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ROZPORZĄDZENIE . PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 3 lutego 1955 r.

:w

sprawie zatwierdzeriia norm pailstwowych ustalonych przez Polski Komitet
.
produk tów spożywczych l rolnictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca
'f953 r. o nonnach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15., poz. 61l, zarządza się. co następuje:

Lp.

-

Tytuł

Numer normy

Zatwierdza 6ię jako normy państwowe (PN)'
na całym obszarze . Papstwa następujące
normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
§ 1.

obowiązujące

Data ustalenia normy

normy

l

A-'-74 Ol 3

Przetwory zboźowe.
Kontrola organoleptyczna.

3Q czerwca 1952 r.

2

A-74017

Przetwory zboźowe.
Opakowanie i transport.

22 października 1951 r.
ze zmianą 7 dnia
20 sierpnia 1953 r.

A":'74102

Pieczywo.
Oznaczanie

23 maja 1952 r.

.
3

\

I

dotyczącycn

Normalizacyjny,

porowatości ,

A-74104

Pieczywo.
Pobieranie próbek.

15

października

1952 r.

•

A-74118

Pieczywo.
Kontrola organoleptyczna.

14

października

1952 r.

6

A.-74154

Pieczywo.,
Oznaczanie

14

października

1952 r.

wilgotności.

\
:( listopada 1953 r.
ze zmianą z dnia
29 maja 1954 r.

7

53/A-74851

Cukier rafinowany.

.,

53fA-74855

S grudnia 1953 r.

,

Cukier.
Metody badania.

53/A-74856

Cukier.
Pobieranie próbek.

~

10

53/A-74857

Cukier

11

A-75019

Przeciery owocowe.
Oznaczanie alkoholu etylowego.

24 marca 1952 r.

12

A-75020

Przeciery owocowe.
Oznaczanie ekstraktu.

30 czerwca 1952 r.

13

A-75021

. Przecieryowocowe ..
Oznaczanie kwasowośc~ lotnej.

31 lipca 1952 r.

14

A-75022

Przeciery . owocowe .
. Oznaczanie ogólnego dwutlenku /;larkl.

29 maja 1952 r.

15

A-75023

Przeciery ow·ocowe.
Oznaczanie sub&tancji nierozpuszczalnych w wodzie.

16

A-75026

Przetwory owocowe l warzywne.
Oznaczanie cynku.

'I listopada 1952 r.

17

A-75027

Przetwory owocowe l warzywne.
Oznaczanie miedzi.

5 listopada 1952 r.

18

A-75029

Przetwory owocowe I warzywne.
Oznaczanie kwasu benzoesowego.

19

:A-75031

Przetwory owocowe (war~ywne.
Cznaczatlie cyny.

20

A-75036

Przecieryowocowe.
Oznaczanie zdolności galaretowacenia.

biały przemysłowy;

listopada 1953 r.

:( listopada 1953 r.

•

21 maja 1952 r.

31 grudnia 1952 r.
"-

'I listopada 1952 t.
31 grudnia 1952 r.

/

f ,'. .

-

-

-
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.....

Tytul normy

..

Dziennik Ustaw Nr 7

lp.

I

Numer normy
A-7771 O

21

I··

Przetwory warzywne.
Kapusta kwaszona.
Pobieranie próbek do

~,

Poz~

Data ustalenia normy

"

:.<1

;

j

oznaczeń laboratoryjnyc~.

.'

.

Słonina

22

A-85809

surowa.
Pobieranie próbek.

23

A-85814

Smalec.
Kontrola organoleptyczna .

2'

A-85815
,

Smalec.
Pobieranie próbek.

2S

A-86001

Mleko.
Oznaczanie ogólnej

21 pa~d2.ięrnika 1952 r.
ze zmIaną z dnia
16 listop ada 1953 r. ·
13 grudnia 1952 r.
19 grudnia 1952 r.

-

19 grudnia 1952 r.

IlOś,ci

16 ltpca 1952 r.
ze zmianą z dnia
11 marca 1953 r.

drobnoustrojów.

26

A-86008

Mleko.
PobieraniE!' próbek.

30 kwietnia 1\952 r.

27

A-86011'

Mleko.
Oznaczanie miana CoU.

16 lipca 1952r.

