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Panie i Panowie Prezesi i Dyrektorzy firm zrzeszonych w Polskiej
Polskiej Izbie Opakowań,
Drodzy Czytelnicy Biuletynu, Szanowne KoleŜanki i Koledzy
Przed kilkoma dniami poŜegnaliśmy rok 2007. Rozstaniu z minionym czasem towarzyszyła refleksja
o aktywach i pasywach tego okresu, jako rezultatach naszych działań i zachowań. O sukcesach i poraŜkach.
O tym co udało się zrealizować, a co pozostało do wykonania w nowym, kalendarzowym przedziale naszego
Ŝycia.
Bogatsi o doświadczenia minionego roku oraz wiedzę o czekających nas zadaniach, określamy cele do
osiągnięcia w nowym 2008 roku. Generalnie jednak stawiamy sobie pytanie – jakim będzie dla kaŜdego z nas,
dla naszej firmy lub organizacji, ten Nowy Rok ?
Jak się wydaje, w świetle „makrowskaźników” dla przemysłu i rynku opakowań, powinien to być rok nie
gorszy od minionego.
Utrzymuje się bowiem stosunkowo niezłe tempo rozwoju polskiej gospodarki. Winno ono gwarantować
średni wskaźnik wzrostu rynku opakowań ok. 6% w skali roku.
Choć nie zabraknie równieŜ niekorzystnych dla rozwoju branŜy opakowań uwarunkowań. Dla eksporterów,
to silna złotówka. Prawie dla wszystkich – to rosnące ceny surowca, a takŜe rosnące koszty pracy.
Choć to przecieŜ nie wszystkie trudności, z jakimi moŜemy się zetknąć.
NajwaŜniejszym będzie w tych warunkach utrzymanie przynajmniej dotychczasowej pozycji na rynku
i dalsze jej umacnianie. Tym bardziej, iŜ z danych którymi dysponujemy wynika, Ŝe zdolności produkcyjne
polskiego przemysłu opakowań przewyŜszają potrzeby krajowego rynku. Trzeba zatem poszukiwać nowych
klientów tak w kraju, jak i poza jego granicami.
Wspomniane uwarunkowania stawiają określone zadania przed Polską Izbą Opakowań, organizacją
samorządu gospodarczego przedsiębiorców branŜy opakowań. Organizacji, od której jej członkowie słusznie
oczekiwać będą wsparcia.
Spełnienie tych oczekiwań, stanowi wielkie wyzwanie dla Izby w nowym 2008 roku.
Aby wyzwaniu temu sprostać, musimy z duŜą dokładnością określić najbardziej oczekiwane formy
i obszary działań wspierających. Nie zrobimy tego bez pomocy przedsiębiorców.
Oczekujemy zatem na stosowne propozycje i wnioski, co do najpilniejszych zadań dla Izby.
Państwa sugestie będą stanowić główne tworzywo budowanego programu działalności Polskiej Izby
Opakowań w 2008 roku. To najlepsza gwarancja, iŜ Izba zajmować się będzie tym, co dla jej członków jest
najwaŜniejsze.

Mówiąc o przyszłości, chce Państwu: Prezesom i Dyrektorom firm zrzeszonych w Izbie serdecznie
podziękować za aktywne członkostwo w 2007 roku.
W szczególności zaś tym spośród Państwa, którzy z poświęceniem i wielkim
wielkim zaangaŜowaniem uczestniczyli
w działalności Izby, pełniąc funkcje członków Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zespołów Problemowych.
Do podziękowań dołączam Ŝyczenia wszelkiej pomyślności – co tradycyjnie zawiera się w słowach
Do Siego Roku
Prof. dr hab. inŜ. Stanisław Tkaczyk
Prezes Izby
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Oznaczenia ekologiczne - krótki
przewodnik dla przedsiębiorców (Cz. 1)

ekologiczne, nie jest jednak bezwzględnie konieczna do
przejścia procesu certyfikacji.
Tab. 1 Normy ISO dotyczące znakowania ekologicznego

