
Załącznik nr 2

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

2 Bluza Polska (UE)

P.P.H.U. Krymark Krystyna 

Zygmuntowska,                     

ul. Łąkowa 3/5,                         

90-562 Łódź 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

3 Bluza Turcja

CENTROPEX Sp. z o.o.,                        

ul. Północna 16 A,                     

04-763 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

5 Bluza dresowa Polska (UE)

Frotex Z.P.H.,                          

ul. Piasecka 156,                    

21-040 Świdnik

lubelskie producent bezpieczeństwo kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

8 Bluza męska Coperry Chiny

LPP S.A.,                                   

ul. Łąkowa 39/44,                      

80-769 Gdańsk

pomorskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

lubelskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
7 Bluza męska Bois Chiny

MBM Beata Kha,          

Zalutyń 32A,

21-530 Piszczac

pomorskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
6

Bluza dresowa A696-77X 

RESERVED, kod kreskowy 

5900371479090

nie ustalono

LPP S.A.,                                   

ul. Łąkowa 39/44,                      

80-769 Gdańsk

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
4

Bluza damska, kod 

kreskowy: DBL E 34010 

BNS

Chiny

Premiere Sp. z o.o.,               

ul. Kluczborska 29,                                     

41-508 Chorzów

Wyroby konfekcyjne przeznaczone dla dorosłych

1 Bezrękawnik męski Rena Polska (UE)

Rena Spółdzielnia 

Dziewiarska,                           

ul. Rejtana 10,                            

35-310 Rzeszów

podkarpackie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Zestawienie produktów włókienniczych zbadanych laboratoryjnie w zakresie bezpieczeństwa

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

Strona 1 z 109



Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

10
Bluza Pink Panther Cz 0390, 

kod EAN: 253630438123
nie ustalono

Planeta Mody Sp. z o.o.,                        

ul. Lubelska 43H,

10-410 Olsztyn

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

11 Bluzka Polska (UE)

P.P.H.U. Sylmir,                        

ul. Wileńska 47,                          

95-200 Pabianice

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

12 Bluzka 003 Turcja

CENTROPEX Sp. z o.o.,                        

ul. Północna 16 A,                     

04-763 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

13 Bluzka 009 golf Turcja

CENTROPEX Sp. z o.o.,                        

ul. Północna 16 A,                     

04-763 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

14 Bluzka 119029 Turcja

CENTROPEX Sp. z o.o.,                        

ul. Północna 16 A,                     

04-763 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

15

Bluzka bez rękawów  w 

kolorze  czarnym w srebrne 

grochy BTK-2738-A

Turcja

MUS Sławomir Pazio,                              

ul. Villardczyków 10/39,                            

02-793 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

16
Bluzka czarna symbol 024 

11
Polska (UE)

Hanna, Hanna Matysiak-

Kaczmarek,                             

ul. Łęczycka 35,

85-737 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

17 Bluzka damska Chiny

JIN SHUN JUN Sp. z o.o.,                         

ul. Nadrzeczna 12a/6ab,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

18 Bluzka damska Chiny

Moodo Urban Fashion 

Mode,                                              

ul. Rzemieślnicza 13,                                            

81-855 Sopot

pomorskie importer bezpieczeństwo formaldehyd 20,08 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
9

Bluza męska Funk`N`Soul, 

MBL 08/672 BKM
nie ustalono

Premiere Sp. z o.o.,               

ul. Kluczborska 29,                                     

41-508 Chorzów
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

20 Bluzka damska Chiny

New Yorker Polska            

Sp. z o.o. ,                                  

ul. Polska 13,                          

60-596 Poznań

wielkopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

22 Bluzka damska Niemcy (UE)

TRAMPOLIN, 

MODEVERTRiEBS GmbH, 

POSTFACH 9, 97338 

Marktbreit

producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

23 Bluzka damska Polska (UE)

LOTOS Sp.j.,                          

ul. Gen. Fr. Kleeberga 24,             

15-124 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

24 Bluzka damska Polska (UE)

LOTOS Sp.j.,                          

ul. Gen. Fr. Kleeberga 24,             

15-124 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

25 Bluzka damska Polska (UE)

MB-Studio Sp. z o. o.,                    

ul. Warszawska 9,                          

15-062 Białystok  

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

26 Buzka damska Polska (UE)

P.P.H.  MAWIT W. Czuba,                                      

ul. Przędzalniana 6/8,                                 

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

27 Bluzka damska Polska (UE)

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

28 Bluzka damska Polska (UE)

Salko Sp.j.,                               

ul. Rolna 38,                            

62-081 Baranowo 

k/Poznania

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
21 Bluzka damska Chiny

Noma Sp. z o.o.,                       

ul. E. Ciołka 12,

01-402 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
19 Bluzka damska Chiny

MUS Sławomir Pazio,                              

ul. Villardczyków 10/39,                            

02-793 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

29 Bluzka damska Turcja

Cotton Word Sp. z o.o.,                        

ul. Osobowicka 19,              

51-110 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

30 Bluzka damska Turcja

Cotton Word Sp. z o.o.,                        

ul. Osobowicka 19,              

51-110 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

32
Bluzka damska 

Turcja

Global-Trade s.c.,                 

ul. Kilińskiego 31a,

76-200 Słupsk

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

33 Bluzka damska Turcja

HA - MEXPOL,                       

ul. Nadarzyńska 115, 

Szamoty,                                  

05-830 Nadarzyn 

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

36
Bluzka damska, 

2010000000000
Chiny

Moodo Urban Fashion 

Mode,                                              

ul. Rzemieślnicza 13,                                            

81-855 Sopot

pomorskie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
37

Bluzka damska, 

5907681919162
Polska (UE)

SUNWEAR  Podwysocki  

Sp.j.,                                              

ul. Lodowa 92,                            

93-232 Łódź

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
35 Bluzka damska Turcja

MUS Sławomir Pazio,                              

ul. Villardczyków 10/39,                            

02-793 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
34 Bluzka damska Turcja

MUS Sławomir Pazio,                              

ul. Villardczyków 10/39,                            

02-793 Warszawa

małopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
31 Bluzka damska Turcja

Firma Handlowa KAMAX  

Zdzislaw Całek,                                            

ul. Krakowska 26,                        

31- 062  Kraków
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

40

Bluzka damska, art. Nr SBK 

0931GR40

kod kreskowy: 

5900015466059

nie ustalono

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

41

Bluzka damska, art. Nr SBK 

0989GR38            

kod kreskowy:  

5900015477239

nie ustalono

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

44
Bluzka damska, BL 

07001131946
Polska (UE)

P.P.H. Semper Jerzy 

Semeniuk,                               

ul. Szczepankowo 91,                                 

61-306 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

45

Bluzka damska BL/8659, 

kod kreskowy: 

2000000026664

Turcja

Interlogo Dariusz Tomala 

Sp. Komandytowa,              

ul. Tęczowa 67,                           

53-601 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie nie ustalono bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
43 Bluzka damska Ba Ba La Chiny

Halomy Sp. z o.o.,                 

ul. Mydlarska 17H,              

04-690 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
42

Bluzka damska "Authentic 

Clothing Company", kod 

kreskowy:

4894096477169

Bangladesz

MGL Metro Group 

Logistics Polska  Sp. z o.o. i 

Spółka Sp.k.,                                      

Al. Krakowska 61,

02-183 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
39

Bluzka damska 

Ambitionfly
Chiny

JIN SHUN JUN Sp. z o.o.,                         

ul. Nadrzeczna 12a/6ab,

05-552 Wólka Kosowska

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
38 Bluzka damska AC Turcja

Global-Trade s.c.,                 

ul. Kilińskiego 31a,

76-200 Słupsk
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

48 Bluzka damska Bonita Turcja

Konfex,                                          

ul. Garncarska 10,                     

62-800 Kalisz

wielkopolskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

50

Bluzka damska Canda, 

111/00/13119/317SK A 

0859.141 1042 55

nie ustalono

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

53 Bluzka damska  DA36 Turcja

Cayman,                                       

ul. Jaracza 2, 

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

54
Bluzka damska DJ03, DJ03, 

BDJ0301
Turcja

Caymangirl,                               

ul. Starzyńskiego 2C,

 11-200 Bartoszyce

warmińsko-mazurskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

warmińsko-mazurskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
52

Bluzka damska DA28, 

BDA2807
Turcja

Cayman,                                       

ul. Jaracza 2, 

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
51

Bluzka damska DA11, 

BDA1107
Turcja

Cayman,                                       

ul. Jaracza 2, 

14-100 Ostróda

lubelskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
49

Bluzka damska C&SH 

Collection
Chiny

MBM Beata Kha,          

Zalutyń 32A,

21-530 Piszczac

lubuskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
47

Bluzka damska BL/T 825 

Damska Ex, kod kreskowy: 

2000000027951

Turcja

Sklep Odzieżowy             

moda +,                                              

ul. Wrocławska 1,                      

67-100 Nowa Sól

lubuskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
46

Bluzka damska BL/8659 

Damska Ex, kod kreskowy: 

2000000026664

Turcja

Sklep Odzieżowy             

moda +,                                              

ul. Wrocławska 1,                      

67-100 Nowa Sól
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

55
Bluzka damska, długi 

rękaw, wielobarwna
Polska (UE)

KSARA Sp.j. L.Gasińska,                      

K. i  J. Marcinkowscy,                      

ul. Łaska 142 a,                               

98-220 Zduńska Wola   

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

56 Bluzka damska DRI-FIT Turcja

Firma Handlowa HANG-

HA  NGUYEN KARPIEL 

NGA,                                         

ul. Żeńców 43,                       

30-734 Kraków 

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

57 Bluzka damska Fairfaery Chiny

Halomy Sp. z o.o.,                 

ul. Mydlarska 17H,              

04-690 Warszawa

mazowieckie nie ustalono bezpieczeństwo nikiel

1,19 µg/cm²/tydzień;                            

1,35 µg/cm²/tydzień;                            

0,99 µg/cm²/tydzień;                                       

2,04 µg/cm²/tydzień 

(metalowe nity)

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

59 Bluzka damska GERBERA Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

ANCORA s.c. Wiesława 

Ciępka, Andrzej Ciępka,           

ul. Okulickiego 30,

42-360 Poraj

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

60
Bluzka damska "Green 

Fashion"
Chiny

"WEIDA" Sp. z o.o.,              

ul. Długa 2,

49-300 Brzeg

opolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

61
Bluzka damska Guecca 

1333
Turcja nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
62 Bluzka damska HK Chiny

F.H.U. Kaśka Kudela 

Paweł,                                        

ul. Pocztowa 6,                         

42-450 Łazy 

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
58 Bluzka damska GENESY Włochy (UE)

F.H.U. Kaśka Kudela 

Paweł,                                        

ul. Pocztowa 6,                         

42-450 Łazy 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

63 Bluzka damska Ichi Turcja

Eskallada Sp. z o. o. ,            

ul. Poznańska 329,           

Ołtarzew,                                 

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

66

Bluzka damska, kod 

kreskowy: 

590016203844404002

nie ustalono

House Artman S.A.,                             

ul. Bagrowa 7,                        

30-733 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

67

Bluzka damska, koszulowa, 

rękaw 3/4, kolor biały w 

złote paski

Polska (UE)

KSARA Sp.j. L.Gasińska,                      

K. i  J. Marcinkowscy,                      

ul. Łaska 142 a,                               

98-220 Zduńska Wola   

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

68
Bluzka damska Lanchen No 

XH08-7G
nie ustalono

Hania-Hanh Sp. z o.o.,           

ul. Szańcowa 44, 

01-458 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

69
Bluzka damska Maria 

Bland, S-510
Polska (UE)

MB-Studio Sp. z o. o.,                    

ul. Warszawska 9,                          

15-062 Białystok  

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

70
Bluzka damska Maria 

Bland, S-536
Polska (UE)

MB-Studio Sp. z o. o.,                    

ul. Warszawska 9,                          

15-062 Białystok  

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

71 Bluzka  damska MG 256 Chiny

The SEA s.r.l. , Via 

Cristofero Kolombo 348-

00147 Roma 

importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
65

Bluzka damska, kod 

kreskowy: 2536304639205
Bangladesz

Planeta Mody Sp. z o.o.,                        

ul. Lubelska 43H,

10-410 Olsztyn

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
64

Bluzka damska, kod 

kreskowy: 2536304631476
Chiny

Planeta Mody Sp. z o.o.,                        

ul. Lubelska 43H,

10-410 Olsztyn
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

72
Bluzka damska MISS 

ANGEL
Turcja

Global-Trade s.c.,                 

ul. Kilińskiego 31a,

76-200 Słupsk

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

73
Bluzka damska MODE 

REM
Francja (UE)

Firma Handlowa - Import 

Sprzedaż Art. 

Przemysłowych,                     

ul. Nowobramska 4,

76-200 Słupsk

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

74
Bluzka damska 

SALAMANKA
Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

ANCORA s.c. Wiesława 

Ciępka, Andrzej Ciępka,           

ul. Okulickiego 30,

42-360 Poraj

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

75

Bluzka damska Top Secret 

art. Nr SBK 0829SZ36, kod 

kreskowy: 59000153376

nie ustalono

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

76

Bluzka damska w kolorze 

beżowym w kropki 

brązowe

Polska (UE)

Józef Cygan P.P.U.H. Rock,                                          

ul. Lutyków 2 B,                   

78-200 Białogard

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

77
Bluzka damska 

w kolorze czarno-białym
Polska (UE)

Firma Konfekcyjna Vera 

Tadeusz Zając,                       

ul. Wesoła 9,

25-305 Kielce

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

78
Bluzka damska w kolorze 

czerwonym
Polska (UE)

Elżbieta Badeńska 

Krawiectwo Lekkie Feema,                                       

ul. Lipowa 1,                           

78-112 Niekanin

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

79
Bluzka damska w kolorze 

fioletowym
Polska (UE)

Elżbieta Badeńska 

Krawiectwo Lekkie Feema,                                       

ul. Lipowa 1,                           

78-112 Niekanin

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

81
Bluzka damska w kolorze 

złotym
Polska (UE)

Firma Konfekcyjna Vera 

Tadeusz Zając,                       

ul. Wesoła 9,

25-305 Kielce

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

82 Bluzka damska w kratę Polska (UE)

Elżbieta Badeńska 

Krawiectwo Lekkie Feema,                                       

ul. Lipowa 1,                           

78-112 Niekanin

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

83 Bluzka damska wzór 20 Polska (UE)

Z.P.H.U. Jamet 1 

Skowronek Janusz,                

ul. Starachowicka 95a,

27-215 Wąchock

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

84 Bluzka damska wzór 34 Polska (UE)

Z.P.H.U. Jamet 1 

Skowronek Janusz,                

ul. Starachowicka 95a,

27-215 Wąchock

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

85 Bluzka damska wzór 39 Polska (UE)

Z.P.H.U. Jamet 1 

Skowronek Janusz,                

ul. Starachowicka 95a,

27-215 Wąchock

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
80

Bluzka damska w kolorze  

zielonym
Polska (UE)

Elżbieta Badeńska 

Krawiectwo Lekkie Feema,                                       

ul. Lipowa 1,                           

78-112 Niekanin
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

86 Bluzka damska wzór 40 Polska (UE)

Z.P.H.U. Jamet 1 

Skowronek Janusz,                

ul. Starachowicka 95a,

27-215 Wąchock

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

87 Bluzka damska wzór 49 Polska (UE)

Z.P.H.U. Jamet 1 

Skowronek Janusz,                

ul. Starachowicka 95a,

27-215 Wąchock

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

88
Bluzka damska Yessica, 

113/00/77522/307 SK
Bangladesz

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

89
Bluzka damska Yessica, 

113/00/77526/301 SK
Bangladesz

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

91
Bluzka damska z długim 

rękawem z nadrukiem
Turcja

MUS Sławomir Pazio,                              

ul. Villardczyków 10/39,                            

02-793 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

92

Bluzka damska z długim 

rękawem ze stójką w 

panterkę

Polska (UE)

KSARA Sp.j. L.Gasińska,                      

K. i  J. Marcinkowscy,                      

ul. Łaska 142 a,                               

98-220 Zduńska Wola   

łódzkie producent bezpieczeństwo ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

93
Bluzka damska z 

nadrukiem
Turcja

Global-Trade s.c.,                 

ul. Kilińskiego 31a,

76-200 Słupsk

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

94
Bluzka damska ZD-5110-

2266
Polska (UE)

Yakan Sp. z o.o.,                      

ul. Kardynała S. Hozjusza 1,

11-041 Olsztyn

warmińsko-mazurskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
90

Bluzka damska z długim 

rękawem BTK-4012 w 

kolorze pomarańczowym

Turcja

MUS Sławomir Pazio,                              

ul. Villardczyków 10/39,                            

02-793 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

95 Bluzka długi rękaw Polska (UE)

LOTOS Sp.j.,                          

ul. Gen. Fr. Kleeberga 24,             

15-124 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

96
Bluzka index: 239001, kod 

kreskowy: 5907463239013
Polska (UE)

Szefler Sp. z o.o.,                     

ul. J. Schulza 7,                        

85-315 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

97

Bluzka męska rozpinana na 

zamek "Cardigan", kod 

kreskowy:

4894096537542

Indie

MGL Metro Group 

Logistics Polska  Sp. z o.o. i 

Spółka Sp.k.,                                      

Al. Krakowska 61,

02-183 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

98

Bluzka męska, zestaw D3, 

rozmiar XL, 71208-

BUM050, kod kreskowy: 

590016201423305003

nie ustalono

House Artman S.A.,                             

ul. Bagrowa 7,                        

30-733 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

99
Bluzka półgolf DA29, 

DA29, BDA2914
Turcja

Cayman,                                       

ul. Jaracza 2, 

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel

0,82 µg/cm²/tydzień;                                

1,72 µg/cm²/tydzień;                                 

0,78 µg/cm²/tydzień

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

śląskie importer bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

100 Bluzka shirt Angie ROM Turcja

Angie Inter-Texpol                

Sp. z o.o.,                                                

ul. Rychlińskiego 30/15,                           

43-300 Bielsko-Biała 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

102 Bolerko Francja (UE)

Firma Handlowa - Import 

Sprzedaż Art. 

