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Niniejsza Deklaracja stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631        

ze zm.) i podlega ochronie na podstawie przepisów tej ustawy. Powyższe oznacza, że jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie Deklaracji, tak w całości, jak też w jej 

fragmentach, może spowodować podjęcie przez Kreis Pack Sp. z o.o. kroków prawnych określonych w/w ustawą, nie wykluczając skierowania sprawy przeciwko 

naruszycielowi na drogę postępowania karnego. Powyższe oznacza, iż kopiowanie, powielanie, reprodukowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie treści zawartych       

w Deklaracji, bez zgody Kreis Pack Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich - jest zabronione 
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DEKLARACJA  ZGODNOŚCI UE  

 

 

1 Model przyrządu/Przyrząd; 
 
 
 
 
 
 
 

Naczynia wyszynkowe - Kubki jednorazowe polipropylenowe (PP) . 
 

Modele kubków: K-515 – 0,15L, K-518 – 0,18L, K-522 – 0,2L, K-530 – 0,3L,        K-
533 – 0,3L, K-543 – 0,4L, K-553 – 0,5L. 
 

                                                                            
2 Nazwa i adres producenta 

 
 
 

Kreis Pack Spółka z o. o. 
ul. Leśna 22 
64-320 Niepruszewo                                        
Polska 
                                                        
 
 
 
 

3 Oświadczenie 
 

Niniejsza deklaracja zgodności wydana została na wyłączną odpowiedzialność 
producenta. 

   
 

4 Przedmiot deklaracji Przedmiotem deklaracji są kubki jednorazowe wykonane z  polipropylenu (PP), 
dostępne w kolorze transparentnym, białym, brązowym oraz biało-brązowym.  
Wyżej wymienione modele kubków są o różnych kształtach i pojemnościach. 
Przeznaczone do konsumpcji napojów oraz odmierzania pojemności 
sprzedawanego napoju. 
 
Górna krawędź jest pogrubiona wywiniętym kołnierzem, który wzmacnia stabilność 
kształtu produktu oraz chroni konsumenta przed zranieniem ust. 
 
Ścianki kubków w zależności od modelu są gładkie ( K- 533, K-543, K-553  ) oraz 
prążkowane poziomo ( K-515, K-518, K-522, K-530) .  
 
Na ściance znajduje się linia wyznaczająca wymaganą objętość 0,15L, 0,18L, 0,2L, 
0,3L, 0,4L, 0,5L, umieszczona w sposób trwały. Objętość nominalna podana jest 
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przez wartość liczbową i symbol jednostki miary umieszony tuż obok linii 
napełnienia. 
 

 
5 Potwierdzenie zgodności z 

wymaganiami unijnego prawodawstwa  
harmonizacyjnego 
 

Opisane powyżej przedmioty są zgodne z: 
 

• Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku. 
 

• Ustawą z dnia 11 maja 2001r.- Prawo o miarach, 
 

• Dyrektywą 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady                             z 
dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów 
pomiarowych, 

 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006r                      
w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych, 
zmienione przez: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 16 sierpnia 2010r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla 
przyrządów pomiarowych, 

 
 
 

6 Odniesienie do odpowiednich norm lub 
dokumentów normatywnych  w 
stosunku do których deklarowana jest 
zgodność produktu; 

Ta deklaracja opiera się na wynikach badań, które  przeprowadzono zgodnie                 
z zaleceniami OIML R 138:2007.  
 
Określona liczba przyrządów spełnia poziom jakości, o którym mowa w raporcie             
z badań nr 5032-PT-A0008-17 z dnia 12 czerwiec 2017r. 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 
 
8 

Jednostka notyfikowana  
 
 
 
 
 
Miejsce i data wydania: 
 
Data ważności deklaracji: 
 
Wystawiający: 

Badania niniejszych przedmiotów zostały wykonane od dnia 17.05.2017r.                     
do 12.06.2017r. przez Czeski Instytut Metrologiczny – Jednostka notyfikowana           
nr 1383. 

 
 
 

Niepruszewo, 02.08.2017r. 
 
27 lipiec 2018 
 
Kinga Kaczmarek – Quality Manager 
 

 