Wśród róŜnorodnych instrumentów słuŜących
ochronie środowiska w ostatnim czasie sporą
popularność zyskują systemy certyfikacji ekologicznej.
Stanowią one wygodną metodę pogodzenia wymogów
liberalnej gospodarki z potrzebą ochrony zasobów
naturalnych. U podstaw certyfikacji ekologicznej leŜy
myśl, Ŝe procesy rynkowe mogą korzystnie wpływać na
proekologiczne zachowania przedsiębiorców.
Większość systemów certyfikacji ekologicznej jest
całkowicie dobrowolna i stworzona przez instytucje
pozarządowe. Mimo iŜ nie oparto ich na przepisach
prawa systemy te stały się popularne wśród
przedsiębiorców i konsumentów. Przyczynę tego
fenomenu naleŜy upatrywać we wzrastającej
świadomości ekologicznej w krajach wysoko
rozwiniętych. Polscy producenci, pragnący eksportować
na wymagające rynki europejskie, amerykańskie czy
azjatyckie nie mogą pozostać wobec tych tendencji
obojętni.
W niniejszym artykule zostały opisane te systemy
certyfikacji ekologicznej których elementem jest
umieszczenie na produkcie oznaczenia potwierdzającego posiadaniu certyfikatu. Oznaczenie takie wpływa
na wybór konsumenta. Staje się najwaŜniejszym
elementem całego procesu certyfikacji i podstawowym
przedmiotem zainteresowania producentów.
Problemy terminologiczne
Do tej pory nie ustaliły się polskie odpowiedniki
angielskich pojęć eco labels i eco labelling Zamiennie
uŜywa są określeń eko-oznaczenia, oznaczenia
ekologiczne eko-znaki, etykiety ekologiczne, oznaczenia ekologiczne towarów oraz (dla określenia
systemu) etykietowanie ekologiczne, ekoetykietowanie,
etykietowanie środowiskowe, znakowanie środowiskowe.
Systemy certyfikacji ekologicznej związane z ekoznakami zostały wymyślone w latach 70. Szereg
międzynarodowych organizacji współtworzyło zasady
certyfikacji ekologicznej. Znalazły się wśród nich
Wspólnoty Europejskie, Światowa Organizacja Handlu
(World Trade Organisation WTO), Program Narodów
Zjednoczonych Ochrony Środowiska (United Nations
Environmental
Programme
UNEP)
oraz
Międzynarodowa
Organizacja
Standaryzacyjna
(International Standarisation Organisation ISO). Ta
ostatnia organizacja opracowała szereg zasad
odnoszących się do etykietowania ekologicznego
zawartych w normach z serii ISO 14.000 których listę
przedstawiono niŜej. Znajomość tych norm moŜe pomóc
przedsiębiorcom pragnącym uzyskać oznaczenie ekolo-

Environmental
labels and
ISO
Etykiety i deklaracje
declarations14020 general
środowiskowe- zasady ogólne
principles
Environmental
labels and
declarationsISO
environmental
14021 labelling. Self
declaration
environmental
claims

Etykiety i deklaracje
środowiskowe- etykietowanie
środowiskowe. Stwierdzenia
dotyczące deklaracji
środowiskowej

Environmental
labels and
declarationsISO environmental
14024 labeling Type
I Guiding
Principles and
Procedures

Etykiety i deklaracje
środowiskowe- etykietowanie
środowiskowe Typu I. Zasady
przewodnie i procedury

Environmental
labels and
declarations –
ISO environmental
14025 labeling Type
III – Guiding
principles and
procedures

Etykiety i deklaracje
środowiskowe- etykietowanie
środowiskowe Typu III. Zasady
przewodnie i procedury

Life Cycle

ISO
Assessment – Ocena cyklu Ŝycia- zasady i
14040 principles and struktura.
guidelines

ISO
1441

Life Cycle
Assessment –
Ocena cyklu Ŝycia- określenie
goal and
scope
celu i zakresu oraz analiza zbioru
definition and wejść i wyjść
inventory
analysis

ISO
14042

Life cycle
assessment.
Life cycle
impact
assessment

Ocena cyklu Ŝycia. Ocena
wpływu cyklu Ŝycia

Life cycle
assessment.
ISO
14043 Life cycle
interpretation.

Ocena cyklu Ŝycia. Interpretacja
cyklu Ŝycia.
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W dalszej części artykułu zostaną przedstawione
załoŜenia systemów znakowania ekologicznego,
najbardziej znane europejskie oznaczenia ekologiczne,
mechanizm ich przyznawania oraz koszty związane z ich
uzyskaniem.

Etykietowanie środowiskowe to stwierdzenie które określa
aspekty środowiskowe wyrobu lub usługi, mogące
przybierać postać formę oświadczenia, symbolu lub znaku
graficznego na wyrobie, naklejce lub opakowaniu, w
piśmiennictwie dotyczącym wyrobu, w biuletynie
technicznym lub reklamie

1.