Przemysłowych,                     

ul. Nowobramska 4,

76-200 Słupsk

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

103 Bolerko NUANCE VESTE nie ustalono

Przedsiębiorstwo OKAY E. 

Pisarska                                            

i I. Matuszewska Sp.j.,                              

ul. Stalowa 84,                        

53-440 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

104
Dżinsy damskie 

"CHEROKEE DENIM"
Chiny

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

106
Kamizelka damska 

RAMIRA
Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

ANCORA s.c. Wiesława 

Ciępka, Andrzej Ciępka,           

ul. Okulickiego 30,

42-360 Poraj

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

107
Kamizelka męska Pro Cam-

Fis
Chiny

JIN SHUN JUN Sp. z o.o.,                         

ul. Nadrzeczna 12a/6ab,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

 nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

108
Komplet damski Celina 

trzyczęściowy
Polska (UE)

Em-Plus Maciej 

Kochanowski,                           

ul. Zubrzyckiego 10,            

26-615 Radom

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

podkarpackie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
105 Golf wiskoza Polska (UE)

P.H.U. Czesława Kraska,                           

ul. Lwowska 107,                 

35-330 Rzeszów

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
101 Bluzka Zentex Turcja

Angie Inter-Texpol                

Sp. z o.o.,                                                

ul. Rychlińskiego 30/15,                           

43-300 Bielsko-Biała 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

110 Kostium damski Iwonka Polska (UE)

Mariusz Lisik Lima, Mario 

Verano

Zakład produkcji odzieży,                                         

ul. Sobieskiego 16M,                         

96-100 Skierniewice

łódzkie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

111 Kostium damski Kasandra Polska (UE)

Mariusz Lisik Lima, Mario 

Verano

Zakład produkcji odzieży,                                         

ul. Sobieskiego 16M,                         

96-100 Skierniewice

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd 20,30 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

112 Kostium damski Mejsi Polska (UE)

Mariusz Lisik Lima, Mario 

Verano

Zakład produkcji odzieży,                                         

ul. Sobieskiego 16M,                         

96-100 Skierniewice

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

113 Koszula damska Esuri Chiny

LPP S.A.,                                   

ul. Łąkowa 39/44,                      

80-769 Gdańsk

pomorskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

114

Koszula damska Solianto 

Sola 091/F, kod kreskowy: 

2000000031828

Turcja

Interlogo Dariusz Tomala 

Sp. Komandytowa,              

ul. Kręta 5,                                 

65-770 Zielona Góra

lubuskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

115 Koszula męska Chiny

JFP Sp. z o.o.,                           

ul. Cybernetyki 19,                    

02-677 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów 133 mg/kg
nie może być 

stosowany

lubuskie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

116 Koszula męska Polska (UE)

Interlogo Dariusz Tomala 

Sp. Komandytowa,              

ul. Kręta 5,                                 

65-770 Zielona Góra

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
109

Komplet damski Edyta 

dwuczęściowy
Polska (UE)

Em-Plus Maciej 

Kochanowski,                           

ul. Zubrzyckiego 10,            

26-615 Radom
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

117 Koszula męska Polska (UE)

Pako Lorente,                        

ul. Jana Kantego 47,                 

32-650 Kęty

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

118 Koszula męska 1655 Francja (UE)

BRICE POLSKA                        

Sp. z  o.o.,                               

ul. Piłsudskiego 94,             

92-202 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd 25,06 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

119

Koszula męska Alberto 

Ferreti 

w kolorze różowo-białym

nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

120 Koszula męska Gifts Royal Chiny

MICHAŁ Sp. z o.o.,               

ul. Wypoczynkowa 10, 

Rozalin,                                    

05-831 Młochów

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

121 Koszula męska KL-M-08-26 Polska (UE)

Craaf,                                           

ul. Krzemieniecka 2,                  

94-030 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

122 Koszula męska M 243 Niemcy (UE)

VAN GRAAF Sp. z o.o.,                         

ul. Karskiego 5,                                

90-071 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

123 Koszula męska MMM Chiny

Karol Sp. z o.o.,                       

ul. Nadrzeczna 7a, 05-552 

Wólka Kosowska,               

lok. D-14

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

124 Koszula męska Nouveau Polska (UE)

Krawiectwo Ciężkie Koral 

Józef Jędro,                                  

ul. Łukasiewicza 6,              

62-510 Konin

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd 48 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

125
Koszula męska polo kolor 

zielony
Chiny

SOUTH OCEAN                

Sp. z o.o.,                               

ul. Nadrzeczna 16,                      

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie producent bezpieczeństwo ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

126
Koszula męska Speer 

exlusive
nie ustalono

Family Sp. z o.o.,                    

ul. Nadrzeczna 16,                  

lok. B-091/GD 1,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

127
Koszula polo KING`S LINE 

PHANTON wielkość  M
Pakistan

"Modra" T. Wojtyński,                     

ul. Krzycka 33,                        

53-019 Wrocław  

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

128
Koszula polo KING`S LINE 

PHANTON wielkość  S
Pakistan

"Modra" T. Wojtyński,                     

ul. Krzycka 33,                        

53-019 Wrocław  

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

129 Koszulka Polska (UE)

P.P.H.U. Sejpol,                       

ul. Iłłakowiczówny 29,                              

92-619 Łódź 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

130

Koszulka damska T-shirt 

ADIDAS, kod kreskowy 

4033917101061

Turcja

ADIDAS Polska                  

Sp. z o.o.,                                  

Al. Jerozolimskie 174,

02-486 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów

42920 mg/kg w nadruku 

żółtym

44550 mg/kg w nadruku 

zielonym

nie może być 

stosowany

132 Koszulka męska Polska (UE)

Frotex Z.P.H.,                          

ul. Piasecka 156,                    

21-040 Świdnik

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

133 Koszulka męska Polska (UE)

Frotex Z.P.H.,                          

ul. Piasecka 156,                    

21-040 Świdnik

lubelskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

dolnośląskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
134 Koszulka męska Polska (UE)

P.P.H. "WEDAN" Sp.j.

W. Klimek, R. Węgierak,                     

ul. Wrocławska 35,

55-012 Żerniki Wrocławskie

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

131

Koszulka damska z krótkim 

rękawem z krotkim 

rękawem z nadrukiem 

Dance

Polska (UE)

T-SHIRT Tomasz 

Andrysiak,                                 

ul. Twardowskiego 18,

70-320 Szczecin
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

135 Koszulka męska Brother-f Chiny nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

136

Koszulka męska Canda, 

613/10/77523/315SKA 

1702.804 1007 95

Bangladesz

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

137
Koszulka męska 

"DOVELLO", Nr art. XZ-05
Daleki Wschód

"WEIDA" Sp. z o.o.,              

ul. Długa 2,

49-300 Brzeg

opolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

138 Koszulka męska FD-1003 Chiny

IZBISCO s.r.l. , Via 

Portuense 1555-Isola L 42 

00050 Poule Galeria (RM) 

importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

139 Koszulka męska New Line Polska (UE)

Yakan Sp. z o.o.,                      

ul. Kardynała S. Hozjusza 1,

11-041 Olsztyn

warmińsko-mazurskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

140 Koszulka męska New Line Polska (UE)

Yakan Sp. z o.o.,                      

ul. Kardynała S. Hozjusza 1,

11-041 Olsztyn

warmińsko-mazurskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

141
Koszulka męska O&S, 181-

1778SW
nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

143 Koszulka męska Raf Polska (UE)

T-SHIRT Tomasz 

Andrysiak,                                 

ul. Twardowskiego 18,

70-320 Szczecin

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
142

Koszulka męska polo 

Angelo Litnico, 

616/51/77562/433SK 

A1547.449 1005 34

nie ustalono

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów 24730 mg/kg
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

146
Kurtka jeansowa, Nr art. 

12345878005
Polska (UE)

P.P.H. "WEDAN" Sp.j.

W. Klimek, R. Węgierak,                     

ul. Wrocławska 35,

55-012 Żerniki Wrocławskie

dolnośląskie producent bezpieczeństwo nikiel 2,06 µg/cm²/tydzień

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

147 Kurtka męska Bicolor Polska (UE)

Akland s.c.,                                

ul. Grunwaldzka 28,                  

31-524 Kraków

małopolskie producent bezpieczeństwo nikiel
1,03 µg/cm²/tydzień 

(metalowy suwak)

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

148 Kurtka męska Bike Polska (UE)

Akland s.c.,                                

ul. Grunwaldzka 28,                  

31-524 Kraków

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów

27 mg/kg (kolor 

granatowy);                                 

35 mg/kg (kolor beżowy)

nie może być 

stosowany

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

mazowieckie importer bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

149

Kurtka męska Lampas  

MJ002 Skyway, kod 

kreskowy: 5907486756252

Chiny

Evmar Sp. z o.o.,                     

ul. Cybernetyki 9,                    

02-677 Warszawa

małopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
145

Koszulka polo męska z 

nadrukiem "CHEROKEE", 

kod kreskowy:

5051740382289

Bangladesz

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

144
Koszulka męska z krótkim 

rękawem Superdziadek
Polska (UE)

T-SHIRT Tomasz 

Andrysiak,                                 

ul. Twardowskiego 18,

70-320 Szczecin
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany 

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany 

151 Podkoszulek męski Polska (UE)

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

153 Podkoszulka męska Polska (UE)

Zakład Produkcji Odzieży 

Jeansowej SHARK,                                     

ul. Armii Krajowej 12,                             

64-920 Piła 

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

154 Podkoszulka SHARK J'NS Polska (UE)

Zakład Produkcji Odzieży 

Jeansowej SHARK,                                     

ul. Armii Krajowej 12,                             

64-920 Piła 

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

156
Pólgolf męski M-34, kod 

kreskowy: 5908260703073
Polska (UE)

Firma Dziewiarska Stan-

Rys S. Klimowski i spółka, 

Sp. j.,                                         

ul. Kostrogaj 5,                                

09-400 Płock 

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd 34,94 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

157 Spodnie nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
155

Polo lady`s T-shirt art. nr  

SKP 0148ZI42, kod 

kreskowy: 5900015467032

nie ustalono

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
152

Podkoszulek młodzieżowy 

TOP SECRET
Indie

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
150 Kurtka męska Safari Polska (UE)

Akland s.c.,                                

ul. Grunwaldzka 28,                  

31-524 Kraków
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

158 Spodnie Polska (UE)

P.P.H.U. BAMARK               

M. Dzikiewicz,                         

ul. Pod Krzywą 6,                    

15-258 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

160 Spodnie  305/08 Polska (UE)

P.P.H.U. AGATA RE                      

Agata Radzikowska,              

ul. Limanowskiego 166,                              

91-027 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

161 Spodnie BAMARK Polska (UE)

P.P.H.U. BAMARK               

M. Dzikiewicz,                         

ul. Pod Krzywą 6,                    

15-258 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

162
Spodnie czarne symbol 

099/1
Polska (UE)

Hanna, Hanna Matysiak-

Kaczmarek,                             

ul. Łęczycka 35,

85-737 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

163 Spodnie damskie Polska (UE)

Elita, Irena Przybylska,                    

ul. Nakielska 203,

85-391 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

164 Spodnie damskie Polska (UE)

F.H.P.U. Szubert,                     

ul. Giemzówek 11b,            

95-006 Brójce k/Łodzi 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

165 Spodnie damskie Sri Lanka

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

166 Spodnie damskie Turcja

CENTROPEX Sp. z o.o.,                        

ul. Północna 16 A,                     

04-763 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany 

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

podlaskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
159 Spodnie Polska (UE)

P.P.H.U. BAMARK               

M. Dzikiewicz,                         

ul. Pod Krzywą 6,                    

15-258 Białystok
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

167 Spodnie damskie Alina Polska (UE)

Kaskada Kinga Roth-Perek,                                        

ul. Kamienna 24,                   

61-423 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

168

Spodnie damskie, art. Nr 

SSP0697Z136

kod kreskowy 

5900015355049

nie ustalono

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

169 Spodnie damskie C-IN-C nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

170 Spodnie damskie czarne Chiny

Kędzierski Lech,                    

ul. Jasna 125/5,

70-777 Szczecin

zachodniopomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd 39,87 mg/kg

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

171
Spodnie damskie dżinsowe 

Witboy
nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

172 Spodnie damskie Eloco Turcja

Konfex,                                          

ul. Garncarska 10,                     

62-800 Kalisz

wielkopolskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

173
Spodnie damskie KNK z 

dżinsu
Turcja nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo nikiel

2,10 µg/cm²/tydzień 

(metalowy nit)

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

174

Spodnie damskie Lady`s 

Trousers, kod kreskowy: 

5900015132558

nie ustalono

Redan S.A.,                               

ul. Żniwna 10/14,                 

94-250 Łódź

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

175
 Spodnie damskie                      

LB/COT/VN-9171-LS
Wietnam

Okay Sp. z o.o.,                        

ul. Nadrzeczna 7A,                

05-552 Jabłonowo

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd 34,82 mg/kg

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

177 Spodnie damskie N119 Chiny

White Delfin Sp. z o.o.,                         

ul. Mydlarska 17H,              

04-690 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo nikiel 0,83 µg/cm²/tydzień

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

178
Spodnie damskie, SP 

07001039236
Polska (UE)

P.P.H. Semper Jerzy 

Semeniuk,                               

ul. Szczepankowo 91,                                 

61-306 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

179
Spodnie damskie, SP 

07005029540
Polska (UE)

P.P.H. Semper Jerzy 

Semeniuk,                               

ul. Szczepankowo 91,                                 

61-306 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

180
Spodnie damskie w kolorze 

grafitowym
Polska (UE)

Józef Cygan P.P.U.H. Rock,                                          

ul. Lutyków 2 B,                   

78-200 Białogard

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

181 Spodnie dresowe damskie Bangladesz

MEZZO PIANO Sp. z o.o.,                                       

ul. Buforowa 2,                       

52-131 Wrocław 

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

182
Spodnie index: 089006, kod 

kreskowy: 5907463089069
Polska (UE)

Szefler Sp. z o.o.,                     

ul. J. Schulza 7,                        

85-315 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

183
Spodnie index: 089008, kod 

kreskowy: 5907463089083
Polska (UE)

Szefler Sp. z o.o.,                     

ul. J. Schulza 7,                        

85-315 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

184 Spodnie jeans Art. D2 nie ustalono

L-V Sp. z o.o.,                          

ul. Spacerowa 30,                     

05-092  Łomianki

mazowieckie importer bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
176

Spodnie damskie Lerros 

Collection
Polska (UE)

Lerros Collection Zakład 

Krawiecki,                                 

ul. Radomska 13/21 m 2,                                 

02-323 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

185
Spodnie Jeans długie 

ciążowe
Polska (UE)

Jacek Bielecki 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe J-B Odzież,                                     

ul. Kalinowa 7,                     

26-640 Radom

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

186
Spodnie jeans Forever 

Styles 
Chiny

Noma Sp. z o.o.,                       

ul. E. Ciołka 12,

01-402 Warszawa

mazowieckie nie ustalono bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

188 Spodnie jeansowe damskie Chiny

HOANG HA Sp. z o.o.,                         

ul. Ulanów 33,

Kolonia Warszawska,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

189 Spodnie męskie Polska (UE)

Konfekcja Męska Dżumla 

Sp.j.,                                           

Plac Wolności 8,                   

25-367 Kielce

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

190 Spodnie męskie Polska (UE)

Krawiectwo Ciężkie Koral 

Józef Jędro,                                  

ul. Łukasiewicza 6,              

62-510 Konin

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

191
Spodnie męskie bojówki 

"ARIZONA"
Daleki Wschód

"WEIDA" Sp. z o.o.,              

ul. Długa 2,

49-300 Brzeg

opolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

192 Spodnie męskie Bugjo Tajlandia

TUNG MARKET                    

Sp. z o.o. ,                                  

ul. Rokitniańska 3,                    

31-409 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
187 Spodnie JEANS SHOW Włochy (UE)

P.P.H. "AE Woman" 

Żukowscy Sp.j.,                      

ul. Mikołowska 117,            

51-515 Wrocław
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

193
Spodnie męskie 

"CHEROKEE"
Bangladesz

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

194
Spodnie męskie jeansowe 

"TESCO VALUE"
Bangladesz

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

198 Spódnica Polska (UE)

SAJGA Janusz Kalinowski,                                

ul. Chełmska 6,                       

15-372 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

199 Spódnica Polska (UE)

SAJGA Janusz Kalinowski,                                

ul. Chełmska 6,                       

15-372 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
200 Spódnica  2949/07 Polska (UE)

TARKONFEX Spółdzielnia 

Pracy,                                          

ul. Gen. Józefa Bema 26 A,                                          

33-100 Tarnów

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
197 Spódnica Polska (UE)

P.P.H.U. Nina Plus,                

ul. Wygodna 26,                         

94-024 Łódź

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
196 Spodnie R-Display L-064-6 Francja (UE)

Firma Handlowa - Import 

Sprzedaż Art. 

