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Deklaracja zgodności 
 

 
           Wersja nr 05 z dnia 01.02.2018 

 
1. Nazwa oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawia deklarację zgodności: 

 
Guillin Polska Sp. z o.o. 
56-400 Oleśnica  
ul. Przemysłowa 3 
 

 
2. Nazwa i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przywozi materiały lub   
      wyroby z tworzyw sztucznych albo produkty pochodzące z pośrednich etapów ich 
      wytwarzania  lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów: 

 
             Guillin Polska Sp. z o.o. 

56-400 Oleśnica  
ul. Przemysłowa 3 

 
 

3. Dane identyfikujące materiały, wyroby, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich  
      wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów: 
      
       SZTUĆCE I FILIŻANKI (PS)  

wykonywane w technologii wtrysku z przemiału folii polistyrenowej  podwójnie  orientowanej (OPS) noszącej 
następujące nazwy handlowe : V-504 , OPS  PREMIUM, OPS  GRADE WHITE ,BOPS, BI-ORIENTED 
POLYSTYRENE. 

 
Dotyczy pojemników z rodzin: 
 
SERVIPACK 

 
 
4. Data deklaracji: 

 
2018-04-06 
 

5. Potwierdzenie, że materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych, produkty pochodzące z   
pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje spełniają odpowiednie wymogi określone w 
niniejszym rozporządzeniu i w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004; 

 
 

� Rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów 

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. 

� Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w 

odniesieniu  do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

� Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia 

(UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
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� Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  

� Rozporządzenia Komisji  (UE) 2017/752 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 

10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

� Rozporządzenie Komisji(UE) nr 1183/2012 z dnia 30.11.2012  w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 

10/2011 w sprawie  materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

 

� Rozporządzenie Komisji(UE) nr 202/2014  z dnia 03.03.2014 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011  w sprawie  

materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

� Rozporządzenie Komisji(UE) nr 174/2015  z dnia 05.02.2015 w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 

10/2011  w sprawie  materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

� Rozporządzenie Komisji(UE) nr 1416/2016  z dnia 24.08.2016 w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 

10/2011  w sprawie  materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE 

z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań  i odpadów opakowaniowych  

� Ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia    

              (Dz. U. Nr 136, poz. 914) -  tekst jednolity. 

�  Ustawy z dnia 13 czerwca 2013  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.nr 63 poz.638). 

� Rezolucja Rady Europy AP 89 (1) o stosowaniu środków barwiących w tworzywach sztucznych mających kontakt z 

żywnością - tylko wyroby barwione. 

 

 

6. Odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji lub produktów ich rozpadu, dla 
których w załączniku I i II niniejszego rozporządzenia określone zostały ograniczenia lub wymagania, 
aby umożliwić podmiotom działającym na rynku na dalszych etapach obrotu zapewnienie zgodności z 
tymi ograniczeniami: 

 

Wyroby, do których  odnosi się niniejsza deklaracja, spełniają  limity migracji globalnej (GML)  
   według Rozporządzenia 10/2011 w następujących warunkach testowych i są zgodne z wynikami badań. 

 
 
 
 
 
 
 

 
W oparciu o deklaracje producentów surowców informujemy, iż do produkcji  wykorzystywane są   
substancje,  dla których określono dozwolone limity migracji specyficznej SLM zgodne z załącznikiem I i II 
rozporządzenia (UE) nr 10/2011: brak metali i pierwszorzędowych amin aromatycznych wymienionych w 
załączniku II rozporządzenia (UE) nr 10/2011 

 
 
 

Płyn  modelowy Warunki  kontaktu Kryterium migracji ( mg/dm²) 
Woda destylowana 10 dni  w 40°C ≤ 10 

3% kwas  octowy 10 dni  w 40°C ≤ 10 

95% etanol 10 dni  w 40°C ≤ 10 
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7. Odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających ograniczeniom w żywności, 
      uzyskane z  danych doświadczalnych lub w drodze teoretycznych obliczeń dotyczących 
      poziomu ich migracji specyficznej oraz – w odpowiednich przypadkach – kryteria czystości    
      zgodnie z dyrektywami  2008/60/WE, 95/45/WE i 2008/84/WE w celu umożliwienia  
      użytkownikowi tych materiałów i wyrobów zgodności z odpowiednimi przepisami UE lub – w  
      razie ich braku – przepisami krajowymi mającymi  zastosowanie do żywności: 