Definicja etykietowania środowiskowego
Norma ISO 14020

Certyfikacja ekologiczna- zagadnienia
podstawowe

Certyfikacja jest procesem w którym osoba trzecia,
niezaleŜna strona, udziela pisemnego zapewnienia, Ŝe
produkt lub usługa spełnia specyficzne wymagania.
Definicja ISO
Celem certyfikacji ekologicznej jest potwierdzenie
Ŝe produkt którego producent uzyskał prawo do
stosowania oznaczenia ekologicznego jest w mniejszym
stopniu szkodliwy dla środowiska niŜ inne podobne
produkty oferowane na rynku. NaleŜy odróŜnić tutaj
oznaczenia ekologiczne od oznaczeń jakości, czy
bezpieczeństwa. Systemy certyfikacji ekologicznej
towarów są całkowicie dobrowolne- ich uzyskanie nie
jest konieczne dla wprowadzenia produktu na
jakikolwiek rynek krajowy, czy europejski Wspólny
Rynek. Oznaczenia ekologiczne nie świadczą równieŜ o
moŜliwości ponownego wykorzystania czy przetworzenia (recyklingu) danego produktu.
Umieszczenie na produkcie oznaczenia ekologicznego jest ostatnim etapem procesu certyfikacji
ekologicznej. Dla producenta moŜliwość umieszczenia
takiego oznaczenia (etykiety) jest bodźcem do dostosowania swojego produktu lub stosowanych procesów
produkcyjnych do wymagań związanych z ochroną
środowiska. PoniŜej przedstawiono poszczególne etapy
prowadzące do uzyskania oznaczenia ekologicznego. W
ramkach zaznaczono równieŜ który z podmiotów bierze
udział w danym etapie procesu.
Organ tworzący lub zarządzający systemem:
Stworzenie kryteriów ekologicznych (specyficznych
wymagań) w odniesieniu do produktu lub producenta
Producent: Dostosowanie produktu i produkcji do
uprzednio opracowanych kryteriów (specyficznych
wymagań)
Jednostka certyfikująca certyfikacja zgodności
produktu lub produkcji ze specyficznymi wymaganiami
Producent: etykietowanie– umieszczenie na produkcie
oznaczenia (logo) świadczącego o uzyskaniu certyfikatu