Przemysłowych,                     

ul. Nowobramska 4,

76-200 Słupsk

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
195 Spodnie męskie sztruksowe Chiny

MIRTEX,                                  

Al. Prymasa 1000-lecia 

60/62,                                       

01-424 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

201 Spódnica beżowa Polska (UE)

Elita, Irena Przybylska,                    

ul. Nakielska 203,

85-391 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

202
Spódnica cx 773, kod EAN: 

2536304597352
nie ustalono

Planeta Mody Sp. z o.o.,                        

ul. Lubelska 43H,

10-410 Olsztyn

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

203 Spódnica damska Polska (UE)

TARKONFEX Spółdzielnia 

Pracy,                                          

ul. Gen. Józefa Bema 26 A,                                          

33-100 Tarnów

małopolskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

204 Spódnica damska  2951/07 Polska (UE)

TARKONFEX Spółdzielnia 

Pracy,                                          

ul. Gen. Józefa Bema 26 A,                                          

33-100 Tarnów 

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

205 Spódnica damska Beata Polska (UE)

Kaskada Kinga Roth-Perek,                                        

ul. Kamienna 24,                   

61-423 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

206 Spódnica damska Hania Polska (UE)

Kaskada Kinga Roth-Perek,                                        

ul. Kamienna 24,                   

61-423 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

207
Spódnica damska, kod 

kreskowy: 4020817887294
Niemcy (UE) nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

208
Spódnica  damska 

MARSYLIA
Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

ANCORA s.c. Wiesława 

Ciępka, Andrzej Ciępka,           

ul. Okulickiego 30,

42-360 Poraj

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

209 Spódnica damska SK 005 Chiny

TIGOVIOLA Sp. z o.o.,                         

ul. Reymonta 14,                      

05-090 Raszyn

mazowieckie importer bezpieczeństwo nikiel

4,28 µg/cm²/tydzień;                                

1,39 µg/cm²/tydzień;                               

10,68 µg/cm²/tydzień

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

210
Spódnica damska z dżinsu 

ODD/SPC/10
nie ustalono

M. Bałkan,                     

Krasik 1a,                                

26-333 Paradyż

łódzkie importer bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

211
Spódnica dżinsowa ST 

LANKI
nie ustalono

Global-Trade s.c.,                 

ul. Kilińskiego 31a,

76-200 Słupsk

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

212 Spódnica J-0220 Polska (UE)

SIGMA  J.J.Grzegorczyk,           

ul. Piłsudskiego 18A,                          

97-500 Radomsko     

łódzkie producent bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

213 Spódnica Pola Polska (UE)

P.P.U.H.P. Elmar Waldemar 

Kadej,                                     

ul. Bydgoska 21, Brody,                               

09-100 Płońsk

mazowieckie producent bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

214 Spódnica symbol 02-001 Polska (UE)

Merkuriusz, Krystyna Żak-

Gołęcka,                                 

ul. Kujawska 8,

85-031 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

216
Spódnica w kolorze 

popielatym
Polska (UE)

Firma Konfekcyjna Vera 

Tadeusz Zając,                       

ul. Wesoła 9,

25-305 Kielce

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

217

Spódnica X3 Style A 767 F, 

kod kreskowy: 

2000000018652

nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo nikiel
1,42 µg/cm²/tydzień 

(metalowy nit)

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
215

Spódnica w kolorze 

brązowym
Polska (UE)

Józef Cygan P.P.U.H. Rock,                                          

ul. Lutyków 2 B,                   

78-200 Białogard
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

218
Spódnica z karczkiem 

ciążowa
Polska (UE)

Jacek Bielecki 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe J-B Odzież,                                     

ul. Kalinowa 7,                     

26-640 Radom

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

219 Sukienka NUANCE ROBE nie ustalono

Przedsiębiorstwo OKAY E. 

Pisarska                                            

i I. Matuszewska Sp.j.,                              

ul. Stalowa 84,                        

53-440 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

220 Suknia damska Kalia Polska (UE)

Em-Plus Maciej 

Kochanowski,                           

ul. Zubrzyckiego 10,            

26-615 Radom

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

221 Sweter damski Bangladesz

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

222 Sweter damski Chiny

Firma Handlowa KAMAX  

Zdzislaw Całek,                                            

ul. Krakowska 26,                        

31- 062  Kraków 

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany 

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

224 Sweter damski KORDOBA Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

ANCORA s.c. Wiesława 

Ciępka, Andrzej Ciępka,           

ul. Okulickiego 30,

42-360 Poraj

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
223

Sweter damski 8258 

Woman sweater, kod 

kreskowy: 5907678782588

Chiny

Arielle Sp.j.,                             

ul. Osterwy 28,                           

92-620 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

nikiel

2,01 µg/cm²/tydzień 

(metalowe zapięcie);

1,16µg/cm²/tydzień 

(metalowe zapięcie)

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

226
Sweter damski 

pomarańczowy
Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

TARANIS,                                

ul. Kolejowa 56a,                   

42-360 Poraj

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

227 Sweter męski Polska (UE)

P.P.H.  Mila, Grzegorz 

Marchel, Mariusz Marchel,                                   

ul. Rokicińska 229/301,                       

92-620 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

228 Sweter męski Polo Albert Polska (UE)

RECMANN Sp. z o.o.,                        

ul. Wojska Polskiego 112e,

16-400 Suwałki  

podlaskie producent bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

229 Sweter męski Polo Aleks Polska (UE)

RECMANN Sp. z o.o.,                        

ul. Wojska Polskiego 112e,

16-400 Suwałki  

podlaskie producent bezpieczeństwo nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

małopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
231

Top damski HZ08-TSD360, 

kod kreskowy: 

5900162022641 15002

nie ustalono

House Artman S.A.,                             

ul. Bagrowa 7,                        

30-733 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
230

Top damski GP-672 w 

kolorze pomarańczowym
nie ustalono

Fandango Jan Orlowski 

Sp.j.,                                                   

ul. Domagały 3,                       

30-741 Kraków

lubuskie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

225
Sweter damski  model 31/08 

żółty
Polska (UE)

Diana Styl Sp. z o.o.,                   

ul. Kamienna 23,                                       

66-100 Sulechów 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

232
Top damski, kod kreskowy: 

5900162117217
nie ustalono

House Artman S.A.,                             

ul. Bagrowa 7,                        

30-733 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

233
Top damski, kod kreskowy: 

590503004752
Holandia (UE)

Bezpośredni Importer Art. 

Dekoracyjnych i Odzieży 

LIDER                                            

Sp. z o.o.,                                

Ostromice 56,                                      

72-510 Wolin                                  

biuro handlowe,                       

ul. Pierwszej Brygady 35,                 

73-110 Stargard Szczeciński

zachodniopomorskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

234
Top damski w kolorze 

fioletowym
nie ustalono

Fandango Jan Orlowski 

Sp.j.,                                                   

ul. Domagały 3,                       

30-741 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

237
T-shirt EUROPE KIDS, kod 

kreskowy: 5905030000738
Holandia (UE)

Bezpośredni Importer Art. 

Dekoracyjnych i Odzieży 

LIDER                                            

Sp. z o.o.,                                

Ostromice 56,                                      

72-510 Wolin                                  

biuro handlowe,                       

ul. Pierwszej Brygady 35,                 

73-110 Stargard Szczeciński

zachodniopomorskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
236 T-shirt damski Sri Lanka

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
235 T-shirt damski Indie

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

238 T-shirt męski Bangladesz

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

239

T-shirt męski 

"Xpiicitsindustries", kod 

kreskowy:

1022930000003

Turcja

MGL Metro Group 

Logistics Polska  Sp. z o.o. i 

Spółka Sp.k.,                                      

Al. Krakowska 61,

02-183 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
243

Trykot kolor czarny,  kod 

kreskowy: 5903177601016
Włochy (UE)

P.P.H. "AE Woman" 

Żukowscy Sp.j.,                      

ul. Mikołowska 117,            

51-515 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
242

T-shirt z nadrukiem model 

07MP-0504
Bangladesz

MEZZO PIANO Sp. z o.o.,                                       

ul. Buforowa 2,                       

52-131 Wrocław 

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
241

T-shirt z nadrukiem model 

07MP-0476
Bangladesz

MEZZO PIANO Sp. z o.o.,                                       

ul. Buforowa 2,                       

52-131 Wrocław 

małopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
240 T-shirt męski z nadrukiem Bangladesz

"TESCO" Polska Sp. z o.o.,                         

ul. Kapelanka 56,

30-347 Kraków
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

244 Trykot mode l 7/19 Włochy (UE)

P.P.H. "AE Woman" 

Żukowscy Sp.j.,                      

ul. Mikołowska 117,            

51-515 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

245 Tunika ciążowa Polska (UE)

Jacek Bielecki 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe J-B Odzież,                                     

ul. Kalinowa 7,                     

26-640 Radom

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

247 Tunika symbol 05-038 Polska (UE)

Merkuriusz, Krystyna Żak-

Gołęcka,                                 

ul. Kujawska 8,

85-031 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

248 Żakiet Polska (UE)

Z.P.H.U. Ella                            

Elżbieta Nastorowicz,                 

ul. Spacerowa 36,                       

98-240 Szadek

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

249 Żakiet damski Polska (UE)

Krawiectwo AB

Barbara Pirjanowicz,                          

ul. Lipowa 135,

46-070 Polska Nowa Wieś 

opolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

250
Żakiet damski, kod 

kreskowy: 5907784103826 
Polska (UE)

Zakład Przemysłu 

Odzieżowego

CORA-TEX S.A.,                  

ul. St. A. Poniatowskiego 

50,

22-300 Krasnystaw

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd 24,5 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

śląskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
246 Tunika damska FRAGOLA Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

ANCORA s.c. Wiesława 

Ciępka, Andrzej Ciępka,           

ul. Okulickiego 30,

42-360 Poraj
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

251
Żakiet damski, kod 

kreskowy: 5907784105400
Polska (UE)

Zakład Przemysłu 

Odzieżowego

CORA-TEX S.A.,                  

ul. St. A. Poniatowskiego 

50,

22-300 Krasnystaw

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

252
Żakiet damski, kod 

kreskowy: 5907784106032
Polska (UE)

Zakład Przemysłu 

Odzieżowego

CORA-TEX S.A.,                  

ul. St. A. Poniatowskiego 

50,

22-300 Krasnystaw

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

253 Żakiet krótki ŻKR Anna Polska (UE)

P.P.U.H.P. Elmar Waldemar 

Kadej,                                     

ul. Bydgoska 21, Brody,                               

09-100 Płońsk

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

255 Żakiet  symbol 2013-03-034 Polska (UE)

Merkuriusz, Krystyna Żak-

Gołęcka,                                 

ul. Kujawska 8,

85-031 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
254 Żakiet symbol 438/1 Polska (UE)

Hanna, Hanna Matysiak-

Kaczmarek,                             

ul. Łęczycka 35,

85-737 Bydgoszcz
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

256 Biustonosz DOLCE -127 Polska (UE)

WIES-MANN PPH,               

ul. Straży Ludowej 33,          

60-465 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd 37,75 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

258

Biustonosz Fiore Donna 

Collection, kod kreskowy: 

2000000070810

Polska (UE)

F.H Lovely,                              

ul. Pana Tadeusza 4,                   

30 - 727 Kraków 

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd 187 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

dolnośląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
261

Biustonosz, kod kreskowy: 

201000001400 
nie ustalono

Joart Sp. J. Joanna i Artur 

Kuczyńscy,                                

ul. Mickiewicza 6B,               

59-700 Bolesławiec

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
260

Biustonosz Kaszmir semi-

soft K24, kod kreskowy: 

5906717945403

Polska (UE)

Firma Produkcyjno 

Handlowa Dalia Stanisława 

Włodarczyk,                             

ul. Wolności 145,                      

34-220 Maków Podhalański

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
259

Biustonosz Flawia semi-soft 

K04, kod kreskowy: 

5906717946509

Polska (UE)

Firma Produkcyjno 

Handlowa Dalia Stanisława 

Włodarczyk,                             

ul. Wolności 145,                      

34-220 Maków Podhalański

Bielizna osobista

257

Biustonosz dla matek 

karmiących, kod EAN: 

5904228102001

Polska (UE)

P.W. Solo Janina 

Fabijańska,                              

ul. Mełgiewska 74,

20-950 Lublin

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

263

Biustonosz Liza Donna 

Collection, kod kreskowy: 

200000007218

Polska (UE)

F.H Lovely,                              

ul. Pana Tadeusza 4,                   

30 - 727 Kraków 

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd 29,21 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

264 Body długi rękaw Polska (UE)

P.P.H.U. Salwetex Maria 

Salwerowicz,                              

ul. 1-go Maja 9/10,                 

59-700 Bolesławiec

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

268
Bokserki chłopięce 

"XINBAN"
Chiny

"DAMIAN",                             

ul. Włodarzewska 59/D/34,

02-384 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
267

Bokserki chłopięce Scooby-

Doo!, kod kreskowy: 

5907620507214

Polska (UE)

Conette Underwear,               

ul. Wojska Polskiego 75,            

98-200 Sieradz

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
266 Bokserki Polska (UE)

Produkcja Bielizny 

Damskiej Męskiej i 

Dziecięcej Max,              

Zadzim 54,

99-232 Zadzim

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
265 Body Kangurek Polska (UE)

P.P.H.U. EWAN,                        

ul. Zajęcza 26,                         

63-200 Jarocin 

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
262

Biustonosz LATINO, kod 

kreskowy: 5906948582415
Polska (UE)

P.P.H.U. ALLES, A. 

Wojciechowska,                       

ul. Ściegiennego 15,              

95-015 Głowno
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

272 Bokserki męskie Polska (UE)

P.P.H. BIKL Barbara 

Przepiórka,                                 

ul. Topolowa1/3,                     

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

274
Bokserki męskie C+3TM, 

kod EAN: 6927648455143
Chiny

Piotr Kwieciński P.P.H.U. 

Nana,                                           

ul. Kilińskiego 60,                  

95-083 Kazimierz

łódzkie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

opolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
273 Bokserki męskie "BOSTDA" nie ustalono

JIEDONG Sp. z o.o.,              

ul. Krakowska 38a,

45-075 Opole

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
271 Bokserki męskie Polska (UE)

F.H.P. WOLTEX Jan Leśnik, 

Komorowo 5g,

64-200 Wolsztyn

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
270

Bokserki "For Women", kod 

kresowy: 5903424781751
Turcja

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
269

Bokserki dla dzieci, kod 

kreskowy: 5907651223855
Chiny

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

277

Bokserki męskie Comfort, 

kod kreskowy: 

5904577735837

Polska (UE)

Conette Underwear,               

ul. Wojska Polskiego 75,            

98-200 Sieradz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
nie może być 

stosowany

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

278

Bokserki męskie Cornette - 

Energy, kod kreskowy: 

5907620505036

Polska (UE)

Conette Underwear,               

ul. Wojska Polskiego 75,           

98-200 Sieradz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

280 Bokserki męskie "Janji" nie ustalono

JIEDONG Sp. z o.o.,              

ul. Krakowska 38a,

45-075 Opole

opolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
281

Bokserki męskie, kod EAN: 

5900672771046
Polska (UE)

Sesto Senso Klimas Sp.j.,           

ul. Miodowa 39,                       

98-410 Czastary

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
279 Bokserki męskie G20112 Chiny

Sino Sp. z o.o.,                          

ul. Solec 81b, lok. A51,

00-382 Warszawa

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
276

Bokserki męskie CM 

Confort, kod kreskowy: 

590002090006

Polska (UE)

Conette Underwear,               

ul. Wojska Polskiego 75,            

98-200 Sieradz

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
275

Bokserki męskie Classic, 

kod kreskowy: 

5907620500017

Polska (UE)

Conette Underwear,               

ul. Wojska Polskiego 75,           

98-200 Sieradz
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

282 Bokserki męskie MAX Polska (UE)
Z.P.H. MAX  W. Marczak, 

99-232 Zadzim 54  
łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

285

Figi bielizna bezszwowa 

art. 020, kod EAN: 

5907133001087

Polska (UE)

P.P.H.U. Dream of Sonia,     

ul. Towarowa 12,

95-041 Gałków Mały

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

286 Figi damskie Turcja

wyprodukowano dla:                  

F.P.H. Moraj ,                                        

ul. Żorska 262,                          

44-251 Rybnik 

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

287 Figi damskie BDM 220-107 nie ustalono

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd 20,86 mg/kg

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

288 Figi damskie BDM 250-001 nie ustalono

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto 

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto 
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto 
nie może być 

stosowany

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
289

Figi damskie BDM 320-127, 

kod kreskowy: 

5907651224449

Chiny

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
284

Bokserki  Sesto Senso, kod 

kreskowy: 5900672770759
Polska (UE)

Sesto Senso Klimas Sp.j.,           

ul. Miodowa 39,                       

98-410 Czastary

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
283 Bokserki męskie MXH 338I Chiny

P.H. "KEY" Sp. z o.o.,              

ul. Wilcza 27,

50-429 Wrocław
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

291
Figi damskie, kod EAN 

5906992539003
Turcja

SEYKO Sp. z o.o.,                     

ul. Nadrzeczna 7A,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

292

Figi damskie "KEY", kod 

kreskowy:

5904765054900

Polska (UE)

P.H. "KEY" Sp. z o.o.,              

ul. Wilcza 27,

50-429 Wrocław

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd 34,10 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

295

Figi damskie, kod 

kreskowy:

5903424781867

Turcja

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

296
Figi damskie, kod 

kreskowy: 5906992339003
Chiny

dystrybutor:                            

SEYKO Sp. z o.o.,                      

ul. Nadrzeczna 7a,

05-522 Wólka Kosowska

mazowieckie nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
294

Figi damskie, kod 

kreskowy : 5903424781751
Turcja

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
293

Figi damskie Key, kod 

kreskowy: 5904765284703
Chiny

P.H. "KEY" Sp. z o.o.,              

ul. Wilcza 27,

50-429 Wrocław

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
290

Figi damskie "DAREX", kod 

kreskowy:

5907734101414

Polska (UE)

P.W. DAREX,                           

ul. Konwaliowa 3

87-162 Lubicz
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
301 Figi Ismena Polska (UE)

UNIKAT S.C.,                          

ul. Gościniec 2,

70-876 Szczecin

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
300

Figi damskie 

wyszczuplające 111, kod 

EAN: 5907734101117

Polska (UE)

Darex Dessous,                         

ul. Konwaliowa 3,

87-162 Lubicz

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
299

Figi damskie, mini bikini, 

kod kreskowy: 

59047652243014

Chiny

P.H. "KEY" Sp. z o.o.,              

ul. Wilcza 27,

50-429 Wrocław

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
298

Figi damskie "MANUELA", 

kod kreskowy:

5904577650017

Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
297

Figi damskie "Lizetto", kod 

kreskowy:

5062005513317

nie ustalono

"DAMIAN",                             

ul. Włodarzewska 59/D/34,

02-384 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

303

Halka damska  M-042, kod 

EAN: 5907732330489   

06030

Polska (UE)

Krawieckie 

Przedsiębiostwo 

Produkcyjno - Handlowe 

Martex Paweł Skóra,                

ul. Przemysłowa 7b,

28-300 Jędrzejów

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

305

Komplet bawełniany 

Walentynki (koszulka i 

majtki) Donna Collection, 

kod kreskowy: 

2000000071329                               

Polska (UE)

F.H Lovely,                              

ul. Pana Tadeusza 4,                   

30 - 727 Kraków 

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

307

Komplet damski, kod 

kreskowy:

59075030106842

Chiny

"SORLETTI" Sp. z o.o.,           

ul. J. Kazimierza 57,

01-267 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

308

Komplet damski (koszulka i 

majtki), kod kreskowy:  

5904577720307

Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
306

Komplet bielizny Klarysa  

(biustonosz push-up, figi 

klasyczne), kod kreskowy: 

5906717921674                                 

Polska (UE)

Firma Produkcyjno 

Handlowa Dalia Stanisława 

Włodarczyk,                             

ul. Wolności 145,                      

34-220 Maków Podhalański

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
304 Halka Nora Polska (UE)

UNIKAT S.C.,                          

ul. Gościniec 2,

70-876 Szczecin

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
302 Figi Nicol Polska (UE)

P.P.H. MALINEZ                       

B. Kramer,                                      

Al. Jana Pawła II 15,                

62-100 Wągrowiec
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

309 Koszula damska Polska (UE)

Cana Laskowscy,                     

D. Laskowska,                         

ul. Jeleniogórska 16,             

60-179 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

311
Koszula damska Darex, kod 

kreskowy: 5907734103517
Polska (UE)

P.W. DAREX,                           

ul. Konwaliowa 3

87-162 Lubicz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

312 Koszula nocna, 1451/1600 Turcja

SEYKO Sp. z o.o.,                     

ul. Nadrzeczna 7A,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

313
Koszula nocna Ania, kod 

kreskowy: 5903939338501
Polska (UE)

Italian Fashion by 

Guazzone Sp. z o.o.,                                         

ul. Ossowska 41a,                                    

05-220 Zielonka

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
315

Koszula nocna damska 

D903/NTI
Chiny nie ustalono

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
314

Koszula nocna Art. 0548, 

kod EAN: 5905419570548
Polska (UE)

Oasi Underwear F.P.

