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Przedmiot bada ń / wyrób  Rodzaj działalno ści / badane cechy / metoda  Dokumenty odniesienia  

1 2 3 

Wyroby tekstylne, zabawki, 
materiały na zabawki 

Odporność wybarwień na działanie potu – trwałość barwy, 
stopień zabrudzenia bieli 

PN-EN ISO 105-E04:2013-06 
PN-EN 71-10:2008 
PN-EN 20105-A02:1996 
PN-EN 20105-A03:1996 
PN-EN ISO 105-A01:2010 
PN-ISO 105-F10:1996 

Zabawki, materiały na zabawki, 
tworzywa sztuczne, gumy 

Badania bezpieczeństwa 
Migracja bisfenolu A 
Zakres: (0,05-20,0) mg/l 
Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią 
mas (GC-MS) 

PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 71-10:2008 
PN-EN 71-11:2007 
 
PB-DLS/12 wyd.23 z dn.02-07-2018 
 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/48/WE z dn. 18 czerwca 
2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009, str. 
1-37 z późn.zm.) 

Zabawki, materiały na zabawki, 
tworzywa sztuczne, gumy 

Badania bezpieczeństwa 
Migracja fenolu 
Zakres: (1,00-50,0) mg/l 
Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią 
mas (GC-MS) 

PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 71-10:2008 
PN-EN 71-11:2007 
 
PB-DLS/12 wyd.23 z dn.02-07-2018 
 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/48/WE z dn. 18 czerwca 
2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009, str. 
1-37 z późn.zm.) 

Zabawki, materiały na zabawki, 
tworzywa sztuczne, gumy 

Migracja plastyfikatorów 
Zakres:  fosforan trifenylu(0,01-8,00) mg/l 
              fosforan tri-o-krezylu (0,01-8,00) mg/l 
              fosforan tri-m-krezylu (0,01-8,00) mg/l 
              fosforan tri-p-krezylu (0,01-8,00) mg/l 
Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią 
mas (GC-MS) 

PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 71-10:2008 
PN-EN 71-11:2007 
 
PB-DLS/12 wyd.23 z dn.02-07-2018 
 

Zabawki, artykuły dla dzieci, 
wyroby do mocowania smoczka, 
materiały na zabawki i na artykuły 
dla dzieci, farby, wyroby 
tekstylne, skóra, papier, tworzywa 
sztuczne, gumy, drewno 

Zawartość barwników 
Zakres:  Disperse Blue1 (4,0-100) mg/kg 
              Disperse Blue 3 (4,0-100) mg/kg 
              Disperse Blue 106 (4,0-100) mg/kg 
              Disperse Blue 124 (4,0-100) mg/kg 
              Disperse Yellow 3 (4,0-100) mg/kg 
              Disperse Orange 3 (4,0-100) mg/kg 
              Disperse Orange 37 (4,0-100) mg/kg 
              Disperse Red 1 (4,0-100) mg/kg 
              Solvent Yellow 3 (4,0-100) mg/kg 
              Basic Red 9 (4,0-100) mg/kg 
              Solvent Yellow 2 (4,0-100) mg/kg 
              Basic Violet 3 (4,0-100) mg/kg 
              Basic Violet 1 (4,0-100) mg/kg 
              Acid Red 26 (4,0-100) mg/kg 
              Solvent Yellow 1 (4,0-100) mg/kg 
              Acid Violet 49 (4,0-100) mg/kg 
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z 
detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) 

PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 12586+A1:2011 
PN-EN 71-10:2008 
PN-EN 71-11:2007 
 
PB-DLS/12 wyd.23 z dn.02-07-2018 
 

Wyroby z tworzyw sztucznych, 
farby, tworzywa sztuczne, wyroby 
metalowe, skóra, wyroby 
skóropodobne 

Badania bezpieczeństwa 
Zawartość Cd 
Zakres: (0,005-2,00)% (m/m) 
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem 
w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 

PB-DLS/14 wyd.6 z dn.04-06-2018  
 
Rozporządzenie (WE) NR nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 
18.12.2006 r. – REACH (Dz.U. L 396 z 
30.12.2006 str. 1-794 z późn.zm.) 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz  jego elementy polimerowe, 
papierowe, tekstylne i 
elektroniczne, materiały 
stosowane do produkcji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
Elementy polimerowe,  
papierowe, tekstylne artykułów 
dla dzieci 

Badania bezpieczeństwa 
Zawartość polibromowanych bifenyli (PBB) i 
polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) 
Zakres:   Mono-BB (0,03-3,00)% (m/m) 

Di-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Tri-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Tetra-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Penta-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Heksa-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Hepta-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Octa-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Nona-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Deca-BB (0,03-3,00)% (m/m) 
Mono-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Di-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Tri-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Tetra-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Penta-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Hexa-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 

PN-EN 62321:2009 
PN-EN 62321-1:2014-02 
PN-EN 62321-6:2015-10 
 
PB-DLS/13 wyd.9 z dn.04-06-2018 
pkt.5.4 
 
Dyrektywa 2011/65/UE z dnia 8 
czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym – RoHS (Dz.U. L 174 z 
1.7.2011, str. 88-110 z późn.zm.) oraz  
 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 
18.12.2006 r. – REACH (Dz.U. L 396 
z 30.12.2006 str. 1-794 z późn. zm.) i  
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Hepta-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Octa-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Nona-BDE (0,03-3,00)% (m/m) 
Deca-BDE  (0,03-3,00)% (m/m) 

Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią 
mas (GC-MS) 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań 
dotyczących ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7) 

Materiały i wyroby z tworzyw 
sztucznych przeznaczone do 
kontaktu z produktami 
spożywczymi i żywnością 

Migracja globalna 
Metoda przez całkowite zanurzenie, napełnienie wyrobu, z 
zastosowaniem  torebki i komory pomiarowej 
Zakres: 
Płyny modelowe A, B, C, D1, substytuty płynu modelowego 
D2 wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 
stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. 
U. L 12 z 15.1.2011, str. 1-89 z późn.zm.) 
(20,0-200) mg/kg 
 (2,00-100) mg/dm2 
Metoda wagowa 

PN-EN 1186-1:2005 
PN-EN 1186-3:2005 
PN-EN 1186-5:2005 
PN-EN 1186-7:2006 
PN-EN 1186-9:2006 
PN-EN 1186-14:2005 
PN-EN 1186-15:2010 
 
PB-DLS/15 wyd.7 z dn.02-07-2018 
 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. 
w sprawie materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 12 
z 15.1.2011, str. 1-89 z późn.zm.) 
 

Materiały i wyroby z tworzyw 
sztucznych przeznaczone do 
kontaktu z żywnością 

Migracja specyficzna bisfenolu A do płynów modelowych 
Metoda przez całkowite  zanurzenie i napełnienie wyrobu 
Zakres:  3% kwas octowy  

(0,2 – 1,25) mg/kg  
(0,034 – 0,21) mg/dm2 
10% etanol  
(0,2 – 1,25) mg/kg  
(0,034 – 0,21) mg/dm2 
50% etanol 
(0,2 – 1,25) mg/kg  
(0,034 – 0,21) mg/dm2 

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) 
 

PN-EN 13130-1:2006 
 
PB-DLS/26 wyd.7 z dn.20-04-2018  
 
Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 10/2011 z dn.14.01.2011 r. 
w sprawie materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 12 z 
15.1.2011, str. 1-89 z późn. zm.) 
 
Specyfikacja Techniczna CEN/TS 
13130-13:2005 

Zabawki, artykuły dla dzieci, 
materiały na zabawki i artykuły 
dla dzieci, tworzywa sztuczne 

Migracja formaldehydu 
Zakres: (0,2-5,00) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 71-10:2008 
PN-EN 71-11:2007 
 
PB-DLS/18 wyd.9 z dn.04-06-2018 

Migracja formaldehydu 
Zakres: (0,2-5,00) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 1400+A1:2014-07 
 
PB-DLS/16 wyd.9 z dn.04-06-2018 

Zabawki, wyroby włókiennicze i 
tekstylne, artykuły dla dzieci, 
wyroby do mocowania smoczka 

Zawartość wolnego i zhydrolizowanego formaldehydu 
Zakres:(15-600) mg/kg 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 12586+A1:2011 
PN-EN ISO 14184-1:2011 
JIS L 1041:2011 
 
PB-DLS/18 wyd.9 z dn.04-06-2018 

Wyroby włókiennicze Zawartość wolnego lub uwalniającego się formaldehydu  
Zakres: (7,50-300) mg/kg 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN ISO 14184-2:2011 
JIS L 1041:2011 
 
PB-DLS/18 wyd.9 z dn.04-06-2018 

Zabawki, wyroby z papieru i 
tektury przeznaczone do kontaktu 
z żywnością 

Zawartość formaldehydu 
Zakres:(1,00-60,0) mg/kg 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 1541:2003 
PN-EN 645:1998 
PN-EN 647:1998 

Zabawki, drewno i płyty drewno-
pochodne, artykuły dla dzieci, 
wyroby do mocowania smoczka 

Emisja formaldehydu 
Zakres: (1,00-155,0) mg/kg 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 717-3:1999 
PN-EN 71-9+A1:2008 
PN-EN 12586+A1:2011 
 
PB-DLS/18 wyd.9 z dn.04-06-2018 

Zabawki, artykuły dla dzieci, 
sztućce i naczynia do karmienia, 
materiały na zabawki i na artykuły 
dla dzieci, wyroby polimerowe, 
tłoczywa melaminowo-
formadehydowe przeznaczone do 
kontaktu z żywnością 

Zawartość ekstrahowalnego formaldehydu 
Zakres: (0,16-40,0) mg/kg 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN ISO 4614:2005 
PN-EN 14372:2006 
PN-EN 71-9+A1:2008 
 
PB-DLS/18 wyd.9 z dn.04-06-2018 

Artykuły dla dzieci, wyroby do 
mocowania smoczka, tworzywa 
sztuczne 

Migracja monomerów 
Zakres: fenol (1,00-50,0) mg/l 
              bisfenol A (0,05-20,0) mg/l 
Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią 
mas (GC-MS) 
Zakres: formaldehyd (0,20-5,00) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 71-10:2008 
PN-EN 71-11:2007 
PN-EN 12586+A1:2011 
PN-EN 1400+A1:2014-07 
 
PB-DLS/16 wyd.9 z dn.04-06-2018 
 