A-86015

Mleko i przetwory mleczne,
Przygotowanie sprzętu do badań

28

;

,
,

29 lutego 1952 r.
bakteriologicznych~
' . _,

29

i A-86016

Mleko.
Próba reduktazowa.

30

53/A-86135

Przetwory rybne.
Oznaczanie trójmetyloaminy.

5 września

3l

53/A-86136

Przetwory rybne.
Oznaczanie lotnych zasad,

20 lipca 1953 r.

32

53/A-86137

Przetwory rybne.
Wykrywanie siarkowodoru.

33

53/A-86138

Przetwory rybne.
Oznaczanie saletry.

34

53/A-86139

3S

"" 1

J

\ . '(

29 lutego 1952

r~

1953 r~

20 lipca 1953 r.

;~

.

3

września

Przetwory rybne.
Oznaczanie soli kuchennej.

~

lipca 1953 r.

53/A-86140

Przetwory rybne.
Oznaczanie cukru w zalewach.

.. lipca 1953 r.

36

53/A-86141

Przetwory rybne.
Oznaczanie liczby kwasowej zalewy olejowej.

37

53/A-86142 .

Przetwory rybne.
Oznaczanie liczby nad tlenkowej zalewy olejowej.

38

53/A-86143

Przetwory rybne:
Oznaczanie surowego

I

-

1953 r.

~

lipca 1953 r.

~

lipca 1953 r.

'

28

września

1953 r.

3

września

1953 r.

5

września

1953 r.

września

1953 r.

białka.

39

531A-86144 '

Przetwory rybne.
Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych.

40

53/A-86145

Przetwory rybne.
Oznaczanie suchej suootancjl zalewy

-

pomidoroweJ~

41

531A-86146

Przetwory rybne.
Oznaczanie kwasowości ogólnej.

5

42

531A-86147

Przetwory rybne.
Wykrywanie amonIaku.

1 llstopada

43

531A-86148

Przetwory rybne.
Oznaczanie kwasu benzoesowego.

44

531A-81052

1~53

r.

30 grudnIa 1953 r.

' Przetwory rybne.
Oznaczanie miedzi•.

30 grudnia 1953 r.

.,
..

"

n

"
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Lp.

I, N11<m~ l'H!J·rm'Y

l

Tyttl'ł' Donny

l'

.'

"'

531:A-87053'

46

53/A-8'7056·

D'ata ust'a'len1i!' normy
'.

'. \

, '"

..

"

. 30 grudnia r9S3 r.

Przetwory rybne.
Oznaoaruie kwasu bornego.
\.'
~PnetW'orJ- rybne.

30 gru'dllIa 1953

r.

Ozna'czande arsenU'.
R-'G478-4l

U

4&

R-{)4786

4t

R-647.81.

1'2 lipca 195'2 r.
z dnIa
24 czerwca195* r.

Pasze.
Sruty poe.\strakcyjne i' makuchy.
, Kantllola organoleptyczna.

Z1!' zmianą

Pasze sypkie i makuchy.
Qzna€2ianie zanieczyszcień metalami ferromagnetycz·
nymi.

za cZ'e rwca

Pasze.

12 Llpc4 1952

1952 r.

l.

, Sr.uty poekstrakcyjne I mllklWh:y;.

,

50

, StwJeralzanie

.,

: 'I- --.y

~

....

" ',531R-U004

,
51

53/R-74006

52

R-1~007

obecności

rozkruszków,

",,"~;;"

ZiaJ.lIl:.e, zbóż.
' Oznaczanie zawartości ziarn innych zbót
ziarn 'pośle~nich i zanieczyszczeń,

!

:

! !
!
Ziarno zb6ż.
Oznaczanie wilgotnośc4

I
I~. I

,

i
'Ziarno zbGli.
Oznaczanie gęs1oki.

,

11U~a 195a-~.
kłO&.Gwycb.

1-4 .lIpca 1953 r.

,

'i

3<l' lCw>lethla 1952
ze zmianą z dnIa

r.

~' sie'l'pllia ~_

To

i
' Ziarno zMi.

R-7-4008

51

~'tłc:mm~

"

R-7,\009

51

53/R-74010

56

R-74013

,

.

zIarn szklistych.

Ziarno zMi.
Omal!1łanJe

"

r~

30 kwlethla 1951

,

r.

zaAniecenia pszenicy.

Ziarno zMi.
~Mnill próbek.