Logo stanowiące „oznaczenie ekologiczne” jest
chronione prawem własności przemysłowej. Umieszczenie go na produkcie bez uzyskania zezwolenia
(licencji) podmiotu posiadającego prawo do jego
wykorzystywania jest zabronione.
PoniewaŜ uzyskanie licencji na umieszczenie
oznaczenia jest uzaleŜnione od pomyślnego przejścia
procesu certyfikacji i wpłaceniu odpowiedniej opłaty,
wielu producentów próbuje „obejść na skróty”
wymagania stworzone przez instytucje posiadające
prawa do oznaczeń ekologicznych. Wynikiem takiego
postępowania jest rosnąca popularność „fałszywych”
eko-znaków. Na wielu produktach pojawiają się kwiatki,
krzaczki drzewka zajączki i ptaszki z których
wykorzystaniem nie wiąŜe się konieczność zmiany
wyrobu czy sposobu jego produkcji. Wielu producentów
jest oszukiwanych przez firmy posiadające prawa do
oznaczeń kojarzących się z ochroną przyrody.
Umieszczenie takiego logo na produkcie jest tanie (nie
wiąŜe się z koniecznością dostosowania produktu do
wymagań ochrony środowiska) nie przynosi jednak
Ŝadnych korzyści marketingowych.
Warto pamiętać równieŜ Ŝe umieszczenie przez
producenta na wyrobie „fałszywego” oznaczenia
ekologicznego moŜe pociągnąć za sobą określone
konsekwencje natury prawnej. JeŜeli oznaczenie takie
kojarzy się jednoznacznie z posiadaniem przez produkt
określonych cech (np. sugeruje Ŝe produkt został
wytworzony z surowców wtórnych) konsument moŜe
dochodzić od sprzedawcy wyrobu roszczeń z tytułu
rękojmi (produkt nie posiada cech o których sprzedawca
zapewniał kupującego). Podstawą do pociągnięcia
producenta do odpowiedzialności mogą stanowić
przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Cechy dobrego systemu certyfikacji ekologicznej
Prawidłowo
działający
system
certyfikacji
związany z umieszczaniem na produktach eko-znaków
powinien posiadać określone cechy. Zostały one spisane
przez Global Ecollabeling Network, organizację
skupiającą kilkadziesiąt największych organizacji
zajmujących się certyfikacją ekologiczną.
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Po pierwsze system certyfikacji musi być oparty na
zasadzie dobrowolności– przedsiębiorcy nie mogą być
zmuszani do umieszczenia na swoim produkcie
oznaczenia ekologicznego np. przez przepisy
administracyjne czy celne, Z tego względu państwa nie
powinny regulować certyfikacji i etykietowania
ekologicznego za pośrednictwem przepisów prawnychmają one charakter wiąŜący dla wszystkich podmiotów.
Tym, co powinno skłaniać producentów do
przystąpienia do systemu certyfikacji jest rynek i
preferencje konsumentów. Te preferencje mogą, a nawet
powinny być kształtowane przy współudziale państwa
które z popularności stosowania systemu certyfikacji
ekologicznej ponosi określone korzyści.
Po drugie system certyfikacji ekologicznej powinien
być otwarty w równym stopniu dla producentów z kraju,
w którym działa, jak i producentów z innych krajów.
Wszystkie systemy certyfikacji omawiane w niniejszym
artykule posiadają tą cechę. Dostęp do moŜliwości
uzyskania oznaczenia ekologicznego nie powinien być
barierą utrudniającą firmom zagranicznym dostęp do
rynku. Inną sprawą jest kwestia kosztów związanych z
procesem certyfikacji. Mogą one stanowić, w przypadku
niektórych oznaczeń, przeszkodę trudną do pokonania
dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małych i
średnich.
Po trzecie system certyfikacji ekologicznej powinien
być wdraŜany przez niezaleŜną od producentów i
sprzedawców organizację. Organizacja ta moŜe mieć
dowolny charakter i formę prawną. WaŜne jest, aby
wydawała akredytację firmom certyfikującym w oparciu
o kryteria obiektywne, a nie pod wpływem jakichkolwiek poleceń, czy interesów ekonomicznych.
Po czwarte kryteria, od których spełnienia zaleŜy
uzyskanie prawa do umieszczenia na produkcie
oznaczenia ekologicznego muszą być oparte na wiedzy
naukowej z zakresu ochrony środowiska. Istotne jest aby
w procesie ich tworzenia brali udział eksperci i
naukowcy z róŜnych branŜ, a takŜe przedstawiciele
producentów i organizacji zajmujących się ochroną
przyrody. Kryteria ekologiczne muszą być moŜliwe do
wdroŜenia z uŜyciem powszechnie dostępnych technologii. Konieczne jest równieŜ, aby koszt dostosowania
produkcji i produktów do tych wymogów był
akceptowalny przez producentów i nie wpływał
znacząco na koszt wyrobu oznaczonego eko-znakiem.
Źródło: www.euroinfo.com.pl