Robert Kołodziejczyk,            

ul. Narzędziowa 15,

21-045 Świdnik 

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
310 Koszula damska Polska (UE)

P.P.H.U. ELAN                        

E. Gradzińska,                               

ul. Czartoryskiego 10,             

95-030 Gadka Stara  
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

317

Koszula nocna damska 

Regina, symbol 158                

kod kreskowy: 

5906712115832

Polska (UE)

REGINA                             

Regina Czajkowski, 

Al.Kościuszki 23/25,               

90-418 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

320
Koszula nocna  Malwa, kod 

EAN: 5903829031864
Polska (UE)

Justyna Duraj P.P.H.U. 

Duraj,                                          

ul. Siewna 15,                         

94-250 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

321 Koszulka D-015 Polska (UE)

P.P.H. DAM MAR ,                   

ul. Górnicza 2/98,                     

60-107 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
319

Koszula nocna "JUST 

PLAY"
Chiny

Jing Ping Spol s.r.o. (adresu 

brak)

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
318

Koszula nocna damska 

Vanilla, kod kreskowy: 

5901445751302

Polska (UE)

Vanilla s.c,                                 

ul. Osobliwa 8A,

93-357 Łódź

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
316

Koszula nocna damska 

Lookat, kod kreskowy 

5900911191284

Polska (UE)

Zakłady Dziewiarskie 

MEWA S.A.,                             

ul. Krzeszowska 62,

23-400 Biłgoraj
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

322 Koszulka damska Polska (UE)

P.P.H.U. Hurt Detal                  

Zakład Produkcji Bielizny i 

Odzieży                        

Grażyna Krystkowiak,             

ul. Kościuszki 36,                    

63-200 Jarocin

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

323 Koszulka damska Węgry (UE)

Piotr Kwieciński P.P.H.U. 

Nana,                                           

ul. Kilińskiego 60,                  

95-083 Kazimierz

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

324 Koszulka damska Agata Polska (UE)

Concordia Sp. z o.o. ,              

ul. Orla 3,                                    

59-700 Bolesławiec,           

Zakład Produkcyjny                             

w Legnicy,                               

ul. Głogowska 49-58

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
327

Koszulka damska, kod 

kreskowy: 5904577735837
Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
326 Koszulka damska Elizabeth Polska (UE)

P.P.H. TM Tomasz Mielicki, 

Pl. Wolności 1,                       

63-460 Nowe Skalmierzyce 

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
325

Koszulka damska Daria, 

kod EAN: 5905784671994
Polska (UE)

Z.P.H.U. Szata 

Jadwiga Szawłowska,              

ul. Janusza  z Kikoła 3,

87-620 Kikół
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

329

Koszulka damska 

MATYSIO New Fashion 

Classic

Chiny

 dostawca:                              

MICAN NGUJEN Sp. z o.o., 

ul. Nadrzeczna 7a, 05-522 

Wólka Kosowska

mazowieckie nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

330 Koszulka damska Octavia Polska (UE)

Concordia Sp. z o.o. ,              

ul. Orla 3,                                    

59-700 Bolesławiec,           

Zakład Produkcyjny                             

w Legnicy,                               

ul. Głogowska 49-58

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

331
Koszulka damska "On 

Yildiz"
nie ustalono

JIEDONG Sp. z o.o.,              

ul. Krakowska 38a,

45-075 Opole

opolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

334
Koszulka damska z 

kokardką
Polska (UE)

P.P.H. DAM MAR ,                   

ul. Górnicza 2/98,                     

60-107 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
333

Koszulka damska  Sofia, 

kod EAN: 5906365330699
Polska (UE)

Tomasz Szawłowski  Szata 

I Zakład Produkcyjno-

Handlowo-Usługowy,             

ul. Janusza z Kikiła 3,              

87-620 Kikół

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
332 Koszulka damska RITA Polska (UE)

P.P.H. TM Tomasz Mielicki, 

Pl. Wolności 1,                       

63-460 Nowe Skalmierzyce 

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
328

Koszulka damska Lama, 

kod kreskowy: 

5904577314452

Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

335
Koszulka męska, kod EAN: 

5905953300038
Polska (UE)

Firma Gabex s.c.,                       

ul. Piaskowa 6,

95-050 Konstantynów 

Łódzki 

lubuskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

336 Koszulka Natasza Polska (UE)

ELDAR Sp.j.,                            

ul Skrzywana 9a,                     

93-588 Łódź 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

337 Koszulka niemowlęca Polska (UE)

Zakład Konfekcyjny Gamex 

Produkcja Bielizny i 

Odzieży Dziecięcej,               

ul. Stara Wola 37,

26-600 Radom

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

339 Koszulka T-012 Polska (UE)

P.P.H. DAM MAR ,                   

ul. Górnicza 2/98,                     

60-107 Poznań

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

341 Koszulka z koronką  Polska (UE)

P.P.H.U. MARTEX Teresa 

Łuczków, Marian 

Łuczków,Sebastian 

Łuczków,                     

Bartoszów 68,                                

59-241 Legnickie Pole

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
340

Koszulka VEST, kod 

kreskowy: 5904383991045
Polska (UE)

Ferax Sp. z o.o. Fabryka 

Rajstop Gatta,                          

ul. Szadkowska 4/6,

98-220 Zduńska Wola

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
338 Koszulka Sylwia Polska (UE)

UNIKAT S.C.,                          

ul. Gościniec 2,

70-876 Szczecin
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

343
Majtki bokserki,  art. 

451/550 
Indie

REMIX (adresu nie 

ustalono)
nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

344 Majtki damskie Blue Rose Chiny

Zofpol Piech-Świerczyna                 

Sp. J.,                                                        

ul. Ogrodowa 24,

42-230 Koniecpol

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

345 Majtki damskie BOBIQI nie ustalono

THANH THU Sp. z o.o.,            

ul. Nadrzeczna 7c,                   

05-552 Wólka Kosowska 

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

346

Majtki damskie cotton 

world, kod EAN: 

5901436802020

Chiny

Jan Dyskont Sp. z o.o. ,           

ul. Modrzewiowa 34,

05-555 Janówek

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
348

Majtki damskie, kod EAN: 

5906961870322
Chiny

Jan Dyskont Sp. z o.o. ,           

ul. Modrzewiowa 34,

05-555 Janówek

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
347

Majtki damskie "Cotton 

World", kod kreskowy:

5901436802358

Chiny

Jan Dyskont Sp. z o.o. ,           

ul. Modrzewiowa 34,

05-555 Janówek

podkarpackie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
342

Majteczki niemowlęce, kod 

EAN: 5907527944259
Indonezja

F.H. Amadeusz,                    

ul. J. Twardowskiego 4,

35-302 Rzeszów
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

352
Majtki damskie, symbol 

913039 
Chiny

Limar-Trade Sp. z o.o.,              

ul. Nadrzeczna 16A,              

05-552 Wólka Kosowska

łódzkie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

354 Majtki nr 064 nie ustalono

THANH THU Sp. z o.o.,            

ul. Nadrzeczna 7c,                   

05-552 Wólka Kosowska 

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
355 Majtki nr 772 Chiny

Hoang Tuan Sp. z o.o.,             

ul. Nadrzeczna 16,                 

lok. Hala 2/A22,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
353

Majtki dziecięce BAB-

052SD, kod kreskowy:

5904577217524

Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
351

Majtki damskie Mini bikini 

Kiki, kod kreskowy: 

5904383914433

Polska (UE)

Ferax Sp. z o.o. Fabryka 

Rajstop Gatta,                          

ul. Szadkowska 4/6,

98-220 Zduńska Wola

dolnośląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
350

Majtki damskie, kod 

kreskowy: 2010000006856 
nie ustalono

Joart Sp. J. Joanna i Artur 

Kuczyńscy,                                

ul. Mickiewicza 6B,               

59-700 Bolesławiec

dolnośląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
349

Majtki damskie, kod 

kreskowy: 2010000006856
Chiny

Joart Sp. J. Joanna i Artur 

Kuczyńscy,                                

ul. Mickiewicza 6B,               

59-700 Bolesławiec
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

356 Piżama Polska (UE)

P.P.H.U. Salwetex Maria 

Salwerowicz,                              

ul. 1-go Maja 9/10,                 

59-700 Bolesławiec

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

357 Piżama Polska (UE)

P.P.H.U. Salwetex Maria 

Salwerowicz,                              

ul. 1-go Maja 9/10,                 

59-700 Bolesławiec

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

359

Piżama chłopięca Natura 

Club, symbol 926190              

kod kreskowy: 

6927648471051

Chiny

"SUNTEX 2001"                       

Sp. z o.o.,                                    

ul. Globusowa 5,

02-436 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
361 Piżama damska Polska (UE)

P.P.H. DAMANA Sp. j.             

M. Szymczak,                           

ul. Wojska Polskiego 73,          

98 - 200 Sieradz 

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
360 Piżama damska Polska (UE)

Hurtownia bielizny Marcin 

Deląg,                                        

ul. Kombajnowa 3,

95-030 Stara Gadka

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
358

Piżama chłopięca art. 50412, 

kod EAN: 5904160090022
Polska (UE)

WADIMA Sp. z o.o.,              

ul. Prymasa St. 

Wyszyńskiego 11 d,             

05-220 Zielonka 

k/Warszawy,                          

Oddział Handlowy 

Wrocław,                                   

ul. Brucknera 10
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

362 Piżama damska                                                  Polska (UE)

P.P.H.U. MARTEX Teresa 

Łuczków, Marian 

Łuczków,Sebastian 

Łuczków,                     

Bartoszów 68,                                

59-241 Legnickie Pole

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

363

Piżama damska, 82671-10-

Mo1-04

kod kreskowy: 

5900911173952

Polska (UE)

Zakłady Dziewiarskie 

MEWA S.A.,                             

ul. Krzeszowska 62,

23-400 Biłgoraj

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd 34,28 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

367

Piżama damska "SESTO 

SENSO", kod kreskowy:

5900672771824

Polska (UE)

Sesto Senso Klimas Sp.j.,           

ul. Miodowa 39,                       

98-410 Czastary

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd 27,23 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
366

Piżama damska, kod EAN: 

5904160128220
Polska (UE)

WADIMA Sp. z o.o.,              

ul. Prymasa St. 

Wyszyńskiego 11 d,             

05-220 Zielonka 

k/Warszawy,                          

Oddział Handlowy 

Wrocław,                                   

ul. Brucknera 10

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
365 Piżama damska długa Polska (UE)

Cana Laskowscy,                     

D. Laskowska,                         

ul. Jeleniogórska 16,             

60-179 Poznań

pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
364 Piżama damska C2012I Chiny

Jing Ping Spol s.r.o. (adresu 

brak)
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

368
Piżama damska z krótkim 

rękawem
Polska (UE)

P.P.H. DAMANA Sp. j.             

M. Szymczak,                           

ul. Wojska Polskiego 73,           

98 - 200 Sieradz 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
373

Piżama dziecięca G-152 PY, 

kod EAN: 5904577733321
Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
372

Piżama dziecięca długi 

rękaw, kod EAN: 

0001000111303

Polska (UE)

P.P.H.U. Alan,                          

ul. Kościuszki 6/20,

21-040 Świdnik

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
371

Piżama dziecięca długi 

rękaw, kod EAN: 

0001000111301

Polska (UE)

P.P.H.U. Alan,                          

ul. Kościuszki 6/20,

21-040 Świdnik

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
370

Piżama dziecięca art. 

KPI0133, kod EAN: 

5900015522441

Indie

wyprodukowano dla:                       

Redan S.A.,                                             

ul. Żniwna 10/14,

94-250 Łódź

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
369 Piżama dziecięca Polska (UE)

F.H.P. WOLTEX Jan Leśnik, 

Komorowo 5g,

64-200 Wolsztyn
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd 31 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

376
Piżama dziecięca MK, kod 

kreskowy: 5905408071476
Polska (UE)

Krawiectow Ogólne MK 

Golińscy,                                  

ul. Składowa 25,                       

41-500 Chorzów

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

377

Piżama dziecięca TARO, 

symbol 037D kod 

kreskowy: 5906372953706

Polska (UE)

Firma TARO Roman 

Grudziński Sp.j.,                  

Tymienice 84b,                                       

98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd 20,60 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

378
Piżama dziewczęca długi 

rękaw
Polska (UE)

WADIMA Sp. z o.o.,              

ul. Prymasa St. 

Wyszyńskiego 11 d,             

05-220 Zielonka 

k/Warszawy,                          

Oddział Handlowy 

Wrocław,                                   

ul. Brucknera 10

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

379 Piżama męska Polska (UE)

Produkcja Bielizny 

Damskiej Męskiej i 

Dziecięcej Max,              

Zadzim 54,

99-232 Zadzim

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

380

Piżama męska, 19641-71

kod kreskowy: 

5900776632700

nie ustalono

LPP S.A.,                                   

ul. Łąkowa 39/44,                      

80-769 Gdańsk

pomorskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
375 Piżama dziecięca Martynka Polska (UE)

Italian Fashion by 

Guazzone Sp. z o.o.,                                         

ul. Ossowska 41a,                                    

05-220 Zielonka

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
374

Piżama dziecięca krótki 

rękaw, kod EAN: 

5905419570401

Polska (UE)

Oasi Underwear F.P.

Robert Kołodziejczyk,            

ul. Narzędziowa 15,

21-045 Świdnik 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

382

Piżama męska Regina, 

symbol 323, kod kreskowy: 

5906712132334

Polska (UE)

REGINA                             

Regina Czajkowski, 

Al.Kościuszki 23/25,               

90-418 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów

128 mg/kg (biały 

nadruk)

1830 mg/kg (różowy 

nadruk)

760 mg/kg (fioletowy 

nadruk)

nie może być 

stosowany

384 Podkoszulek męski Polska (UE)

P.P.H.U. JERKOM Barbara 

Filipiak,                                    

ul. Chłodna 41,                       

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

śląskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
385

Podkoszulek męski biały, 

kod kreskowy:

5902341020912

Polska (UE)

Zakład Konfekcji

Barbara Osłonoska

"BMO Polska",                         

ul. Harcerska 72,

43-100 Tychy

łódzkie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

383

Piżama młodzieżowa 

dziewczęca art. FPI0129, 

kod EAN: 5900015522571

Indie

wyprodukowano dla:                       

Redan S.A.,                                             

ul. Żniwna 10/14,

94-250 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
381

Piżama męska, kod 

kreskowy: 5906712126531
Polska (UE)

REGINA                             

Regina Czajkowski, 

Al.Kościuszki 23/25,               

90-418 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

386
Podkoszulek męski długi 

rękaw
Polska (UE)

WADIMA Sp. z o.o.,              

ul. Prymasa St. 

Wyszyńskiego 11 d,             

05-220 Zielonka 

k/Warszawy,                          

Oddział Handlowy 

Wrocław,                                   

ul. Brucknera 10

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

387
Podkoszulek męski 

gimnastyczny 
Polska (UE)

Concordia Sp. z o.o. ,              

ul. Orla 3,                                    

59-700 Bolesławiec,           

Zakład Produkcyjny                             

w Legnicy,                               

ul. Głogowska 49-58

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

389 Podkoszulek męski RW9-19 Polska (UE)

P.P.H. BIKL Barbara 

Przepiórka,                                 

ul. Topolowa1/3,                     

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
388

Podkoszulek męski Kornel, 

kod EAN: 5904160031902
Polska (UE)

WADIMA Sp. z o.o.,              

ul. Prymasa St. 

Wyszyńskiego 11 d,             

05-220 Zielonka 

k/Warszawy,                          

Oddział Handlowy 

Wrocław,                                   

ul. Brucknera 10
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

390 Podkoszulek na ramkach Polska (UE)

P.P.H.U. MARTEX Teresa 

Łuczków, Marian 

Łuczków,Sebastian 

Łuczków,                     

Bartoszów 68,                                

59-241 Legnickie Pole

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

391 Podkoszulek-top damski Polska (UE)

WADIMA Sp. z o.o.,              

ul. Prymasa St. 

Wyszyńskiego 11 d,             

05-220 Zielonka 

k/Warszawy,                          

Oddział Handlowy 

Wrocław,                                   

ul. Brucknera 10

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

393
Podkoszulka damska Gör 

YILDIŻ 
Turcja nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

394
Podkoszulka damska 

Monalisa
Turcja

Piotr Kwieciński P.P.H.U. 