17 lipca 1953 r.
"

Ziarno zb(H.
J(l(.uarQla Grgano,leptyczna.

,

ożnaczać

cech organoleptycznych przetworów zboża
wych inaczej" nia;. okr.eś'lll l1'Orma wynrieniona w § l
lp . l,

2) pakować i traasp:ertoiW'ać ' ,p rzetworów

3'0 czenw:a 1952 r,

!

§ 2. Od dnia weJscla w zycie rozporządzenia ni.
wolno w zakresie norm wymienionwch w § 1 w stosunku
db produktów zna~l!l'i.'ą'R'eh. .siię; w obrocie: "

:1i)

31 maja 1952

I>

zbożowych

inameJ, niż określa norma wymieniona w § L lp . 2,
3) oznaczać porowa tości, cech orgJ3.noleptyczn ych, v. n·
gotności pfeczywa' i'rra'Cz-ej, n'iż Określają normy wy·
,
mienione w § lip, 3, 5 i 6;
l) pobierać pr.óbek, pieczywa iJii.aczeL niż określa norma
wymieniona w § 1 lp. 4;
5) produkować cukru rafinowam!go I cukru białego
~rzemysłow;ego, inn;ycb jakGlŚc\, niż określają normy
wymieni~ne w § l lp. 1 i 10,
'
ł) pobierać próbek i badać jakości .ćukru inaczej, nit
określają n'Ormy wymienione W ' § l lp. 8 i 9,
,) oznaczać: alkoholu etylowego, ekstraktu, kwwsowośc{
lotnej, og.Q1nego d,w utlenku siarki, Bubstancji nieroz.,
pU5zczalnych W wodzie i zdolności galaretowacenia
przecierów owocowych przeznaczonych do dalszego
przerobu - in'a'Czeji niż określają normy wymienione
w § l lp. 11 - 15 i 20,
.) oznaczać , w ,p reetworach, ow.Gcowych l wa;zywnycll
cynku! miedzi .. kwasu Ilem:oesowego 1 cyny - l.ila~

"

czeL. niż
15- fg,

okreśraJfl ,

,
J

nonny wyml'e'niOn:& w ł 1 lp.

9) pobierać próbek do oznaczeń l:abGł1atoryjnycll kapullty
Rwa'SZonef inilC'Lł!j,niż określa norma wymIeniona
w § l lp. 21, ,
to) p'obierać próbek słGnIny: surowej I smalcu inaczej.
niż określaią normy wymieni o.ne w § l lp. 22 I 24,

Ujoznacz'a t , cech organoleptycznych smalcu 1niH:zt!j, nli
określa norma wymieniona w § l lp. 23,
12) pobiera<: pr.óbek I .oznaczać ogólnej ilości dr.obnoustrojów, miana Coli i próby' reduktazowej mleka , inaczej, niż określają normy wymiEmiooe w § 1 lp.
25 - 21' i 29,
13) przygotowywa-ć sprzętu do badad' ba1tltt!lIlollfg!czn~cli
miek~ , i pTlletw-orów mlecznYich inaczej. nIż określa
norma wymienIona w § 1 lpl 28,
14} Qznaczać: frójmety1oaminy,lptnydi zasa<f. ulerty,
- soli kuchennej, cukru w 'Zalewach" liczby kWalsoweJ
zalewy oleJowej, i-iczby nadUenkowej zale'wy olej~
wej, ;QU'owego białka, zanieczyszczeń mineralnyctt.
5uchej substancji zalewy pomidorowej, kwasówośc!
ogólnej, kwasu ben.zoesowego, kWasu b'ornego; mit.d.Z!' 1 arsenu orU' wykrywać (!)becnośct 51arkoWlOdonl
i amoniaku w pnetwora<:h- I!ybny.ch - inaczej, nJJ
określaJ' llonny . wymłeB.loUeI w ł

l lp. 3()........:461

•
~ilennik :mstaw Nr 7

Paz.ł4,4'51' ."

1:8) .pabierać prcóbek zbóż !'r Paczej, ni~ okr-eśla norma wy"!
mienroJ1la w § l lp. 55:
I
§ 3. Przepisów rozporządzenia nie .stosuje się ,do: I '·
J) produktów przeznaczonych naekJSpo'it w ·tym przy~
padku, gdy zamawiilj'ą.cystawia inne wymag:l·nia,
2) prac naukowo-badawczych.