Małe Średnie Przedsiębiorstwa
Handel Zagraniczny Sektora MSP rozliczenie kontraktów handlowych przy
pomocy banku komercyjnego
W pierwszej części artykułu nt. handlu
zagranicznego sektora MSP, która ukazała się w
poprzednim 5-tym numerze Biuletynu, krótko
scharakteryzowano wymianę handlową polskich
przedsiębiorstw (wartość wymiany, główne rynki
importowe i eksportowe oraz najpopularniejsze
produkty będące przedmiotem wymiany).
Zaprezentowano równieŜ korzyści zainicjowania
działalności importowej i eksportowej przez przedsiębiorstwo oraz krótko scharakteryzowano istotę kontraktu, w szczególności klauzule dotyczące warunków
dostawy i sposobu płatności. W drugiej części artykułu
omówiono formy rozliczeń wykorzystywane przez
sektor MSP w handlu zagranicznym, produkty bankowe
słuŜące rozliczeniom pomiędzy partnerami oraz udzielono kilku wskazówek co do wyboru banku, któremu
warto powierzyć obsługę transakcji zagranicznych.
Sposoby regulowania naleŜności pomiędzy
kontrahentami w handlu zagranicznym
W zasadzie, w ramach obrotu międzynarodowego
kontrahenci w Polsce są prawnie zobligowani i tym
samym skazani na płatność za pośrednictwem systemu
bankowego. Polskie prawo dewizowe dopuszcza
wprawdzie rozliczenia (transfery za granicę) bez
pośrednictwa
systemu
bankowego
kwot
do
równowartości 10000 euro, jest to jednak rozwiązanie
ryzykowne i w zasadzie niepraktykowane przez
przedsiębiorstwa.
Podstawowe ryzyko w ramach kontraktu
handlowego, które ma w załoŜeniach eliminować
właściwie dobrana forma płatności, to dla eksportera
wysłanie przesyłki/zrealizowanie usługi bez otrzymania
płatności, a dla importera przekazanie płatności bez
otrzymania dostawy lub wystąpienia świadczenia
określonej usługi. Dobór najwłaściwszej formy
rozliczenia jest pochodną wiarygodności kontrahentów
(w szczególności istotne jest, czy strony dokonywały juŜ
wzajemnych transakcji eksportu/importu i jak one
przebiegały), siły przetargowej stron umowy
(najczęściej w kontrakcie jedna ze stron jest bardziej
uprzywilejowana), umiejętności negocjacyjnych stron,
obowiązującego prawa w krajach stron kontraktu , a
takŜe ryzyka związanego z samym przedmiotem
kontraktu oraz kosztów prowizji bankowych związanych
z uŜyciem konkretnego instrumentu rozliczenia.
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Jeśli chodzi o ostatni aspekt rzutujący na wybór
konkretnej formy rozliczenia, to zasada co do
kształtowania się ceny produktów rozliczeniowych
banku w rozliczeniach zagranicznych jest prosta i
intuicyjnie oczywista. Im prostszy, mniej pracochłonny i
generujący niŜsze ryzyko jest produkt, tym taniej jest on
oferowany klientom (np. polecenie zapłaty, które wiąŜe
się wyłącznie z transferem bankowym). Ceny
instrumentów bardziej wyrafinowanych i takich, w
których bank przejmuje na siebie część ryzyka, są
odpowiednio wyŜsze (np. akredytywa dokumentowa).
W ramach realizacji kontraktu zagranicznego
oczekiwania obu stron są sprzeczne i występuje
naturalny konflikt interesów. Importerowi najczęściej
zaleŜy na maksymalnym opóźnieniu zapłaty i dokonaniu
jej w najtańszy i najprostszy sposób.
Preferencje eksportera są naturalnie dokładnie
przeciwne, tzn. najbardziej zapewne usatysfakcjonowałaby go 100-procentowa zapłata dokonana przed
wysyłką towarów. Naturalnie te skrajne warianty w
praktyce zdarzają się niezwykle rzadko. W związku z
tym w ramach wieloletniej praktyki dotyczącej transgranicznej wymiany handlowej wypracowano rozmaite
bankowe formy rozliczeń pomiędzy kontrahentami.
Podstawowe i najczęściej wykorzystywane w
praktyce gospodarczej sektora MSP produkty bankowe
słuŜące rozliczaniu obrotu zagranicznego dzielą się na
nieuwarunkowane formy zapłaty, nazywane niekiedy
płatnościami czystymi (ang. clean payments), w których
importer nie uzaleŜnia dokonania płatności na rzecz
eksportera od spełnienia przez niego określonych
warunków, oraz uwarunkowane formy zapłaty,
nazywane
dokumentowymi
(ang.
documentary
payments), w ramach których wykonanie świadczenia
przez jedną ze stron kontraktu jest uwarunkowane od
wykonania świadczenia przez drugą.
Warto wspomnieć, Ŝe banki i inne podmioty rynku
finansowego poza obsługą płatności oferują równieŜ
wiele dodatkowych instrumentów i produktów
usprawniających i ułatwiających transakcje handlu
zagranicznego. NaleŜą do nich m.in. kredyty
eksportowe, ubezpieczenia, gwarancje bankowe,
factoring międzynarodowy[1], forfeiting[2], wymiana
walut, instrumenty zabezpieczające przed zamianami
kursów walutowych. W związku z tym, Ŝe dotyczą one
rozliczenia samego kontraktu jedynie pośrednio, nie
będą szczegółowo omawiane w tym artykule.
Nieuwarunkowane formy zapłaty
Do podstawowych nieuwarunkowanych form
zapłaty naleŜą polecenie wypłaty, czek oraz weksel.
Najprostszą formą rozliczenia kontraktu jest
polecenie wypłaty (ang. payment order) realizowane
technicznie za pomocą przekazu bankowego (ang. bank
transfer). Polega ono na złoŜeniu przez importera w
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obsługującym go banku krajowym dyspozycji przelewu
w cięŜar jego rachunku środków na rachunek banku
zagranicznego obsługującego eksportera. Ponoszone