Nana,                                           

ul. Kilińskiego 60,                  

95-083 Kazimierz

łódzkie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
395

Podkoszulka kolorowa 

Golden Camasir 
Turcja nie ustalono

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
392 Podkoszulka damska Polska (UE)

F.H.P. WOLTEX Jan Leśnik, 

Komorowo 5g,

64-200 Wolsztyn
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

396 Podkoszulka męska Polska (UE)

P.P.H.U. Hurt Detal                  

Zakład Produkcji Bielizny i 

Odzieży                        

Grażyna Krystkowiak,             

ul. Kościuszki 36,                    

63-200 Jarocin

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

397 Podkoszulka męska Polska (UE)

P.P.H.U. JERKOM Barbara 

Filipiak,                                    

ul. Chłodna 41,                       

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

399 Slipy męskie Chiny

F.H. Valdi 

Waldemar Pietruszewski, 

Szczawin Borowy,

Kolonia 10A,

09-550 Szczawin  Kościelny

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto 

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

dolnośląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
401

Slipy męskie, kod 

kreskowy: 5904765285182 
Chiny

P.H. "KEY" Sp. z o.o.,              

ul. Wilcza 27,

50-429 Wrocław

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
400 Slipy męskie "CLASSIC" Chiny

"SUNTEX 2001"                       

Sp. z o.o.,                                    

ul. Globusowa 5,

02-436 Warszawa

podkarpackie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
398

Rampers, kod EAN: 

5903263693291
Polska (UE)

Ania S. C.

Maria Wilk i Zygmunt 

Wilk,                                            

ul. prof. Żytkowskiego 4, 

36-100 Kolbuszowa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

402

Slipy męskie Natural Club 

art. nr MSB - 334/A, kod 

EAN: 6927648449012

Chiny

F.H. Valdi 

Waldemar Pietruszewski, 

Szczawin Borowy,

Kolonia 10A,

09-550 Szczawin  Kościelny

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

404

Slipy męskie TANGA High 

Emotion, kod kreskowy: 

5907620505012

Polska (UE)

Conette Underwear,               

ul. Wojska Polskiego 75,             

98-200 Sieradz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

407

Stringi czerwień 

BRILLANT, kod kreskowy: 

5903424548521

Polska (UE)

P.P.H.U. KRIS LINE 

Krzysztof Pudłowski,              

ul. Łowicka 89a,

95-015 Głowno

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
406 Stanik Nicole Polska (UE)

P.P.H. MALINEZ                       

B. Kramer,                                      

Al. Jana Pawła II 15,                

62-100 Wągrowiec

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
405 Stanik Bardotka Polska (UE)

P.P.H. MALINEZ                       

B. Kramer,                                      

Al. Jana Pawła II 15,                

62-100 Wągrowiec

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
403

Slipy męskie Sesto Senso, 

kod kreskowy: 

5900672770803

Polska (UE)

P.P.H.U. KLIMAS,                   

ul. Miodowa 39,                         

98-410 Czastary  
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

408 Szlafrok damski Polska (UE)

Zaklad Krawiecki Hali-Ko

Małgorzata Stachlewska,          

ul. Leśna 24,

95-040 Koluszki

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

409

Szorty damskie DSZE-045, 

kod kreskowy:

6927648469737

nie ustalono

"SUNTEX 2001"                       

Sp. z o.o.,                                    

ul. Globusowa 5,

02-436 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
413

Top męski, kod EAN: 

2220002186306  
Indie

PEPCO Poland Sp. z o.o.,                  

Os. Czecha 111,

61-291 Poznań

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
412

Top damski, kod EAN: 

2220002153100 
Indie

PEPCO Poland Sp. z o.o.,                  

Os. Czecha 111,

61-291 Poznań

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
411

Szorty Sesto Senso, kod 

kreskowy: 5900672770315
Polska (UE)

Sesto Senso Klimas Sp.j.,           

ul. Miodowa 39,                       

98-410 Czastary

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
410

Szorty dziewczęce, kod 

EAN: 5904577641664
Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

415
T-shirt męski, kod 

kreskowy: 5908236703052
Chiny

dostawca: THANH THU 

Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 

7a,

05-522 Wólka Kosowska

mazowieckie nie ustalono bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
414

T-shirt męski, kod 

kreskowy: 5904577811548
Polska (UE)

"LAMA" Sp.j.

Jałowicki, Ignaczak,                

ul. Poniatowskiego 12c,

05-090 Janki
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

418
Podkolanówki damskie (2 

pary)
Polska (UE)

F.P.H. Jawex s.c. 

Błaszkiewicz Jerzy 

i Gola Wiesław, Mierzawa 

23,

28-330 Wodzisław

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

419
Podkolanówki damskie 

siateczki Aga
Polska (UE)

P.P.U.H. Knitex Karol 

Szarski,                                         

ul. Brukowa 20,                               

91-341 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

lubelskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
421 Rajstopki dziecięce Włochy (UE)

Florencja Dorota Szulc,      

ul. Gospodarcza 23,                         

20-211 Lublin

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
420

Podkolanówki, kod 

kreskowy: 5907705900107
Polska (UE)

P.P.H.U. SABINA,                  

ul. Sądowa 14,

89-100 Nakło n. Notecią

dolnośląskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
417 Podkolanówki damskie Polska (UE)

P.H.P. Derby Krzysztof 

Więckiewicz,                             

ul. Moniuszki 19b,               

56-400 Oleśnica

Wyroby pończosznicze

416

Leginsy gładkie DONA, 

kod kreskowy: 

5900672045192

Polska (UE)

Fiore Sp.j.,                                   

ul. Kopernika 53A,

90-553

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

425
Rajstopy bawełniane z 

elastanem
Polska (UE)

Syntex,                                      

ul. Powstańców 1863r. Nr 

12,                                                 

99-400 Łowicz 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

426
Rajstopy Collant, kod 

kreskowy:  5900741950037
Polska (UE)

Firma Marta,                             

ul. Wierzbińska 68,                     

95-070 Aleksandrów 

Łódzki 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

427
Rajstopy damskie Anna, 

kod EAN: 5907180568519
Polska (UE)

F.P.H. Jawex s.c. 

Błaszkiewicz Jerzy 

i Gola Wiesław, Mierzawa 

23,

28-330 Wodzisław

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
428

Rajstopy damskie Arletta, 

kod kreskowy: 

5902814610084

Polska (UE)

P.P.H.U. Janstan,                 

ul. Słowiańska 36/38,

95-071 Rąbień

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
424 Rajstopy, 502004 Polska (UE)

Rewon S.A.,                                  

ul. Brukowa 8,                               

91-341 Łódź

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
423

Rajstopki niemowlęce 

wzorzyste, kod EAN: 

5900950468057

Polska (UE)

Z.P.U.J. Kusiak i Sp. j.,            

ul. Kolejowa 1a,

22-500 Hrubieszów

lubelskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
422 Rajstopki dziecięce Włochy (UE)

Florencja Dorota Szulc,           

ul. Gospodarcza 23,                        

20-211 Lublin
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

430 Rajstopy damskie Elastil Polska (UE)

Z.P-H. Funtana,                          

ul. Zagajnikowa 1,                                                                         

 95-022 Wiśnowa Góra

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

432
 Rajstopy damskie L-3, 

5903476160416
Polska (UE)

Jasta s.c.                                  

St. M. Szymańscy,                                       

ul. Szosa Chełmińska 267,                                 

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

433 Rajstopy damskie Laura Polska (UE)

Ferax Sp. z o.o. Fabryka 

Rajstop Gatta,                          

ul. Szadkowska 4/6,

98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

434 Rajstopy damskie Liliana Polska (UE)

SERB Ryszard Borysewicz,                       

ul. Komunalna 3a,                          

15-197 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto 
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
436

Rajstopy damskie Marilyn, 

kod kreskowy: 

5905168900054

Polska (UE)

Firma Marilyn,                          

ul. Romanowska 131, 

91-174 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
435

Rajstopy damskie Lilli Ann 

Fantasja, kod kreskowy: 

5904383629931

Polska (UE)

Ferax Sp. z o.o. Fabryka 

Rajstop Gatta,                          

ul. Szadkowska 4/6,

98-220 Zduńska Wola

opolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
431

Rajstopy damskie, kod 

kreskowy:

5906749194091

Polska (UE)

Z.P.H. Kristle

 Krzysztof Drung,                    

ul. Zagwiździańska 36a,

 Stare Budkowice, 

46-030 Murów

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
429 Rajstopy damskie Dorota Polska (UE)

DOROTA Dziewiarstwo 

Maszynowe Artykułów 

Pończoszniczych, Robert 

Pokładecki,                               

ul. Kawiary 27,                         

62-200 Gniezno
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

437 Rajstopy damskie Natalia Polska (UE)

SERB Ryszard Borysewicz,                       

ul. Komunalna 3a,                          

15-197 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

440
Rajstopy damskie

PANTY COLLECTION tg. 3
Polska (UE)

P.P.H. DELI

Kazimierz Michalski, 

Jerwonice 167,

95-083 Lutomiersk 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

442

Rajstopy damskie 

wzorzyste, kod kreskowy:

5906906004355

Polska (UE)

P.P.U.H. KNITTEX,                    

ul. Wersalska 50,                                          

91-212 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

443
Rajstopy damskie z 

polamidu
Polska (UE)

P.P.H.U. Janmar,                 

ul. Jasińskiego 24, 

95-070 Aleksandrów 

Łódzki

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

444 Rajstopy DANAE 20 Włochy (UE)
CALZE BC, s.r.l. , Castel 

Goffredo (MN) Italy
producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
441

Rajstopy damskie tg. 2

w kolorze czarnym
Polska (UE)

P.P.H. DELI

Kazimierz Michalski, 

Jerwonice 167,

95-083 Lutomiersk 

opolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
439

Rajstopy damskie Nero, 

kod kreskowy:

5906749194725

Polska (UE)

Z.P.H. Kristle

 Krzysztof Drung,                    

ul. Zagwiździańska 36a,

 Stare Budkowice, 

46-030 Murów

podlaskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
438

Rajstopy damskie Natalia 

kolor czarny
Polska (UE)

SERB Ryszard Borysewicz,                       

ul. Komunalna 3a,                          

15-197 Białystok
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

446 Rajstopy dziecięce Polska (UE)

Wola Sp. z o.o. ,                          

ul. Długa 30,                              

98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

450
Rajstopy Elastil Adrian, kod 

EAN: 5905493000030
Polska (UE)

Adrian Fabryka Rajstop 

Małgorzata Rosołowska - 

Pomorska,                                  

ul. Aleksandrowska 

207/211,                                   

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
449

Rajstopy dziewczęce 

Dziewczęca Fantazja, kod 

kreskowy: 5900365989728

Polska (UE)

Wola Sp. z o.o. ,                          

ul. Długa 30,                              

98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
448

Rajstopy dziecięce, kod 

kreskowy:

5907676501969

Polska (UE)

Rewon S.A.,                                  

ul. Brukowa 8,                               

91-341 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
447

Rajstopy dziecięce Fantazja, 

kod kreskowy: 

5900265989735

Polska (UE)

Wola Sp. z o.o. dla              

Ferax Sp. z o.o. Fabryka 

Rajstop GATTA,                                     

ul. Szadkowska 4/6,

98-220 Zduńska Wola

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
445 Rajstopy DOROTA Polska (UE)

DOROTA Dziewiarstwo 

Maszynowe Artykułów 

Pończoszniczych, Robert 

Pokładecki,                               

ul. Kawiary 27,                         

62-200 Gniezno
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
457 Skarpetki damskie Apollo Chiny

F.H. Brzostowicz,                      

ul. Gąsiorowskich 6,               

60-704 Poznań

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
456 Skarpetki damskie Chiny

F.H. Brzostowicz,                      

ul. Gąsiorowskich 6,               

60-704 Poznań

podlaskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
455 Skarpetki Polska (UE)

DANILUX Produkcja 

Skarpet Hurt - Detal Joanna 

Filipiuk - Daniluk,                             

ul. Polna 2,                               

18-106 Niewodnica 

Kościelna

podlaskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
454 Skarpetki Polska (UE)

DANILUX Produkcja 

Skarpet Hurt - Detal Joanna 

Filipiuk - Daniluk,                             

ul. Polna 2,                               

18-106 Niewodnica 

zachodniopomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
453

Rajstopy Juliette 50 den, 

kod EAN: 8000577356076
Włochy (UE)

Marek Cyran Elledue 

Polska,                                      

ul. Harcerska 2,                       

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
452

Rajstopy IMPACT 50 den, 

kod EAN: 8000577124347
Włochy (UE)

Marek Cyran Elledue 

Polska,                                      

ul. Harcerska 2,                       

78-400 Szczecinek

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
451

Rajstopy gładkie półkryjące 

KAYA, kod kreskowy:  

5900672044096

Polska (UE)

Fiore Sp.j.,                                   

ul. Kopernika 53A,

90-553
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

460
Skarpetki dziecięce art. B 

2219 rozm.9/10
Polska (UE)

BRAND s.c.,                                

ul. Elektronowa 6,

 94-103 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

462 Skarpetki frotte sport Polska (UE)

P.P.H. KARINA  Stanisława 

i Stanisław Bałamut, 

Krystyna Pyska,                          

ul. Lubelska 82,                                           

36-050 Sokołów Małopolski 

podkarpackie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

podkarpackie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
463

Skarpetki frotte sport, kod 

kreskowy: 5905889011107
Polska (UE)

P.P.H. KARINA  Stanisława 

i Stanisław Bałamut, 

Krystyna Pyska,                          

ul. Lubelska 82,                                           

36-050 Sokołów Małopolski

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
461

Skarpetki Fantasy Deo, kod 

EAN: 5901050218733
Polska (UE)

JJW. Sp.j. 

J. Karpiński J. Rudnicki 

W. Lewin,                                          

ul. Puławska 34,

05-500 Piaseczno

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
459

Skarpetki dziecięce art. B 

2220 rozm.18/20, kod 

kreskowy: 5907569130146

Polska (UE)

BRAND s.c.,                                

ul. Elektronowa 6,

 94-103 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
458

Skarpetki dziecięce art. B 

2220 rozm.13/14, kod 

kreskowy:  5907569130122

Polska (UE)

BRAND s.c.,                                

ul. Elektronowa 6,

 94-103 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

465
Skarpetki niemowlęce 

wielkości 10-12
Polska (UE)

Syntex,                                      

ul. Powstańców 1863r. Nr 

12,                                                 

99-400 Łowicz 

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

467

Skarpetki wzorzyste FANTI 

GRAMARK, kod kreskowy: 

5907020907003

Polska (UE)

Zakłady Dziewiarskie 

Zenona Kwiecień 

GRAMARK,                           

92-701 Wiączyń Dolny 50a

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

pomorskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
469

Skarpetki z ozdobnymi 

elementami (żyrafa), kod 

kreskowy: 

5905034399579

Chiny

"OTO",                                        

ul. Smolna 1A,                         

81-877 Sopot

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
468

Skarpetki ze sznurówkami 

Attractive Baby, kod 

kreskowy:

5907528200613

Polska (UE)

"ATTRACTIVE.PL",                  

ul. Łódzka 27,                            

95-050 Konstantynów

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
466

Skarpetki stopka, 

5903361141885 
Polska (UE)

Zakład dziewiarski           

Depol sp.j.                                              

R. Deperas, H. Bulińska,              

E. Rzeźnikowska,                        

Żygląd 6,                                                       

86-221 Papowo Biskupie

podkarpackie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
464

Skarpetki frotte sport, kod 

kreskowy: 5905889011107
Polska (UE)

P.P.H. KARINA  Stanisława 

i Stanisław Bałamut, 

Krystyna Pyska,                          

ul. Lubelska 82,                                           

36-050 Sokołów Małopolski
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

471 Skarpetogetry piłkarskie Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

GDS-Sport s.c.

Alfred Sawa i Zenon Gleń,                                     

ul. Piłsudskiego 15,

22-300 Krasnystaw

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

474
Skarpety bezuciskowe 

ENZO wielkość 43-46
Polska (UE)

Mondo-Calza Sp. z o.o.,                             

ul. Tamka 16,                             

91-403 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

476

Skarpety damskie Palala, 

kod kreskowy:

6931030500168

Chiny

 Dandy Sp. z o.o.,                      

ul. Krakowska 129, lok.1,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
475

Skarpety damskie Active 

Lady
Polska (UE)

JJW. Sp.j. 

J. Karpiński J. Rudnicki 

W. Lewin,                                          

ul. Puławska 34,

05-500 Piaseczno

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
473

Skarpety bawełniane  Sport, 

kod kreskowy: 

5908310444017

Polska (UE)

Firma Bari,                                    

ul. Łęczycka 22,

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
472 Skarpety, art.04 Polska (UE)

P.P.H.U. Skarpol Marcin 

Szufliński,                                

ul. Jana Pawła II 49,                 

99-400 Łowicz

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
470 Skarpetogetry piłkarskie Polska (UE)

Zakład Dziewiarski 

GDS-Sport s.c.

Alfred Sawa i Zenon Gleń,                                     

ul. Piłsudskiego 15,

22-300 Krasnystaw
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

480
Skarpety garniturowe, kod 

kreskowy: 5907438247050
Polska (UE)

P.P.H.U. Romax                            

Roman Bińkowski,                              

ul. Wierzbińska 34,                     

95-070 Aleksandrów 

Łódzki

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

481 Skarpety męskie Polska (UE)

P.P.H. Hedam Henryk 

Majszak,                                     

ul. Astrowa 11,                                 

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

482
Skarpety męskie 27-28, 

5903476231624
Polska (UE)

Jasta s.c.                                  

