
 

 
 

http://www.pbspolska.eu | biuro@pbspolska.eu | www.facebook.com/PBSPolska | www.twitter.com/PBSPolska 
 

 

Warszawa, 2014-11-28 

 Deklaracja zgodności 
  

PBS Connect Polska Sp. z o.o. potwierdza że dostarczane przez nią wyszczególnione artykuły jednorazowe: 

 widelec, nóż, łyżka, łyżeczka, mieszadełko Office Products, spełniają wymogi następujących przepisów: 

• Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r w 
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 
80/590/EWG i 89/109/EWG (Dziennik Urzędowy UE nr L338/ 4 z 13.11.2004r.) 

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dziennik Ustaw nr 171 poz 
1225 z 27.09.2006r.). 

• Rozporządzenie komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22.12.2006r. w strawie dobrej praktyki 
produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

• Rozporządzenie komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29.05.2009r. w sprawie aktywnych i inteligentnych 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

• Rozporządzenie komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14.01.2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z 
tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11.02 2004r. zmieniające dyrektywę 
94/62/WE w strawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

Materiały zastosowane do produkcji wyżej wymienionych artykułów mieszczą się w wykazie substancji 
dozwolonych zawartych w: 

Dyrektywie Komisji 2002/72/WE z dnia 06.08.2002r. W sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dziennik Urzędowy UE nr 220/18 z 13.11.2004r.) 
zmienionym Dyrektywami: 2004/1/WE (Dz. U. UE nr L7/45 z 13.01.2004r.), 2004/19/WE(Dz. U. UE nr L71/8 z 
10.03.2004r.), 2005/79/WE( Dz. U. UE nr L302 /35 z 19.11.2005r.), 2007/19/WE (Dz. U. UE nr L97/50 z 
12.04.2007r.) oraz 2008/39/WE (Dz. U. UE nr L63/7 z 07.03.2008r.) i odpowiadającym mu wykazie zawartym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2007r. W sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest 
dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów sztucznych, a także sposobu 
sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 129 poz 904 z 
19.07.2007r.) 
 
Materiał sztućców mogą mieć kontakt z różnymi środkami spożywczymi które trudno jest jednoznacznie 
zdefiniować (wędliny, sery, warzywa, owoce i inne) w temperaturze od +20°C do +80°C. W szczególności nie 
należy przekraczać górnego poziomu wytrzymałości temperaturowej artykułów. 
 
Przy zachowaniu powyższych ograniczeń temperaturowych, artykuły te wprowadzone do obrotu: 
 
Ï nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka; 
Ï nie powodują niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności; 
Ï nie powodują pogorszenia cech organoleptycznych żywności. 
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