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Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie 

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i PU 
 
  

Wykaz oznaczeń fizykochemicznych wykonywanych w próbkach żywności 
 

OZNACZENIA AKREDYTOWANE (certyfikat akredytacji PCA nr AB 537) 

Oznaczany parametr Metoda badawcza 

azotany i azotyny w produktach mlecznych  
PN-EN ISO 14673-1:2004 
metoda spektrofotometryczna 

azotany i azotyny w produktach owocowo-
warzywnych  

PN-92/A-75112 pkt. 3 * 
metoda spektrofotometryczna  

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(benzo(a)piren, benzo(a)antracen, 
benzo(b)fluoranten, chryzen)  

PB/HŻL-12   wydanie 3  z dnia 01.03.2011 r. 
metoda wysokosprawna chromatografia cieczowa  
z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)  

niedozwolone barwniki:  
Sudan I, II, III, IV, para-Red (obecność) 

Wydawnictwo Metodyczne PZH    Warszawa 2004 
metoda wysokosprawna chromatografia cieczowa 
z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) 

barwniki syntetyczne: 
tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień 

pomarańczowa, azorubina, amarant, czerwień 
koszenilowa, erytrozyna, czerwień 2G, czerwień 
Allura, błękit patentowy, indygotyna, błękit 
brylantowy, zieleń S, czerń brylantowa 

PB/HŻL-03   wydanie 2  z dnia 06.02.2009 r. 

metoda spektrofotometryczna (metoda wyłącznie dla 
próbek zawierających 1 barwnik) 

barwniki syntetyczne: 
tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień 
pomarańczowa, azorubina, czerwień koszenilowa, 
erytrozyna, czerwień 2G, czerwień Allura, błękit 
patentowy, indygotyna, błękit brylantowy, czerń 
brylantowa  

PB/HŻL-14   wydanie 2  z dnia 20.04.2009 r. 
metoda wysokosprawna chromatografia cieczowa 
z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) 

chlorek sodu w:  
1) przetworach owocowych i warzywnych 
2) koncentratach spożywczych 
3) wyrobach garmażeryjnych 

1) PN-90/A-75101/10+Az1:2002 pkt.2 * 
2) PN-A-79011-7:1998 
3) PN-85/A-82100 pkt.2.7 * 
metoda miareczkowa 

histamina w rybach, konserwach i przetworach 
rybnych 

Wydawnictwo Metodyczne PZH 2007 
metoda wysokosprawna chromatografia cieczowa 
z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) 

jodek potasu w soli spożywczej 
PN-80/C-84081.35 * 
metoda spektrofotometryczna 

kwas benzoesowy i sorbowy 
PN-EN 12856:2002 
metoda wysokosprawna chromatografia cieczowa 
z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) 

kwas sorbowy  
PN-90/A-75101/25,  pkt. 2 * 
metoda spektrofotometryczna w ultrafiolecie 

dwutlenek siarki  

PN-90/A-75101/23,  pkt. 2 * 
metoda miareczkowa 

PN-90/A-75101/23,  pkt. 3 * 
metoda miareczkowa po destylacji (metoda 
odwoławcza) 

dwutlenek siarki (wina i miody pitne) 
PN-90/A-79120/10 * 
metoda miareczkowa 

kwasowość ogólna w przetworach owocowo-
warzywnych (z wyłączeniem soków owocowych 
i warzywnych) 

PN-90/A-75101/04+Az1:2002 pkt.3 * 
metoda miareczkowa 

kwasowość ogólna w napojach 
PN-85/A-79033,  pkt. 3.8.2 * 
metoda miareczkowa 

ołów (Pb) PN-EN 14082:2004 
metoda absorpcyjna spektrometria atomowa z 
atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) kadm (Cd) 

rtęć (Hg) 
PB/HŻL-11   wydanie 2  z dnia 07.04.2010 r. 
metoda absorpcyjna spektrometria atomowa  
z generacją zimnych par (AAS) 

cyna (Sn) 
PB/HŻL-15   wydanie 2 z dnia 20.04.2009 r. 
metoda absorpcyjna spektrometria atomowa z 
atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)  
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substancje słodzące:  
aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu 