St. M. Szymańscy,                                       

ul. Szosa Chełmińska 267,                                 

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
483

Skarpety męskie 

bezuciskowe, kod 

kreskowy:

5907532001077

Polska (UE)

ELTOM Firma Rodzinna,                           

ul. Łyszkowicka 73/75,

99-400 Łowicz

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
479

Skarpety frotte, 

5903361233429 
Polska (UE)

Zakład dziewiarski           

Depol sp.j.                                              

R. Deperas, H. Bulińska,              

E. Rzeźnikowska,                        

Żygląd 6,                                                       

86-221 Papowo Biskupie

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
478

Skarpety dziecięce Baby 

Socks, kod kreskowy: 

5901803094577

Polska (UE)

SOTEX,                            

Józefowo 18,                           

87-162 Lubicz

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
477 Skarpety dziecięce Polska (UE)

P.P.H. Milena

Paweł Salski, Szymon 

Karpiński,                                         

ul. Rzemieślnicza 20,                        

95-030 Rzgów
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

484 Skarpety męskie Classic Polska (UE)

P.H.P. Derby Krzysztof 

Więckiewicz,                             

ul. Moniuszki 19b,               

56-400 Oleśnica

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

485
Skarpety męskie EKO, kod 

EAN: 5902542002502
Polska (UE)

Paweł Wyrzykowski,             

ul. Lewartowskiego 5/12,        

00-190 Warszawa   

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd 39,42 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

487
Skarpety męskie Oryginał, 

kod EAN: 5907670685030
Polska (UE)

A&M Adam Kita,                    

ul. Leśna 34,

23-400 Biłgoraj

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

489

Skarpety męskie Palala, kod 

kreskowy:

6931030500168

Chiny

 Dandy Sp. z o.o.,                      

ul. Krakowska 129, lok.1,

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

490
Skarpety męskie Perfect 

Man
Polska (UE)

Wola Sp. z o.o. ,                          

ul. Długa 30,                              

98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
491

Skarpety męskie Prestige 

art. 023, kod kreskowy: 

5907764600031     

Polska (UE)

Z.P.H. STOPEX Sławomir 

Gosławski,                               

ul. Łęczycka 90,                     

99-400, Łowicz,                

biuro i magazyn:                       

ul. Żabia 8

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
488

Skarpety męskie Oryginał, 

kod EAN: 5907670685030
Polska (UE)

A&M Adam Kita,                    

ul. Leśna 34,

23-400 Biłgoraj

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
486

Skarpety męskie For Men  

SCL 123-010, SCL 123-010 

kod kreskowy: 

5907651225736

Polska (UE)

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
495

Skarpety zdrowotne, 

art.018
Polska (UE)

P.P.H.U. Steven Marek 

Bryła,                                            

ul. Strzelecka 13,                      

99-400 Łowicz

pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
494

Skarpety z elementami 

ozdobnymi (kaczuszki)
Chiny

"OTO",                                        

ul. Smolna 1A,                         

81-877 Sopot

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
493

Skarpety sportowe 

COMODO CLASSIC art. 

SBC wielkość 43-46

Polska (UE)

Mondo-Calza Sp. z o.o.,                             

ul. Tamka 16,                             

91-403 Łódź

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
492

Skarpety Moraj, kod 

kreskowy: 5907651223893
Chiny

F.P.H. Moraj,                            

ul. Żorska 262,

44-251 Rybnik 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

498
 Dzianina Polar 400 Active, 

2421140933009
Chiny

Polimex Net Sp. z o.o.              

Sp. k.,                                           

ul. Św. Teresy 91 C,                                      

91-341 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
501

Dzianina ubraniowa polar 

kolor oliwkowy
Tajwan

Abatex,                                       

ul. Wierzbowa 20,                  

90-245 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
500

Dzianina ubraniowa polar 

kolor miodowy
Tajwan

Abatex,                                       

ul. Wierzbowa 20,                  

90-245 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
499

Dzianina ubraniowa polar  

kolor groszkowy
Tajwan

Abatex,                                       

ul. Wierzbowa 20,                  

90-245 Łódź

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
497 Dzianina KS-280813G Korea

Cosmo International               

Sp. z o. o. ,                                  

ul. Powstańców 16,               

41-100 Siemianowice 

Śląskie

Wyroby metrażowe (tkaniny, dzianiny)

496

Dzianina Kolorowa, kod 

kreskowy:

0903118042C

symbol 394514

Polska (UE)

Zakłady Tekstylno- 

Konfekcyjne

Teofilów S.A.,                          

ul. Szparagowa 6/8,

91-211 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

502 Tafta, wzór VL 1001B nie ustalono

P.H. Polder i Rajder Sp. j.                   

K. i W. Derkacz,                       

ul. Warcka 13,                                    

98-200 Sieradz

łódzkie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

505
Tkanina, artykuł 53034, 

indeks 00002208059
Polska (UE)

Świat Lnu,                                

ul. Nadrzeczna 1a,                                                

58-400 Kamienna Góra

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd 27,40 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
508

Tkanina bawełniana

w kolorze czerwonym
Holandia (UE)

F.H. VERA-TEX Import 

Tkanin

Violetta Warda,                       

ul. Warszawska 107,

42-200 Częstochowa 

wielkopolskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
507

Tkanina bawełna kolor, kod 

wewn.: 4824,
Polska (UE)

Barbara Kozak Bławatek                    

P.H-U.,                                                    

ul. Zdunowska 5,                     

61-058 Poznań

wielkopolskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
506

Tkanina bawełna kolor, kod 

wewn.: 4006
Polska (UE)

Barbara Kozak Bławatek                    

P.H-U.,                                                    

ul. Zdunowska 5,                     

61-058 Poznań

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
504 Tkanina Antique Chiny

Euro Pacific Group              

Sp. z o.o.,                                      

ul. Ks. Zimowita 51A,                                  

03-885 Warszawa

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
503

Tkanina Anemon 160 BR-R, 

flanela
Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

509

Tkanina bawełniana 

wzorzysta na białym tle, 

druk wielobarwny

Z.E.A

P.H. Darpol Kazimierz 

Wielgolewski,                          

ul. Żwirki i Wigury 36,                 

06-100 Pułtusk

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

510 Tkanina Bobo, nr partii 354 Polska (UE)

P.P.H.U. MAG RYS

Mirosława Florczak, Jerzy 

Florczak Sp.j.,                         

ul. 1 Maja 18, 

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

511 Tkanina Bobo wzór 9604 Polska (UE)

P.P.H.U. MAG RYS

Mirosława Florczak, Jerzy 

Florczak Sp.j.,                         

ul. 1 Maja 18, 

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

514 Tkanina Carmen Korea

P.H. Darpol Kazimierz 

Wielgolewski,                          

ul. Żwirki i Wigury 36,                 

06-100 Pułtusk

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

515  Tkanina Celebes 150 CPN Polska (UE)

Agencja Tekstylna Aris A. 

Borkowska,                                

J. Matusiak Sp. j.,                    

ul. Gorzowska 19,                                       

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
513 Tkanina Carmel Chiny

ANATEX Grzegorz 

Tkaczyk,                                    

Al. Krakowska 26, Janki,         

05-090 Raszyn

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
512 Tkanina Bona Chiny

TEXAGON Sp. z o.o. ,               

Al. Krakowska 6,                      

05-090 Sękocin Nowy
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

516
Tkanina dekoracyjna, 

11361/ANG/155
Polska (UE)

Zakłady Przemysłu 

Jedwabniczego Wistil,             

ul. Majkowska 13,                  

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto brak deklaracji
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

517 Tkanina drukowana Milano Polska (UE)

P.P.H.U. MAG RYS

Mirosława Florczak, Jerzy 

Florczak Sp.j.,                         

ul. 1 Maja 18, 

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

500 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

520 Tkanina firanowa organza Indie

Eurofirany Sp.j.

B.B. Choczyńscy,                      

ul. Sienkiewicza 81,                  

34-300 Żywiec

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

500 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

500 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

522 Tkanina flanela Polska (UE)

Akl Jagoda,                              

ul. Żeromskiego 64A,             

58-260 Bielawa

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
521

Tkanina firanowa - 

pomarańczowa
Turcja

Eurofirany Sp.j.

B.B. Choczyńscy,                      

ul. Sienkiewicza 81,                  

34-300 Żywiec

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
519

Tkanina firanowa - 

brązowa
Turcja

Eurofirany Sp.j.

B.B. Choczyńscy,                      

ul. Sienkiewicza 81,                  

34-300 Żywiec

kujawsko-pomorskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
518 Tkanina Feniks, partia A Chiny

Agencja Tekstylna Aris A. 

Borkowska,                                

J. Matusiak Sp. j.,                    

ul. Gorzowska 19,                                       

87-100 Toruń
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd 77 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

524 Tkanina flanela pościelowa Polska (UE)

P.P.H.U. MAG RYS

Mirosława Florczak, Jerzy 

Florczak Sp.j.,                         

ul. 1 Maja 18, 

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

526
Tkanina Girma

w kolorze zielonym
Chiny

P.P. ZENITEX

Maria Krzesińska,                      

ul. Gen. Jankego 32,                 

40-612 Katowice

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

527

Tkanina Heros, indeks 

T20133391425

kod kreskowy:

2040736877001

Polska (UE)

Andropol S.A.,                         

ul. Krakowska 83,                                        

34-120 Andrychów

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

529
Tkanina Kameleon, kod 

kreskowy: 2000119043132
Polska (UE)

AZPB ANDROPOL S.A., 

ZWT FASTY,                               

ul. Przędzalniana 8,                

15-688 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

500 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
528 Tkanina Jumbo dwuton Chiny

Wanda Katarzyna 

Lachwszczak i wspólnicy 

Sp.j.,                                          

Al. Krakowska 26, Janki,          

05-090 Raszyn

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
525

Tkanina Gama 20/160, 

T20133415485, kod 

kreskowy: 204086968278H

Polska (UE)

Andropol S.A.,                         

ul. Krakowska 83,                                        

34-120 Andrychów

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
523

Tkanina Flanela art. 

170/6/160, nr partii 378
Polska (UE)

P.P.H.U. MAG RYS

Mirosława Florczak, Jerzy 

Florczak Sp.j.,                         

ul. 1 Maja 18, 

95-100 Zgierz
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

530
Tkanina kora pościelowa 

Ania
Polska (UE)

P.P.H.U. MAG RYS

Mirosława Florczak, Jerzy 

Florczak Sp.j.,                         

ul. 1 Maja 18, 

95-100 Zgierz

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

531
Tkanina koszulowa ELKA 

3/160 DR-R
Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
536 Tkanina Luka 150 Polska (UE)

Andropol S.A.,                         

ul. Krakowska 83,                                        

34-120 Andrychów

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
535 Tkanina Lucas, nr partii 161 Chiny

Polska Grupa Tekstylna           

Sp. z o.o.,                                            

ul. Głogowska 218,                                      

60-104 Poznań

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
534

Tkanina Kroton Max, 

indeks T20423431289

kod kreskowy:

204075992384A

Polska (UE)

Andropol S.A.,                         

ul. Krakowska 83,                                        

34-120 Andrychów

łódzkie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
533

Tkanina koszulowa TC 

kolor żółty, kod kreskowy: 

00985943762013   

Chiny

Inter Mak Bis s.c.,                     

ul. Traktorowa 148/158,

91-204 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
532

Tkanina koszulowa TC 

kolor bordo, kod kreskowy: 

01082915162012

Chiny

Inter Mak Bis s.c.,                     

ul. Traktorowa 148/158,

91-204 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

537  Tkanina meblowa Boucle Polska (UE)

Wamatex Sp.j.,                         

ul. Lechicka 5,                                              

91-230 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

540
Tkanina Noris 150 STB, nr 

partii 9866
Polska (UE)

Uniontex S.A.,                        

ul. Ks. Bp. Tymienieckiego 

3,                                                        

90-365 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

541
 Tkanina obiciowa Magical 

Kolor 
Turcja

Armando International             

Sp. z o.o.,                                                  

ul. Jasińska 13,                                           

62-020 Swarzędz

wielkopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

542
 Tkanina obiciowa szenil 

Monaco 
Chiny

Euro Pacific Group              

Sp. z o.o.,                                      

ul. Ks. Zimowita 51A,                                  

03-885 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

543
Tkanina obrusowa, 

9736E05500101-OLTS
Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto brak deklaracji
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
544 Tkanina odzieżowa Korea

Figaro Export-Import 

Grażyna Szmit,                     

ul. Ks. Skorupki 37A,             

05-091 Ząbki

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
539

Tkanina Noris 4/160-P, 

T201323W1216, kod 

kreskowy: 204087489454C

Polska (UE)

Andropol S.A.,                         

ul. Krakowska 83,                                        

34-120 Andrychów

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
538 Tkanina Miś 7, nr partii 10 Polska (UE)

P.P.H.U. MAG RYS

Mirosława Florczak, Jerzy 

Florczak Sp.j.,                         

ul. 1 Maja 18, 

95-100 Zgierz
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

547

Tkanina odzieżowa 

koszulowa w kolorze 

zielonym

Polska (UE)

Zakłady Lniarskie ORZEŁ 

S.A.,                                            

ul. Daszynskiego 16,                 

58-533 Mysłakowice

dolnośląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

550
 Tkanina odzieżowa Radus, 

2040846181865
Polska (UE)

wyprodukowano dla 

Andropol S.A.,                          

ul. Krakowska 83,                                        

34-120 Andrychów

małopolskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
549

Tkanina odzieżowa, nr 

partii 883179
Indonezja

Figaro Export-Import 

Grażyna Szmit,                     

ul. Ks. Skorupki 37A,             

05-091 Ząbki

pomorskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
548

Tkanina odzieżowa, Len 

Pedros
Chiny

A JA Anna Adamus -

Matuszewska, Ryszard 

Matuszewski Sp.j.,                    

ul. Grunwaldzka 355,

80-309 Gdańsk

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
546

Tkanina odzieżowa 

D44/150
Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
545 Tkanina odzieżowa Korea

Sangtex Sp. z o.o.,                  

Al. Krakowska 32, Sękocin 

Nowy, 05-090 Raszyn
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

551
Tkanina odzieżowa

w kolorze niebieskim
Chiny

P.P. ZENITEX

Maria Krzesińska,                      

ul. Gen. Jankego 32,                 

40-612 Katowice

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

553
Tkanina Oliwer

w kolorze czarnym
Chiny

P.P. ZENITEX

Maria Krzesińska,                      

ul. Gen. Jankego 32,                 

40-612 Katowice

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

555
Tkanina podszewkowa w 

kolorze morskim
Polska (UE)

Firma Handlowo-

Usługowa Matex Michał 

Rachwał,                                     

ul. Dąbrowszczaków 1,                     

80-374 Gdańsk

pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

557
Tkanina pościelowa Ania 

160DR, nr partii 1910
Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

558
Tkanina pościelowa Heros, 

KOF 3063/07/3
Polska (UE)

AZPB ANDROPOL S.A., 

ZWT FASTY,                               

ul. Przędzalniana 8,                

15-688 Białystok

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
556 Tkanina poliestrowa R0380 Indonezja

ANATEX Grzegorz 

Tkaczyk,                                    

Al. Krakowska 26,                 

Janki 05-090 Raszyn

podlaskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
554

Tkanina podszewkowa 

1917-361-890-21A
Polska (UE)

AZPB ANDROPOL S.A., 

ZWT FASTY,                               

ul. Przędzalniana 8,                

15-688 Białystok

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
552

Tkanina odzieżowa

w kolorze pomarańczowym
Chiny

P.P. ZENITEX

Maria Krzesińska,                      

ul. Gen. Jankego 32,                 

40-612 Katowice
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

559 Tkanina pościelowa Koral Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

560
Tkanina pościelowa Koral 

160DR, nr partii 1736
Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

562 Tkanina pościelowa Satyna Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
564 Tkanina Puma, nr partii 121 Polska (UE)

Agencja Tekstylna Aris A. 

Borkowska,                                

J. Matusiak Sp. j.,                    

ul. Gorzowska 19,                                       

87-100 Toruń

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
563

Tkanina Promyczek, indeks 

1917-221-897-52A1

kod kreskowy:

2040675425945

Polska (UE)

Andropol S.A.,                         

ul. Krakowska 83,                                        

34-120 Andrychów

podlaskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
561

Tkanina pościelowa 

Promyczek, KOF 2616/07/2-

09

Polska (UE)

ZWT FASTY,                              

ul. Przędzalniana 8,                    

15-688  Białymstok
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

569 Tkanina ubraniowa Chiny

P.H. TEXTIL-MAR,                 

ul. Chylońska 149,         

81-000 Gdynia

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

570 Tkanina ubraniowa Chiny

P.H. TEXTIL-MAR,                 

ul. Chylońska 149,         

81-000 Gdynia

pomorskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
568

Tkanina syntetyczna art. 

5524, wzór Y1393D#10
Indonezja

P.P. ZENITEX

Maria Krzesińska,                      

ul. Gen. Jankego 32,                 

40-612 Katowice

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
567

Tkanina sukienkowa, nr 

partii 200068
Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

pomorskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
566 Tkanina satynowa 2SB Indonezja

Aleksandra F.H.P. Import-

Eksport Witold Anderman i 

s-ka,                                          

ul. Kartuska 385 B,

 80-125 Gdańsk

nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
565 Tkanina satyno-tafta Chiny nie ustalono
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

572 Tkanina ubraniowa Polska (UE)

Biawena Zakład 

Włókienniczy S.A.,                 

ul. Sidorska 102,                         

21-500 Biała Podlaska

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

575
 Tkanina ubraniowa, 

2000878121553 
Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

576
Tkanina ubraniowa, 

2639/E100/173
Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

577
Tkanina ubraniowa, 

2639/E100/637
Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
578

Tkanina ubraniowa, 

2739E10000219-Ants
Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
574 Tkanina ubraniowa Włochy (UE)

Beltex s.c. Bożena 

Wierzbicka, Wojciech 

Wierzbicki,                              

ul. Marsa 15,                           

04-202 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
573 Tkanina ubraniowa Włochy (UE)

Beltex s.c. Bożena 

Wierzbicka, Wojciech 

Wierzbicki,                              

ul. Marsa 15,                           

04-202 Warszawa

podlaskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
571 Tkanina ubraniowa Polska (UE)

AZPB ANDROPOL S.A., 

ZWT FASTY,                               

ul. Przędzalniana 8,                

15-688 Białystok
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm  nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

584 Tkanina ubraniowa Drelich Chiny

Euro-Tex Sp. z o.o.,                

Al. Krakowska 52B,

05-090 Janki

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
583

Tkanina ubraniowa,  art. 

2739E10000101-CVANTS, 

kod kreskowy: 

2000837083830

Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
582

Tkanina ubraniowa, art. 

2639E10000637-ANTS, kod 

kreskowy: 2000874142842

Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
581

Tkanina ubraniowa, art. 