przez eksportera bądź teŜ importera ryzyko w ramach
takiego rozliczenia kontraktu zaleŜy od momentu
wydania dyspozycji przelewu w stosunku do etapu
realizacji kontraktu przez eksportera (np. 100procentowa zaliczka przed wysyłką towaru, zapłata po
otrzymaniu towaru, po przekroczeniu przez przesyłkę
granicy etc.).
Rozliczenie kontraktu moŜe być równieŜ dokonane
poprzez czek (ang. cheque). Jest on dokumentem
stwierdzającym konieczność bezwarunkowego wypłacenia przez bank określonej sumy pienięŜnej okazicielowi
czeku lub osobie oznaczonej, ze środków wystawcy
czeku. Pomimo Ŝe nie istnieje na świecie jednolite
prawo czekowe regulujące kwestie obrotu czekami,
dzięki wielu konwencjom, unifikującym przepisy
dotyczące wykorzystywania czeków w obrocie międzynarodowym, uŜycie czeku jest w miarę popularną formą
rozliczenia transakcji.
Kolejnym nieuwarunkowanym sposobem rozliczenia transakcji jest uŜycie weksla (ang. bill of exchange).
Weksel to dokument sporządzony w określonej przez
prawo formie, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie, w podanym terminie
i miejscu wskazanym przez wystawcę (lub osobę przez
niego wskazaną), określonej sumy pienięŜnej.
Uwarunkowane formy zapłaty
Do najczęściej uŜywanych uwarunkowanych form
zapłaty naleŜą: inkaso dokumentowe oraz akredytywa
dokumentowa. Inkaso dokumentowe (ang. documentary
collection) jest relatywnie prostą i tanią formą
rozliczenia kontraktu handlowego, stosowaną w
przypadku partnerów, którzy dobrze się znają i mają do
siebie wzajemne zaufanie. Inkaso dokumentowe polega
na wydaniu kupującemu przez bank zleceniodawcy
inkasa – eksportera (ang. remitting bank) za
pośrednictwem
banku
importera
(ang.
collecting/presenting bank) określonych dokumentów
związanych z transakcją po zainkasowaniu naleŜności
wskazanej w kontrakcie. Alternatywnie do zainkasowania naleŜności poprzez transfer gotówkowy
importer moŜe być zobowiązany np. do zaakceptowania
traty, złoŜenia weksla własnego etc. Przekazywane
dokumenty najczęściej „reprezentują” przedmiot
eksportu. Przedstawiane w ramach inkasa przez
eksportera dokumenty zaleŜą od zapisów w kontrakcie
oraz uŜytej formuły Incoterms. Najczęściej prezentowane dokumenty identyfikują towar i stwierdzają tytuł
własności (faktura, specyfikacja), potwierdzają zawarcie
umowy
ubezpieczeniowej
(polisa,
certyfikat
ubezpieczeniowy). Niekiedy równieŜ zaświadczają o
pochodzeniu oraz jakości towaru będącego przedmiotem
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transakcji (poprzez rozmaite atesty i certyfikaty jakości
oraz świadectwa pochodzenia). Jednymi z waŜniejszych
prezentowanych dokumentów są równieŜ dokumenty
przewozowe, które potwierdzają wysyłkę towaru.
Najczęściej są to konosament morski (ang. bill of
lading),
międzynarodowy
samochodowy
list
przewozowy CMR (ang. international consignment
note), międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM
(ang. frachtbrief, RWB-Railway Bill), międzynarodowy
lotniczy list przewozowy AWB (ang. Air Waybill, air
consignment note).
Akredytywa dokumentowa (ang. documentary
credit, letter of credit, L/C) jest zdecydowanie bardziej
bezpiecznym i jednocześnie bardziej złoŜonym instrumentem rozliczenia kontraktu niŜ inkaso dokumentowe.
Akredytywa jest bowiem pisemnym zobowiązaniem
banku, który ją otworzył zgodnie ze zleceniem i
instrukcjami importera, do zapłacenia (alternatywnie do
zabezpieczenia zapłaty) tzw. beneficjentowi akredytywy, tj. eksporterowi, określonej sumy pienięŜnej.
Wypłata z tytułu akredytywy moŜe nastąpić dopiero po
przedłoŜeniu przez eksportera dokumentów stwierdzających, Ŝe dopełniono wszystkich warunków ściśle
określonych w akredytywie. Ponadto dokumenty muszą
zostać przedłoŜone w ściśle określonym czasie, tzw.
terminie waŜności akredytywy. Przedstawiane najczęściej w ramach akredytywy przez eksportera dokumenty są w zasadzie analogiczne do wymienionych w
ramach opisu inkasa. Warto dodać, Ŝe akredytywa
dokumentowa zyskuje sobie coraz większą popularność
i jest coraz powszechniej stosowana równieŜ w obrocie
krajowym. Mechanizm działania instrumentu jest
podobny do stosowanego w transakcji handlu zagranicznego, przy czym naturalnie obaj kontrahenci są
przedsiębiorcami z siedzibami zlokalizowanymi w
jednym kraju.
Wybór partnera bankowego obsługującego transakcję
Przed podjęciem decyzji o powierzeniu obsługi
transakcji handlu zagranicznego konkretnemu bankowi
warto skonsultować się z doradcą banku, który nas
obsługuje (prowadzi rachunek podstawowy firmy,
finansuje działalność etc.), i sprawdzić moŜliwości
powierzenia tej obsługi bankowi macierzystemu.
Tradycyjnie, jeŜeli współpracujemy z nim dłuŜej i
współpraca przebiega bez zarzutu, bank będzie w stanie
najprawdopodobniej zaoferować nam korzystne warunki
współpracy w nowym obszarze transakcyjnym. Trzeba
uwzględnić jednak fakt, Ŝe produkty bankowe w ramach
operacji zagranicznych są bardzo złoŜone i wymagają
fachowej wiedzy pracowników banku. NaleŜy mieć na
uwadze, Ŝe bank obsługujący będzie bardzo często
równieŜ naszym doradcą w zakresie wyboru formy
zapłaty i realizacji płatności. PrzełoŜy się to na ryzyko
ponoszone przez nas w ramach realizacji kontraktu.