'cech OltgMl'ol-eptyCmlych (!)oraz stwierdzać
rozkruszków vi śarutach pG.ekst1:akcyj;nych
l makuchach przeznaczonych na paszę - Inaczej.
niż określają normy wymienione w § 1 lp. '47 i 49;
6) oznaczać zaIllie:czysZiO!eń metalami terr:0lun:ynetycznymi pasz sypkich i makuchów - inaczeJ, niż określa norma wymieniona w § 1 lp, 48;
. 7) oznaczać zawartości' ziarn poślednich 1 lanieczyszczeń, ziarn innych zbóż
kłosowych,
wilgotności,
gęstości, ilości ziarn szklistych, zaśniecenia pszenicy
oraz cech organoleptycznych zbcfJż - macz.eJ, nu
określaj" nonny wymienione w § 1 lp. 50 - .54 i 56,

;

S,)aznaczać

'Obecności

Rozpc:>rządzenie

§ 4.

wchodzi w

tycie z dniem

'1 kwietnia 1955 r.
P.uewodniczą.cy,

Pa.n stwowej Komisji PlanowanIa
Gospodarczego: w z. M. Lesz

-
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

s dnia 3 lutego 1955
;IV

,

T.

&praw.1e zatwier,dzeri.ia norm państwowych ustalonych .przez Polski
,
narzędżl gospodarskich.

•

I

953 r. o nonnach I o Polskim Komitecie NonnaHzacyjJ ym (Dz. U. Nr 15, paz. 61.) zu.ządza ,-6iię, ,CQ .na.stępuje:

Lp.

1

Numer

nor~y

54/R-54058

2

54/R-54059

J

54/R-54060

•

54/R.-55150

54/R-55151

I •

•

54/R-55152

doty;czącycli ·,

-~

Na p'o dstawie art. 13 u~t. 2 dekretu z dnIa 4 marca

,

Normali~acyjny,

Komitet

I

§ 1.. Zatwierdza

się

juko normy

pań'stwowe cPN)
następująca

obowią'2lu}ącena całym C!l'1os-zar:reP·aństwa

nonny ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Tytuł normy

I

Narzędzia

gospodarskie.
Hak do nawozu dwuzębny.

Data ustaIeni~ normy
'22

października

1954, r.

"

§'oSipodarskie.
Hak do nawozu trójzębny.

22

października

1954' r.

. Narzędzia gospodarskie.
Hak do nawozu czterozębny.

22

października

1954 r.

gospodarskie.
Sierpy.
Warunki techniczne;

28

października .

1954 r.

Narzędzia gospodarskie.
. Sierp gładki. .

22

października

1954 r.

22

października

1954 r .

Narzędzia

Narzędzia

Narzędzia

Sierp

gospodarskie.

-

ząbkowany.

2) do ' prac naukowo-badawczych.
§ 2. Od dnIa wejścia w fycie rozporządzenia nia
wolno produkować narzędzi gospodarskich objętych normiami wymienionymi w § l, nie odpowiadających tym
§.(. Rozporządzenie wchodzi w tycie % dniem
. 1 lIpca 1955 r.
nprmom.
•
§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje ~ię:
. ) . do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przy- Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. M. Lesz
'.~ ' padku, gdy zamawi~jący stawia inne waru~kiJ '

R'OZPORZĄDZENI·E

MINISTRA HANDLU

ZAGRANICZNEGO

s dnia 10 stycznIa 1955 r.
zmieniające

przepisy wykonawcze do prawa celnego.

Na podstawIe art. 30 ust. 2 lit. b) i .ust. 3 prawa celnEgo (Dz. U. z 1933 r. Nr 84, poz. 610, z 1945 r. Nr 12,
P( z, 64,,:Z; , 19'461\ Nr 34, poz. 209 i z t952 r. Nr 10; poz. 53)
Ulrz,<ldza .5i~ co nas.tEW-u.j.e:

§ 1.

W

października

rozporządzeniu

Ministra

Skarbu z dnia

1934 r. - Przeprsy wykonawcze, dopró.wa celnego (Dz. U. z 1934 r. Nr 9'0, poz. 820, z i935 r.
.Nr 59, .p:o,z. -385 i Nr 77, po,z. ,48ł! z 1936 r, Nr 34, poz.
9

•

