone owoce i warzywa. Pobieranie próbek i metody badań.”
50 PN-R-74452:1999 „Rośliny okopowe. Pobieranie próbek ziemniaków.”

51 PN-A-74102:1999 „Wyroby i półprodukty piekarskie. Pobieranie próbek i metody badań mikrobiolo-
gicznych.”

52 PN-A-74252:1998 „Wyroby i półprodukty ciastkarskie – Metody badań.” 
53 PN-ISO 5538:2008 „Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie Próbek. Kontrola metodą alternatywną.”
54 PN-88/A-77626 „Miód pszczeli.”
55 PN-76-R-64772 „Melas buraczany.”
56 PN-ISO 5500:1999 „Śruta nasion Oleistych. Pobieranie próbek”.
56 PN-69/R-75021 „Owoce świeże. Badanie jakości.”
57 PN-71/R-75356 „Warzywa świeże. Badanie jakości.”
58 PN-EN 1482-1 „Nawozy i Środki wapnujące. Pobieranie i przygotowanie próbek.”
59 PN-EN 1482-2 „Nawozy i Środki wapnujące. Pobieranie i przygotowanie próbek.”
60 PN-67/C-04500 „Produkty chemiczne – Wytyczne pobierania i przygotowania próbek.”
61 PN-80/C-84081/08 „Sól (Chlorek sodowy) – Pobieranie i przygotowanie próbek do badań.”
62 PN-78/R-04011 „Materiał roślinny i gleba. Pobieranie próbek do oznaczania pozostałości pestycydów”.
63 PN-A-86765: 1999 „Przetwory rybne – Prezerwy.”

64 Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania pró-
bek artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. Nr 59. poz. 526 – z późniejszymi zmianami).

65 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania 
próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.Urz. UE L 54 z 26.02.2009, str. 1). 

66
Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1033). 
Rozporządzenie (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w 
sprawie nawozów (Dz.Urz. UE L 304 z 21.11.2003, str. 1 – z późniejszymi zmianami).

67
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2729/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. ustanawiające szczegółowe 
przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina (Dz.Urz. UE L 316 z 15.12.2000, str. 16 – z 
późniejszymi zmianami).

68
Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oli-
wek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (Dz.Urz. UE L 248 z 
5.9.1991, str. 1 – z późniejszymi zmianami).

69
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szcze-
gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i 
warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2011 r., str. 1).

70
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasa-
dy wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu 
do jaj (Dz.Urz. UE L 163 z 24.06.2008 r. str. 6 – z późniejszymi zmianami).

71

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe prze-
pisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych 
w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz.Urz. UE L 157 z 17.06.2008 r. str. 46 – z późniejszymi zmiana-
mi).

72

Zalecenie Komisji nr 2004/787/WE z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych 
w zakresie pobierania próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materia-
łów produkowanych organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontek-
ście rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 z dnia 04.10.2004 r. (Dz.Urz. UE L 2004 nr 348, str. 18).

73
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawo-
zów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu 
badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229).
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