DuŜy bank, prowadzący intensywną działalność na
rynkach zagranicznych, z rozbudowanymi działami
analitycznymi, moŜe nam ponadto doradzić równieŜ w
zakresie standingu (pozycji) naszego partnera zagranicznego czy teŜ sytuacji społeczno-ekonomicznej panującej w jego kraju. Dlatego gdy obsługują nas małe
banki (np. niewielkie banki spółdzielcze), warto rozwaŜyć powierzenie obsługi w zakresie handlu zagranicznego większemu podmiotowi mającemu znaczne
doświadczenie w tej dziedzinie. Istotnym czynnikiem
przy wyborze jest dysponowanie przez potencjalny bank
obsługujący rozbudowaną siecią tzw. banków korespondentów zagranicznych. Banki korespondenckie są to
placówki, które prowadzą sobie nawzajem tzw. rachunki
loro/nostro. Istotne jest, aby bank dokonujący dla nas
rozliczenia transakcji eksportowej/importowej miał
bank korespondencki (a najlepiej kilka) w kraju partnera
kontraktu oraz rachunek w walucie płatności określonej
w kontrakcie. Usprawnia to znacznie szybkość i przebieg płatności przy niektórych formach zapłaty (np. w
obrocie czekowym).
Istotnym czynnikiem przy selekcji jest równieŜ
korzystanie przez potencjalny bank obsługujący z systemu SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank
Financial Communication, (Stowarzyszenie do spraw
Międzynarodowej Międzybankowej Komunikacji Finansowej). SWIFT jest organizacją, której system umoŜliwia szybki i bezpieczny transfer informacji pomiędzy
bankami i instytucjami finansowymi na świecie za
pomocą specjalnych elektronicznych komunikatów.
Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe bardzo często
kontrakt handlowy z partnerem zagranicznym generuje
zdecydowanie wyŜsze ryzyko niŜ zawarcie i realizacja
analogicznej umowy w obrocie krajowym. Ryzyko to, w
szczególności w obszarze rozliczenia płatności, moŜe
być znacznie zredukowane poprzez zastosowanie określonej formy rozliczenia dokonanej przy pomocy duŜego
banku, dysponującego pokaźnym doświadczeniem w
tym zakresie. NaleŜy pamiętać, Ŝe powierzenie obsługi
handlu zagranicznego duŜemu podmiotowi nie musi się
wiązać z przeniesieniem wszystkich operacji do tego
banku. Coraz powszechniejsza w sektorze MSP staje się
bowiem praktyka, dotychczas zarezerwowana wyłącznie
dla duŜych firm, polegająca na obsłudze podmiotu przez
więcej niŜ jeden bank. Korzystając zatem z obsługi
kilku banków, moŜemy zlecać róŜne nasze transakcje
finansowe kilku podmiotom, w zaleŜności od oferowanych cen produktów bankowych i doświadczenia poszczególnych banków w interesujących nas dziedzinach.
Przypisy
[1] Factoring międzynarodowy (ang. international/ cross-border
factoring) polega na skupie wierzytelności eksportera (tj.
zobowiązań importera z tytułu realizacji kontraktu handlowego)
przez bank lub spółkę factoringową z określonym dyskontem.
[2] Forfeiting jest odmianą faktoringu, w której nie występuje prawo
regresu do strony zbywającej. Wierzytelności w tej transakcji