2629E10000161-ANTS, kod 

kreskowy: 2000874431410

Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
580

Tkanina ubraniowa 

8AD1300
Indonezja

P.P.H.U. J&K Janusz 

Krzesiński,                                

ul. Kościelna 111,                   

26-800 Białobrzegi 

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
579

Tkanina ubraniowa, 

2739E10000219-Cvants
Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

585
Tkanina ubraniowa Frisko 

łączka 12606 206
Chiny

Tkaniny,                                      

ul. Kościuszki 3, 

14-200 Iława 

warmińsko-mazurskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

586
Tkanina ubraniowa Frisko 

łączka 12945 202
Chiny

Tkaniny,                                      

ul. Kościuszki 3, 

14-200 Iława 

warmińsko-mazurskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

587
Tkanina ubraniowa Jowisz 

150 BR-R
Polska (UE)

Comex Sp. z o.o.,                     

ul. Sulejowska 45,                  

97-300 Piotrków 

Trybunalski

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

589

Tkanina ubraniowa, nr 

wzoru 7174-00-000-112, kod 

kreskowy: 2000879195331

Polska (UE)

Optex S.A.,                               

ul. Kolberga 2,                                             

26-300 Opoczno

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

591

Tkanina ubraniowa 

Sztruks,A-

0F066/150G1U715(2) 

5900816771789

Polska (UE)

Polontex S.A. Zakład 

Produkcyjny,                             

ul. Rejtana 25/35,

42-200 Częstochowa

śląskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

300 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

nie ustalono importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
590 Tkanina ubraniowa sztruks Chiny nie ustalono

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
588

Tkanina ubraniowa, kod 

kreskowy: 

2426600102005600

Chiny

Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego RENEX            

Sp. z o. o. ,                                                       

ul. Mszczonowska 60, 

05-090 Raszyn - Janki

Strona 84 z 109



Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów

54 mg/kg (nadruk 

jasnobrązowy);

71 mg/kg ( nadruk 

ciemnobrązowy)

nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

śląskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
596

Tkanina ubraniowa WJL-

308
Chiny

ATAL Sp. z o.o. ,                      

ul. Stawowa 27,                        

43-400 Cieszyn

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
595

Tkanina ubraniowa w 

kwiaty, żorzeta
nie ustalono

Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego RENEX           

Sp. z o. o. ,                                           

ul. Mszczonowska 60, 

05-090 Raszyn - Janki

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
594

Tkanina ubraniowa w 

kolorze brązowym
Polska (UE)

P.W. WIRMAT s.c. Danuta 

Matusiak, Radosław 

Matusiak, mgr Ilona 

Kosztowna,                      

Opiesin 5A,                              

98-220 Zduńska Wola

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
593 Tkanina ubraniowa, szyfon nie ustalono

Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego RENEX           

Sp. z o. o. ,                                           

ul. Mszczonowska 60, 

05-090 Raszyn - Janki

nie ustalono importer bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

592
Tkanina ubraniowa sztruks 

z nadrukiem 2932 Z14
Chiny nie ustalono
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

597

Tkanina ubraniowa wzór 

239/729, kolor 

ciemnozielony

Polska (UE)

P.W. WIRMAT s.c. Danuta 

Matusiak, Radosław 

Matusiak, mgr Ilona 

Kosztowna,                      

Opiesin 5A,                              

98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

598
Tkanina ubraniowa wzór 

719, kolor groszek
Polska (UE)

P.W. WIRMAT s.c. Danuta 

Matusiak, Radosław 

Matusiak, mgr Ilona 

Kosztowna,                      

Opiesin 5A,                              

98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

śląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
601

Tkanina w kolorze 

śliwkowym,

sprawozdanie z badań nr 

564/2009

Holandia (UE)

F.H. VERA-TEX Import 

Tkanin

Violetta Warda,                       

ul. Warszawska 107,

42-200 Częstochowa 

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
600 Tkanina ubraniowa Żyrafa Chiny

Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego RENEX           

Sp. z o. o. ,                                           

ul. Mszczonowska 60, 

05-090 Raszyn - Janki

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
599 Tkanina ubraniowa YJ-294 Korea

BONITEX s.c.,                           

ul. Borków 53,                         

04-786 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

603
Tkanina zasłonowa 

LJIYA/LILLY/BUR
Turcja

Eurofirany Sp.j.

B.B. Choczyńscy,                      

ul. Sienkiewicza 81,                  

34-300 Żywiec

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

500 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

604

Tkanina Żakard Koszyczek

w kolorze fioletowym,

sprawozdanie z badań nr 

476/2009

Chiny

P.P. ZENITEX

Maria Krzesińska,                      

ul. Gen. Jankego 32,                 

40-612 Katowice

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

606 Woal, deseń P50 19 nie ustalono

S.I.C. Sp. z o.o.,                         

ul. Romana 40/42,                       

93-370 Łódź    

łódzkie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
605  Tkanina żakardowa Dalia Polska (UE)

P.P.H.U. Drotex Tkaniny 

meblowe, art. Tapicerskie 

Kazimierz Drozd,                    

ul. Bydgoska 2,                                             

87-103 Mała Nieszawka

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
602

Tkanina w kolorze 

zielonym
Polska (UE)

Firma Handlowa NIKITA

Sp. z o.o.,                                    

ul. Tabelkowa 49,

93-351 Łódź 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

607

Baby set 1/1 rękawa 

(komplet sukienka + 

bluzka)

Bangladesz

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

608

Bawełniana koszula 

Collargo, kod EAN: 

5906724000935 

Polska (UE)

Enexpol Poland Sp. z o.o.,               

ul. 3 Maja 30,                                                      

28-400 Pinczów

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

609

Bezrękawnik z falbankami 

BZ04, kod kreskowy: 

5907456008664

Polska (UE)

Helena Drzymała 

Przedsiębiorstwo Kardigan 

Zakład Pracy Chronionej,                                       

ul. Głowackiego 2,                    

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

610
Bluza chłopięca Free 

Juniors Kids
Turcja

Sklep Odzieżowy Grażyna 

Piórkowska,                             

ul. Ludowa 2/5,                                                          

66-500 Strzelce Kraj

lubuskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

612
Bluza chłopięca z 

nadrukiem 
Turcja

Sklep Odzieżowy Grażyna 

Piórkowska,                             

ul. Ludowa 2/5,                                                          

66-500 Strzelce Kraj

lubuskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

613 Bluza dziecięca Byk nie ustalono

Chen Wensheng,                    

ul. Hetmańska 5/18A,

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

614

Bluza dziecięca na zamek

w szaro stalowe pasy, 093-

51B-04-182

Indie

Firma Produkcyjno-

Handlowa

TWA Tomasz Wilczek,              

ul. Rydlówka 20,

30-363 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

Wyroby konfekcyjne przeznaczone dla dzieci

611
Bluza chłopięca, kod 

kreskowy: 8888882900876
Hiszpania (UE)

(na etykiecie producent 

hiszpański)
producent bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

618
Bluza polarowa SNOOPY, 

kod EAN: 4025055996616
Chiny

MGL Metro Group 

Logistics Polska  Sp. z o.o. i 

Spółka Sp.k.,                                      

Al. Krakowska 61,

02-183 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
620 Bluza z golfem Bangladesz

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
619

Bluza singiel, kod EAN: 

5905957044907
Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

Sobot Ryszard - Furtak 

Wiesław,                                   

23-114 Jabłonna 138

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
617 Bluza, Nr Art. 03-05-679 nie ustalono

Thai Mark Sp. z o.o.,                

ul. Daleka 14,                                              

60-124 Poznań

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
616

Bluza dziewczęca z 

kapturem 
Bangladesz

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
615 Bluza dziewczęca, T/92-922 Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

PACCO 

Aleksandra 

Jankowska,                               

ul. Dobrzecka 69-71, 

62-800 Kalisz
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd
112 mg/kg oraz 58 

mg/kg (w nadrukach)

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

625
Bluzka dziecięca B&Q Kids, 

wiek 18M/80 
Singapur

Vida Sp. z o.o.,                       

ul. J. Zamoyskiego 2/4,              

03-801 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

626

Bluzka dziecięca JHB-1984, 

kod kreskowy: 

590479206195

Polska (UE)

P.P.H. "DANY" Sp. z o.o.,            

ul. Grodzka 6,                                             

59-225 Chojnów

dolnośląskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
624

Bluzka długi rękaw, kod 

kreskowy:

5906719227590

Polska (UE)

Przedsiębiorstwo 

Konfekcyjne ATUT J.H. 

Gałek Sp. J.,                              

ul. Starzyńskiego 3,

08-110 Siedlce

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
623

Bluzka długi rękaw ATUT 

2650, kod kreskowy: 

5906719226500

Polska (UE)

Przedsiębiorstwo 

Konfekcyjne ATUT J.H. 

Gałek Sp. J.,                              

ul. Starzyńskiego 3,

08-110 Siedlce

nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
622

Bluzka chłopięca z 

nadrukiem
Turcja nie ustalono

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
621 Bluzka 3951 Chiny

Trex Grażyna Pawlak - 

Lorenc,                                       

ul. Ogińskiego 13,                  

05-070 Sulejówek
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

628
Bluzka dziecięca, kod EAN: 

5717362489088
Holandia (UE)

ProBaby Sp. z o.o.,                   

ul. Bagrowa 7,

30-733 Kraków

małopolskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

630 Bluzka dziecięca Marions Turcja

Mirkpol Mirosław 

Maćkowiak,                         

Wolica 114D,                             

05-830 Nadarzyn

mazowieckie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

631

Bluzka dziecięca z długim 

rękawem

wielkość 68 kolor 

pomarańczowy

Polska (UE)

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe 

ROBERT Piotr Pluta,               

ul. Wyzwolenia 20,

41-103 Siemianowice 

Śląskie

śląskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
632

Bluzka dziewczęca, kod 

EAN: 5905957041289
Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

Sobot Ryszard - Furtak 

Wiesław,                                   

23-114 Jabłonna 138

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
629

Bluzka dziecięca Lusa, no. 

AY1051, wiek: 18M
nie ustalono

Vida Sp. z o.o.,                       

ul. J. Zamoyskiego 2/4,              

03-801 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
627

Bluzka dziecięca  Kids Club 

Spiderman, wiek: 3, No. BQ-

9343

Turcja

Vida Sp. z o.o.,                       

ul. J. Zamoyskiego 2/4,              

03-801 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

634
Bluzka Hello Kitty H&M, 

kod kreskowy: 710170 
Turcja

Sklep Hennes & Mauritz                 

Sp. z o.o.,                                              

ul. Pawia 5,                                 

31 - 154 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

635
Bluzka krótki rękaw, kod 

kreskowy: 5906719219342
Polska (UE)

Przedsiębiorstwo 

Konfekcyjne ATUT J.H. 

Gałek Sp. J.,                              

ul. Starzyńskiego 3,

08-110 Siedlce

mazowieckie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

636

Bluzka Little Princess, 

rozm. 74 cm, obw. kl. 51cm, 

kod kreskowy: 

59005408076440 

Polska (UE)

M.K. Golińscy,                         

ul. Składowa 25,                      

41-500 Chorzów

podkarpackie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

638
Bluzka polo, wielkość 86 

cm, obw. kl. 52 cm 
Polska (UE)

Animar s.c. Jadwiga 

Jabłońska-Juszczyk, 

Zbigniew Kieler,                     

ul. Zbąszyńska 2b,                  

91-342 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
639

Bluzka z długim rękawem 

Collargo, kod EAN: 

5906724002090

Polska (UE)

Enexpol Poland Sp. z o.o.,               

ul. 3 Maja 30,                                                      

28-400 Pinczów

mazowieckie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
637 Bluzka Max Polska (UE)

Smyk 2 Agnieszka 

Maciejczyk,                              

ul. Paderewskiego 19,          

26-600 Radom

zachodniopomorskie nie ustalono bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
633

Bluzka dziewczęca z 

nadrukiem LUSA No AY-

1057

nie ustalono

dystrybutor:                         

Hala "TOBRUK"                 

stoisko nr 17,                      ul. 

Ks. Świętopełka ,                         

70 - 210 Szczecin 
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

641

Body dla niemowląt, kod 

kreskowy:

590470516406500068

Chiny

CDRL Sp. z o.o.,                 

Pianowo, ul. Kwiatowa 2,                        

64-000 Kościan

wielkopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

642

Body dla niemowląt, kod 

kreskowy:

590470516570300068

Chiny

CDRL Sp. z o.o.,                 

Pianowo, ul. Kwiatowa 2,                        

64-000 Kościan

wielkopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

643
Body Kocham dziadków, 

wielkość 74/48
Polska (UE)

P.P.H.U. PĄCZKA s.c. 

Stanisława, Tadeusz, Kamil 

Pączka,                                  

ul. Lubelska 56,                        

36-050 Sokołów Młp. 

podkarpackie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

645
Dres dziecięcy Pe pepedini, 

baby collection                                     
nie ustalono

Sklep Odzieżowy Grażyna 

Piórkowska,                             

ul. Ludowa 2/5,                                                          

66-500 Strzelce Kraj

lubuskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto

dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
646

Dres dziewczęcy z 

nadrukiem
Chiny

PEPCO Poland Sp. z o.o.,                  

Os. Czecha 111,

61-291 Poznań

podkarpackie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
644

Body z nadrukiem, 

wielkość 86
Polska (UE)

P.P.H.U. PĄCZKA s.c. 

Stanisława, Tadeusz, Kamil 

Pączka,                                  

ul. Lubelska 56,                        

36-050 Sokołów Młp. 

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
640

Bluzka z krótkim rękawem      

Helikopter 01
Polska (UE)

Zakład Produkcyjny 

BARNABA Bożena Bartnik,                                     

ul. Podedworze 20,               

30-686 Kraków
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

648 Getry dziewczęce Rurka Polska (UE)

Gamet Elżbieta i Tadeusz 

Garnysz,                                      

ul. Zachodnia 32,                                        

95-020 Justynów

łódzkie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

649

Golf dziecięcy ZHG-1129, 

kod kreskowy: 

5904792085267

Polska (UE)

P.P.H. "DANY" Sp. z o.o.,            

ul. Grodzka 6,                                             

59-225 Chojnów

dolnośląskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

651

Kombinezon dziecięcy 

ZOO, kod kreskowy: 

2900000014909 

Polska (UE)

P.P.H. Janmar Maria Jolanta 

Sikorska,                                 

ul. Kolejowa 1,                                             

87-720 Ciechocinek

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
650

Kombinezon dziecięcy 

Bobo, kod kreskowy: 

2900000000599   

Polska (UE)

P.P.H. Janmar Maria Jolanta 

Sikorska,                                 

ul. Kolejowa 1,                                             

87-720 Ciechocinek

dolnośląskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
647

Dres LHD-1590, kod 

kreskowy: 5904792091282
Polska (UE)

P.P.H. "DANY" Sp. z o.o.,            

ul. Grodzka 6,                                             

59-225 Chojnów
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

kadm

39 mg/kg (w tkaninie 

koloru czerwonego);

37 mg/kg (w tkaninie 

koloru 

pomarańczowowego); 

31 mg/kg (w 

wielokolorowym 

nadruku)

nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

653

Kombinezon transformacja 

pikowany, kolor błękitny, 

kod kreskowy: 

2900000010505

Polska (UE)

P.P.H. Janmar Maria Jolanta 

Sikorska,                                 

ul. Kolejowa 1,                                             

87-720 Ciechocinek

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

formaldehyd

43 mg/kg (w części 

wyrobu pokrytej 

nadrukiem)

dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

656
Komplet (bluzka, śpiochy) 

kolor niebieski z nadrukiem
Polska (UE)

P.P.H.U. Uśmiech dziecka 

IK Irena Kacprzak,                   

ul. Bruzdowa 27,                      

91-232 Łódź

małopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
654

Komplet Berbeć (kaftanik i 

śpiochy)
Polska (UE)

Zakład Produkcyjny  Dino 

Baby wł. Marcela Jabłońska,                                  

Os. Pod Bliźniakami 38,           

34-123 Chocznia

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
653 Komplet baby Cirio Tajlandia

Trex Grażyna Pawlak - 

Lorenc,                                       

ul. Ogińskiego 13,                  

05-070 Sulejówek

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

652

Kombinezon 

przeciwdeszczowy 

UNITECH,  nr art. Real 

434329

nie ustalono

MGL Metro Group 

Logistics Polska  Sp. z o.o. i 

Spółka Sp.k.,                                      

Al. Krakowska 61,

02-183 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd

77 mg/kg (wczęści 

wyrobu pokrytej 

nadrukiem)

dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

658
Komplet chłopięcy, kod 

kreskowy: 220002200118
Chiny

PEPCO Poland Sp. z o.o.,                  

Os. Czecha 111,

61-291 Poznań

wielkopolskie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

660
Komplet dziecięcy 2-

częściowy wielkość 80
Polska (UE)

Firma Bokollo Bożena 

Kołodziejska,                          

ul. Storczykowa 5,                                      

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

661
Komplet dziecięcy 2-

częściowy wielkość 86
Polska (UE)

Firma Bokollo Bożena 

Kołodziejska,                          

ul. Storczykowa 5,                                      

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów

95 mg/kg (w okrywie 

misia);                                               

40 mg/kg (w dzianinie 

zasadniczej misia)

nie może być 

stosowany

kujawsko-pomorskie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

662
Komplet dziecięcy 2-

częściowy wielkość 86
Polska (UE)

Firma Bokollo Bożena 

Kołodziejska,                          

ul. Storczykowa 5,                                      

87-100 Toruń

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
659

Komplet chłopięcy, 

kod kreskowy: 

5904356917294

Polska (UE)

P.P.H. IMPORT-EKSPORT 

Krystyna Hryncewicz,             

ul. Widok 94/41,                    

62-800 Kalisz

łódzkie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

657
Komplet (bluzka, śpiochy) 

kolor zielony z nadrukiem
Polska (UE)

P.P.H.U. Uśmiech dziecka 

IK Irena Kacprzak,                   

ul. Bruzdowa 27,                      

91-232 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

663

Komplet dziecięcy

JIAYANG COLLECTION

art. LOTNO 3100140

Chiny

Limax Sp. z o.o. ,                      

Al. Prymasa Tysiąclecia 83,

01-242 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd

39,40 mg/kg  (tkanina 

moro); 83,76 mg/kg 

(tkanina zgniła zieleń);  

nie wykryto (podszewka 

biała)

dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

664

Komplet niemowlęcy : 

bluzka+spodnie

bluzka: cały wyrób

elementy kroju bluzki :

- dzianina biała drukowana

- dzianina żółta

- dzianiana biała (rękawki)

spodnie: cały wyrób

elementy kroju spodni:

- tkanina w kratę

- dzianina biała 

(podszewka)

- dzianina beżowa

  (lampasy i kieszeń)

Tajlandia

SMYK Sp. z o.o.,                      

ul. Bocheńskiego 87

40-847 Katowice

śląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd

68,81 mg/kg;

58,92 mg/kg;

93,94 mg/kg;

61,23 mg/kg;

31,32 mg/kg

74,05 mg/kg;

74,82 mg/kg;

69,22 mg/kg;

44,80 mg/kg

dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

665

Komplet Villa -kamizelka, 

spodnie, muszka- w kolorze 

beżowym
Polska (UE)

Zakład Konfekcji Dziecięcej

SMYK

Renata Adamowska,                 

ul. Chojnicka 2,

83-200 Starogard Gdański

pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

666

Komplet Villa - kamizelka, 

spodnie, muszka- w kolorze 

grafitowym

Polska (UE)

Zakład Konfekcji Dziecięcej

SMYK

Renata Adamowska,                 

ul. Chojnicka 2,

83-200 Starogard Gdański

pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

667
Koszula chłopięca, kod 

kreskowy: 5904356917416
Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

PACCO 

Aleksandra 

Jankowska,                                               

ul. Dobrzecka 69-71, 

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

669
Koszula chłopięca w kratę, 

gat. I, rozm. 128 cm 
Polska (UE)

Amber Katarzyna i 

Krzysztof Artemiuk Sp.j.,                

ul. Modrzewiowa 75,             

15-522 Białystok-Zaścianki

podlaskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

672
Koszulka CRASHONE, kod 

EAN: 28545005901007
Bangladesz

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław

dolnośląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

podkarpackie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
671

Koszulka Bobas, wielkość 

56
Polska (UE)

P.P.H.U. MARGO s. c. 