PN-EN 12856:2002 
metoda wysokosprawna chromatografia cieczowa 
z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) 

liczba kwasowa w tłuszczach   
PN-EN ISO 660:2010  pkt. 9.1 
metoda miareczkowa 

liczba nadtlenkowa w tłuszczach 
PN-EN ISO 3960:2017-03 
metoda miareczkowa 

Oznaczenia nieakredytowane 

Oznaczany parametr Metoda badawcza 

miedź (Cu) 
Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa 1996 
metoda absorpcyjna spektrometria atomowa 

cynk (Zn) 
Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa 1996 
metoda absorpcyjna spektrometria atomowa 

białko 
PN-75/A-04018+Az3:2002 *  
metoda miareczkowa (Kiejdahla) 

tłuszcz w: 
1) wyrobach cukierniczych 
2) w koncentratach i mleku w proszku 

1) PN-71/A-88021 p. 2.1 *- metoda Soxhleta  
2) PN-A-79011-4:1998 pkt 2.5 - metoda Soxhleta, 

Weibulla-Stoldta 

związki polarne w tłuszczach 
PN-EN ISO 8420:2004+AC:2008 
metoda wagowa 

syntetyczne barwniki w żywności  
(wykrywanie i identyfikacja) 

PB/HŻL-24   wydanie 1  z dnia 30.10.2012 r. 
metoda barwienia wełny i chromatografia bibułowa 

kofeina w napojach energetyzujących 
PN-EN 12856: 2002 
metoda wysokosprawna chromatografia cieczowa z 
detektorem UV-VIS (DAD) 

siarczany w soli spożywczej 
Instrukcja PZH wersja 1 z dnia 29.02.2012 
metoda turbidymetryczna 

sucha masa/woda 
PB/HŻL-25   wydanie 1  z dnia 11.01.2013 r. 
metoda wagosuszarkowa 

popiół całkowity i nierozpuszczalny w 10% roztworze 
HCL 

według odpowiednich norm w zależności od 
rodzaju produktu 
metoda wagowa 

ekstrakt ogólny w: 
1) napojach bezalkoholowych 
2) w przetworach owocowych i warzywnych  z 
wyłączeniem soków owocowych i warzywnych 
3) w sokach owocowych i warzywnych 

 
1) PN-85/A-79033 pkt. 3.6.1 * 
2) PN-A-75101-02:1990/Az1:2002 * 
3) PN-EN 12143:2000 
metoda refraktometryczna 

alkohol etylowy w winach i napojach alkoholowych 
PN-90/A-79120/04 * 
metoda destylacyjna, pomiar areometryczny 
zawartości alkoholu w destylacie  

zanieczyszczenia biologiczne (w tym szkodniki), 
mechaniczne, ferromagnetyczne  
(wykrywanie i oznaczanie ilościowe) 

PN-91/R-87019 pkt. 8 * 
PN-96/R-87027* 
PN-74/A-74016* 
PN-98/A-79011-2 +Az2:2008 
metoda wizualna i wagowa 

pH w produktach żywnościowych: 
1) przetwory owocowo-warzywnych z wyłączeniem 
soków owocowych i warzywnych, 
2) piwo,  
3) koncentraty spożywcze,  
4) cukier 

 
1) PN-A-75101-06:1990+Az1:2002 * 
2) PN-A-79093-4:2000 
3) PN-A-79011-10:1998+Az1:2001 
4) PN-87/A-74855/09 * 
metoda potencjometryczna  

Kwasowość 
1) przetwory zbożowe 
2) pieczywo 
3) koncentraty spożywcze 

 
1) PN-60/A-74007 * 
2) PN-A-74108:1996 pkt 3.4 
3) PN-A-79011- 9:1998 
metoda miareczkowa 

cechy organoleptyczne 
według odpowiednich norm 
metoda opisowa prosta 

 

 * - normy wycofane ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia 
 

 
 

 

 
 


