
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. 

Poz. 198 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI
1)

 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
2)

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 

(Dz. U. Nr 83, poz. 454, z 2012 r. poz. 1186 oraz z 2014 r. poz. 934) w załączniku nr 1: 

1)  w pkt 3.13 w tabeli wiersz 2 otrzymuje brzmienie: 

Nikiel CMR 2 W zabawkach i częściach zabawek wykonanych ze stali 
nierdzewnej.  

W częściach zabawek służących przewodzeniu prądu 
elektrycznego. 

2)  po pkt 3.13 dodaje się pkt 3.14 w brzmieniu: 

„3.14. Dozwolone stężenie graniczne substancji chemicznych stosowanych w zabawkach przeznaczonych dla dzieci 

w wieku poniżej 36 miesięcy lub innych zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust są podane 

w poniższej tabeli: 

Substancja Numer CAS Stężenie graniczne 

1 2 3 

TCEP 115-96-8 5 mg/kg (zawartość graniczna) 

TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (zawartość graniczna) 

                                                           
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252). 
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:  

1)  dyrektywę Komisji 2014/79/UE z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniającą dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do TCEP, TCPP i TDCP (Dz. Urz.  

UE L 182 z 21.06.2014, str. 49); 

2)  dyrektywę Komisji 2014/81/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniającą dodatek C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do bisfenolu A (Dz. Urz. UE L 183 

z 24.06.2014, str. 49); 

3)  dyrektywę Komisji 2014/84/UE z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającą dodatek A do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do niklu (Dz. Urz. UE L 192 z 01.07.2014, 

str. 49). 
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1 2 3 

TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (zawartość graniczna) 

Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (limit migracji) zgodnie z metodami określo-
nymi w normach EN 71-10:2005 (Norma wprowadzona 
do zbioru Polskich Norm jako PN-EN 71-10:2008) i EN 
71-11:2005 (Norma wprowadzona do zbioru Polskich 
Norm jako PN-EN 71-11:2007) 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 

21 grudnia 2015 r. 

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz 
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