Teresa Durak, Józef Gul,               

ul. Handlowa 2,                         

36-100 Kolbuszowa  

lubelskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
670

Koszula w kratę, kod EAN: 

5908311134528
Polska (UE)

P.P.H. RATEX

H. Romanek, E. Romanek,                              

ul. Abramowicka 11,

20-442 Lublin

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
668

Koszula chłopięca Spider-

Man 
Indie

C&A Polska Sp. z o.o.,                      

Al. Jana Pawła II 80,                     

00-175 Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

673
Koszulka CRASHONE, kod 

EAN: 96218101001001
Bangladesz

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław

dolnośląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

674 Koszulka DDB 1/1 Bangladesz

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

675

Koszulka dla niemowląt, 

kod kreskowy:

590470516210800068

Chiny

CDRL Sp. z o.o.,                 

Pianowo, ul. Kwiatowa 2,                        

64-000 Kościan

wielkopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

676

Koszulka dla niemowląt, 

kod kreskowy: 

590470516451500056

Chiny

CDRL Sp. z o.o.,                 

Pianowo, ul. Kwiatowa 2,                        

64-000 Kościan

wielkopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

677

Koszulka dziecięca w 

kolorze czarnym, 093-42B-

99-100

Indie

Firma Produkcyjno-

Handlowa

TWA Tomasz Wilczek,              

ul. Rydlówka 20,

30-363 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd 37,64 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
679 Koszulka, Nr Art. 09-20-051            nie ustalono

Thai Mark Sp. z o.o.,                

ul. Daleka 14,                                              

60-124 Poznań

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
678

Koszulka MARCEL z 

nadrukiem, kolor czerwony
Polska (UE)

P.P.H.U. VIKI Mariusz 

Niedźwiecki,                           

ul. Snopowa 17a,                     

94-213 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
684

Koszulka TYMON z 

nadrukiem, kolor 

pomarańczowo-zielony

Polska (UE)

P.P.H.U. VIKI Mariusz 

Niedźwiecki,                           

ul. Snopowa 17a,                     

94-213 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
683

Koszulka TYMON z 

nadrukiem kolor 

pomarańczowo-zielony

Polska (UE)

P.P.H.U. VIKI Mariusz 

Niedźwiecki,                           

ul. Snopowa 17a,                     

94-213 Łódź

łódzkie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
682

Koszulka TYMON z 

nadrukiem kolor beżowo-

brązowy

Polska (UE)

P.P.H.U. VIKI Mariusz 

Niedźwiecki,                           

ul. Snopowa 17a,                     

94-213 Łódź

lubelskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
681

Koszulka t-shirt z 

nadrukiem, kod EAN: 

5290864000413

Niemcy (UE)

ProBaby Sp. z o.o.,                   

ul. Bagrowa 7,

30-733 Kraków

wielkopolskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
680 Koszulka, Nr Art. 09-20-243 nie ustalono

Thai Mark Sp. z o.o.,                

ul. Daleka 14,                                              

60-124 Poznań
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

685
Koszulka z kapturem CO 

1/1 
Bangladesz

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław

dolnośląskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd 52 mg/kg
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

687
Leginsy H&M, kod 

kreskowy: 654751 
Turcja

Sklep Hennes & Mauritz                 

Sp. z o.o.,                                              

ul. Pawia 5,                                 

31 - 154 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

688
Pajac Kocham babcię, 

wielkość 62/40
Polska (UE)

P.P.H.U. PĄCZKA s.c. 

Stanisława, Tadeusz, Kamil 

Pączka,                                  

ul. Lubelska 56,                        

36-050 Sokołów Młp. 

podkarpackie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

690
Piżama niemowlęca 

dziewczęca
Chiny

PEPCO Poland Sp. z o.o.,                  

Os. Czecha 111,

61-291 Poznań

wielkopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

691

Podkoszulek z długim 

rękawem w kolorze 

niebiesko- kremowym

Polska (UE)

Zakład Produkcyjny  Dino 

Baby wł. Marcela Jabłońska,                                  

Os. Pod Bliźniakami 38,           

34-123 Chocznia

małopolskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

świętokrzyskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
689

Piżama Collargo, kod EAN: 

5906724003189
Polska (UE)

Enexpol Poland Sp. z o.o.,               

ul. 3 Maja 30,                                                      

28-400 Pinczów

śląskie producent bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

686

Koszulka z krótkim 

rękawem

Daisy w Krainie Czarów

Polska (UE)

Wójcik Fashion Sp. z o.o.

Sp.k.,                                          

ul. Gen. Boruty-

Spiechowicza 39,                    

43-300 Bielsko-Biała
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

693

Półśpiochy, wielkośc 56 

(obwód klatki piersiowej 

36/38)                  

Polska (UE)

P.P.H.U. MARGO s. c. 

Teresa Durak, Józef Gul,               

ul. Handlowa 2,                         

36-100 Kolbuszowa 

podkarpackie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

695
Spodnie chłopięce KPTR 

5215
Pakistan

Spectrum Poland                  

Sp. z o.o.,                                  

ul. Trębacka 3, 

00-074 Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

696
Spodnie chłopięce 

sztruksowe, rozm. 146 cm
Polska (UE)

Amber Katarzyna i 

Krzysztof Artemiuk Sp.j.,                

ul. Modrzewiowa 75,             

15-522 Białystok-Zaścianki

podlaskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

dolnośląskie
pierwszy 

dystrybutor
bezpieczeństwo

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
698

Spodnie długie DDG, kod 

EAN: 21611020808007
Bangladesz

TAKKO Fashion Polska 

Sp. z o.o.,                                    

ul. K. Wielkiego 19a,

50-077 Wrocław

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

697 Spodnie, CJB918113 Chiny

Smyk Sp. z o.o.,                         

ul. Krucza 50, 00-025 

Warszawa

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

694

Spodnie chłopięce, 

kod kreskowy: 

5904356177164

Polska (UE)

P.P.H. IMPORT-EKSPORT 

Krystyna Hryncewicz,             

ul. Widok 94/41,                    

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo

małopolskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne692

Podkoszulek z długim 

rękawem w kolorze 

pomarańczowo- białm

Polska (UE)

Zakład Produkcyjny  Dino 

Baby wł. Marcela Jabłońska,                                  

Os. Pod Bliźniakami 38,           

34-123 Chocznia
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

699

Spodnie dziecięce, model 

XP-11, kolor różowy, kod 

kreskowy: 5907596810585  

Chiny

P.P.H.U. MAXIMAR             

Sp. j.,                                          

ul. Ogrodowa 74,                     

91-071 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

700

Spodnie dziecięce, model 

XP-21, kolor brązowy, kod 

kreskowy: 5907596811322

Chiny

P.P.H.U. MAXIMAR             

Sp. j.,                                          

ul. Ogrodowa 74,                     

91-071 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel
0,98 µg/cm2/tydzień (w 

metalowym zapięciu)

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

702

Spodnie dziecięce, wielkość: 

92 (wzrost: 92 cm, obwód 

klatki piersiowej: 52 cm, 

obwód pasa: 50 cm)

Polska (UE)

P.P.H.U. MARGO s. c. 

Teresa Durak, Józef Gul,               

ul. Handlowa 2,                         

36-100 Kolbuszowa 

podkarpackie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

704
Spodnie Indeks 979-27, kod 

EAN: 5908311134818
Polska (UE)

P.P.H. RATEX

H. Romanek, E. Romanek,                              

ul. Abramowicka 11,

20-442 Lublin

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

wielkopolskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
703

Spodnie dziewczęce T/70-

706
Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

PACCO 

Aleksandra 

Jankowska,                                               

ul. Dobrzecka 69-71, 

62-800 Kalisz

łódzkie importer bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

701
Spodnie dziecięce PMX-

17/S, kolor brązowy
Chiny

P.P.H.U. MAXIMAR             

Sp. j.,                                          

ul. Ogrodowa 74,                     

91-071 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

706 Spodnie MotiVation Turcja nie ustalono nie ustalono nie ustalono bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

707
Spodnie sztruksowe z 

podszewką
Chiny

dystrybutor:                         

Hala "TOBRUK"                 

stoisko nr 17,                      ul. 

Ks. Świętopełka ,                         

70 - 210 Szczecin 

zachodniopomorskie nie ustalono bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

708
Spodnie wzór nadruk 347, 

kod EAN: 5905957045690
Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

Sobot Ryszard - Furtak 

Wiesław,                                   

23-114 Jabłonna 138

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel nie wykryto

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

711
Spódnica dziewczęca P/98-

983
Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

PACCO 

Aleksandra 

Jankowska,                                               

ul. Dobrzecka 69-71, 

62-800 Kalisz

wielkopolskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
710

Spódnica dziecięca Styl 

8875
nie ustalono

Chen Wensheng,                    

ul. Hetmańska 5/18A,

82-300 Elbląg

śląskie producent bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
709

Spodnie z tkaniny - kolor 

biały

Retro Marzenie

Polska (UE)

Wójcik Fashion Sp. z o.o.

Sp.k.,                                          

ul. Gen. Boruty-

Spiechowicza 39,                    

43-300 Bielsko-Biała

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
705 Spodnie Marions Turcja

Mirkpol Mirosław 

Maćkowiak,                         

Wolica 114D,                             

05-830 Nadarzyn
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

nikiel

1,08 µg/cm2/tydzień;                             

1,83 µg/cm2/tydzień (w 

metalowych nitach)

nie może być 

stosowany jako 

powłoka

713
Sukienka Fiona S32, kod 

kreskowy:  5907456008725
Polska (UE)

Helena Drzymała 

Przedsiębiorstwo Kardigan 

Zakład Pracy Chronionej,                                       

ul. Głowackiego 2,                    

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

714
Sukienka Kaja S94, kod 

kreskowy: 5907456007773
Polska (UE)

Helena Drzymała 

Przedsiębiorstwo Kardigan 

Zakład Pracy Chronionej,                                       

ul. Głowackiego 2,                    

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

715

Sukienka Sandra

601/2009, kod kreskowy: 

5907456008596

Polska (UE)

Helena Drzymała 

Przedsiębiorstwo Kardigan 

Zakład Pracy Chronionej,                                       

ul. Głowackiego 2,                    

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

716
Sukienka sztruksowa, kod 

EAN: 5908311133415
Polska (UE)

P.P.H. RATEX

H. Romanek, E. Romanek,                              

ul. Abramowicka 11,

20-442 Lublin

lubelskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

717
Szorty bawełna  425, kod 

EAN: 5905957044259
Polska (UE)

Zakład Odzieżowy 

Sobot Ryszard - Furtak 

Wiesław,                                   

23-114 Jabłonna 138

lubelskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

718 T-shirt chłopięcy, 43703B Indie

Wam - Front, Levcel S.J.,                 

ul. Gromadzka 46,                                

30-719 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

łódzkie importer bezpieczeństwo

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

712
Spódniczka dziewczęca, ER-

01, kolor ciemnoróżowy
Chiny

P.P.H.U. MAXIMAR             

Sp. j.,                                          

ul. Ogrodowa 74,                     

91-071 Łódź
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

720
T-shirt SPIDER MAN, kod 

EAN: 3700108561638 
Chiny

E plus M Sp. z o.o.,                  

05-500 Stara Iwiczna, 

ul.Kolejowa 19

mazowieckie importer bezpieczeństwo formaldehyd  25,33 mg/kg
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

bezpieczeństwo ołów nie wykryto
nie może być 

stosowany

bezpieczeństwo kadm nie wykryto
nie może być 

stosowany

722
Tunika H&M, kod 

kreskowy: 426281 
Bangladesz

Sklep Hennes & Mauritz                 

Sp. z o.o.,                                              

ul. Pawia 5,                                 

31 - 154 Kraków

małopolskie importer bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

150 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

723

Ubranko dla niemowląt -

body sito Polska (UE)

Producent Odzieży 

Dziecięcej Krys-An s.c. 

Renata, Vesselin Kosouliev,                                

ul. Gniewska 13,

81-047 Gdynia

pomorskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

724
Ubranko dla niemowląt -

body w paski
Polska (UE)

Producent Odzieży 

Dziecięcej Krys-An s.c. 

Renata, Vesselin Kosouliev,                                

ul. Gniewska 13,

81-047 Gdynia

pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

małopolskie importer
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
721

T-shirt z nadrukem

kolor czarno-zielony, 093-

42B-36-529

Indie

Firma Produkcyjno-

Handlowa

TWA Tomasz Wilczek,              

ul. Rydlówka 20,

30-363 Kraków

mazowieckie importer bezpieczeństwo
brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
719

T-shirt Marvel Heroes, 

MCB 922131
Chiny

Smyk Sp. z o.o.,                         

ul. Krucza 50, 00-025 

Warszawa
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

725
Ubranko dla niemowląt - 

kaftan
Polska (UE)

Producent Odzieży 

Dziecięcej Krys-An s.c. 

Renata, Vesselin Kosouliev,                                

ul. Gniewska 13,

81-047 Gdynia

pomorskie producent bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

726

Ubranko dla niemowląt -

komplet śpiochy, kaftan, 

czapka

Polska (UE)

Producent Odzieży 

Dziecięcej Krys-An s.c. 

Renata, Vesselin Kosouliev,                                

ul. Gniewska 13,

81-047 Gdynia

pomorskie producent bezpieczeństwo formaldehyd nie wykryto
dopuszczalna wartość 

20 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

727 Apaszka, kolor turkusowy Indie

P.F.H. AKTON Grażyna 

Kuchowicz,                               

ul. Narutowicza 32,               

90-135 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

728 Szal art. 1032 Indie

MARENGO FASHION,             

ul. Rozewska 1,                          

81-056 Gdynia

pomorskie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

729 Szal clin art. 0072 Indie

Planeta Mody Sp. z o.o.,                        

ul. Lubelska 43H,

10-410 Olsztyn

warmińsko-mazurskie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

730
Szal damski kolor niebiesko-

zielony
Chiny

BEIJING Sp. z o.o.,                 

ul. Nadrzeczna 16,                       

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne
184 mg/kg - 

3,3'dimetoksybenzydyna 

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

731
Szal damski kolor różowo-

pomarańczowy
Chiny

BEIJING Sp. z o.o.,                 

ul. Nadrzeczna 16,                       

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

732
Szal damski kolor 

wrzosowy w kwiaty
Chiny

XU SHI WAN LIDA             

Sp. z o.o.,                                     

ul. Katowicka 24,                                         

41-600 Świętochłowice

śląskie nie ustalono bezpieczeństwo aminy aromatyczne

490 mg/kg- benzydyna;  

75 mg/kg - 

3,3'dimetoksybenzydyna

dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

przekazano do UOKiK na 

podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów

733
Szal damski w paski, kolor 

czerwono-zielono-czarny
Indie

Ewa Panejko - Pankiewicz 

s.c. Ewa Panejko - 

Pankiewicz, Ryszard 

Pankiewicz,                              

ul. Rzgowska 15,                     

93-008 Łódź 

łódzkie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

734
Szal damski w paski kolor 

czerwono-żółto-brązowy
Chiny

BEIJING Sp. z o.o.,                 

ul. Nadrzeczna 16,                       

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

Apaszki i szale
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Podjęte działania przez 

WIIH w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  

z wynikami badań 

laboratoryjnych)
Nazwa wyrobu

kraj 

pochodzenia

Nazwa i adres 

przedsiębiorcy
województwo

rodzaj 

działalności

zakres badania 

laboratoryjnego
badany parametr

wynik badania 

laboratoryjnego
 przepisy 

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę ocena wyrobu - badania laboratoryne

735 Szal, kolor różowy Indie

P.F.H. AKTON Grażyna 

Kuchowicz,                               

ul. Narutowicza 32,               

90-135 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

736 Szal, kolor zielony Indie

P.F.H. AKTON Grażyna 

Kuchowicz,                               

ul. Narutowicza 32,               

90-135 Łódź

łódzkie importer bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami

737
Szal we wzory czarno-

niebieski
Chiny

XU SHI WAN LIDA             

Sp. z o.o.,                                     

ul. Katowicka 24,                                         

41-600 Świętochłowice

śląskie nie ustalono bezpieczeństwo aminy aromatyczne nie wykryto
dopuszczalna wartość 

30 mg/kg

brak działań, gdyż wyrób 

jest zgodny z przepisami
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