 
         Do produkcji wyrobów, do których odnosi się niniejsza deklaracja nie wykorzystano substancji 
        będących  dodatkami podwójnego  zastosowania (Dual Use Additives) 

 
     Wyroby spełniają wymagania dyrektywy 94/62 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 
     oraz  zawartości metali  ciężkich i kolejnej dyrektywy zmieniającej a suma stężeń ołowiu (Pb), 
     kadmu (Cd), rtęci (Hg) i chromu sześciowartościowego (Cr VI) nie przekracza 100 mg / kg. 

 
       Brak pierwszorzędowych amin aromatycznych wymienionych w załączniku  II  
        rozporządzenia (UE) nr 10/2011. 

 
8. Wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu: 

 
(i) Wyroby wykonane z granulatu PS oraz przemiału OPS  przeznaczone są  do kontaktu z wszelkiego rodzaju 
żywnością, 

 
(ii) Wyroby są przeznaczone do długotrwałego przechowywania w  temperaturze  pokojowej 
     lub niższej, włączając podgrzewanie do 70 °C nie dłużej niż  przez 2 godz. 

 
          (iii) Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 6 dm2 : 1 kg żywności 
 

9. Jeżeli w wielowarstwowym materiale lub wyrobie zastosowana jest bariera funkcjonalna – 
             potwierdzenie, że materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami art. 13 ust. 2, 3 i 4 lub art. 14  
             ust. 2 i 3   niniejszego rozporządzenia: 
 

       Nie dotyczy. 

 
 

Deklaracja została wystawiona na podstawie wyników badań oraz w oparciu o deklaracje producentów surowców 
i  materiałów użytych do produkcji wyrobów. 
 

Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 „Deklarację odnawia się, 

jeżeli w  składzie lub procesie wytwarzania zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą  
zmiany poziomu migracji z materiałów lub wyrobów lub jeżeli udostępnione zostają nowe dane 

Numer FCM Numer Ref. Numer CAS 
SML 

mg/kg 
Nazwa 

Substancja 

podwójnego 

zastosowania 

193 24610 100-42-5 ≤ 60 styren Nie 

106 
 

24550/ 89040 557-05-1 ≤ 25 Stearynian cynku Nie 

433 68320 2082-79-3 ≤ 6 

Propionian 
oktadecylo 3-(3,5-

di-tert-butylo-4-
hydroksylfenylu) 

Nie 

223 13630 
 

106-99-0 
 

ND Butadien Nie 



 

ISO 9001-BRC/IOP 

UL. PRZEMYSŁOWA 3  56-400 OLEŚNICA POLSKA 

CENTRALA TEL. +48 71 399 21 11 FAX +48 71 399 21 13 LUB 21 DZ. SPRZEDAŻY TEL. +48 71 399 21 22 DO 26 DZ. LOGISTYKI TEL. +48 71 399 21 37 

Kapitał zakładowy Sp. z o.o. 21 048 500 PLN - KRS nr 0000202333 - NIP 9111852886 

Konto bankowe nr PL92 1600 1156 0004 0601 4391 1001 (PLN) – nr PL58 1600 1156 0004 0601 4391 1031 (EUR) 

www.groupeguillin.com 

 

naukowe”.  
 
Firma Guillin Polska  Sp. z o.o., jako podmiot działający na rynku, wytwarzający wyroby do kontaktu z żywnością 
i wystawiający deklarację, zobowiązuje się do niezwłocznego wydania nowej wersji niniejszej deklaracji jeśli tylko 
takie fakty będą mieć miejsce. 
 

 

 Imię i 
Nazwisko 

 
Stanowisko 

 
Data 

 
Podpis 

 
Opracował/a: 

     Ryszard 
Ludwiczak 

 
Pełnomocnik ds. ZJ 

 
2018-04-06 

 
 