Biuletyn Opakowaniowy nr 6/2007 str. 7
muszą być wobec tego bardzo dobrze zabezpieczone np. poprzez
bankowe poręczenie wekslowe, weksel własny wystawiony przez
bank, akredytywę dokumentową, gwarancję bankową etc.

Krzysztof Wąsowski
Departament Integracji Europejskiej i Finansowania Handlu
PKO BP S.A
Źródło: www.euroinfo.org.pl

Z Ŝycia
Polskiej Izby Opakowań
Misja Biznesowa do Armenii
W dniach 14-16 listopada 2007 r. na zaproszenie
miejscowego Stowarzyszenia Producentów Opakowań i
Przemysłu Poligraficznego „ARMENPAK”, przebywała w Armenii misja biznesowa Polskiej Izby Opakowań.
Celem misji było zapoznanie się z potrzebami
miejscowego rynku oraz przemysłu opakowań.
Nawiązanie kontaktów handlowych i zapoznanie się z
przedsiębiorstwami produkującymi i wykorzystującymi
opakowania.
WaŜnym punktem w programie misji, było PolskoArmeńskie Forum Opakowań.
W misji uczestniczyli przedstawiciele następujących
firm: BESKID (Bielsko-Biała); COFFEE SERVICE
(Warszawa);
EXTREM
(Tarnowo
Podgórne);
PACKPROFIL (Kolonowskie); PAKMAR (Piaseczno) i
COBRO (Warszawa).
Uczestnicy Misji zwiedzili wystawę przemysłu
spoŜywczego ARMEN FOOD, co stanowiło okazję do
zaprezentowania firmom produkującym Ŝywność ofert
w zakresie opakowań dla przemysłu spoŜywczego.
Zostali przyjęci przez pierwszego zastępcę ministra
rolnictwa Armenii p. Samwela Awestisjana, odpowiadającego za sektor opakowań dla przemysłu rolnoSpoŜywczego oraz przez ministra Ashota Shahnazarjana
- Szefa Państwowej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

W wyniku tych spotkań, uczestnicy misji otrzymali z
„pierwszej ręki” informacje o aktualnym stanie
gospodarki Armenii, perspektywach jej rozwoju, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu i rynku
opakowań w kontekście współpracy gospodarczej z
Polską.
Na uwagę zasługuje fakt, co podkreślali gospodarze
tych spotkań, iŜ Polski rząd udzielił Armenii 50
milionowej poŜyczki (USD) na zakupy inwestycyjne i
produktowe w Polsce.
Zapewnili, iŜ w przypadku wniosków dotyczących
wykorzystywania środków tego kredytu na zakupy
opakowań oraz inwestycji z tej sfery miejscowi przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie.
Prezentacja ofert przez uczestników misji miała
miejsce podczas specjalnie w tym celu zorganizowanego Polsko - Armeńskiego Forum Opakowań, które
odbyło się 15 listopada.
Uczestnicy misji zwiedzili kilka miejscowych
przedsiębiorstw produkujących opakowania. Na Ŝyczenie przedstawiciela firmy EXTREM, producenta klejów
do etykiet i opakowań, uczestnicy misji zwiedzili jeden
z miejscowych browarów wykorzystujący szeroki
asortyment opakowań do piwa (puszki, butelki PET i
butelki szklane) oraz opakowań zbiorczych z tektury.
Na zakończenie misji jej uczestnicy zostali przyjęci
przez Ambasadora RP w Erewaniu, pana Tomasza
Knothe. I chociaŜ jeszcze za wcześnie na ocenę konkretnych rezultatów misji, juŜ teraz moŜna przewidzieć
zawarcie co najmniej trzech kontraktów.
Jeden na dostawę maszyn do pakowania i dwa na
dostawę opakowań.

Spotkanie z Ambasadorem Tomaszem Knothe

Polsko - Armeńskie Forum Opakowań

Spotkanie z ministrem Samwelem Awestisjanem

Z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań oraz
Stowarzyszenia Producentów Opakowań i Przemysłu
Poligraficznego Armenii „ARMENPAK” 15 listopada
2007 r. w Erewaniu, stolicy Armenii, zorganizowano
Polsko - Armeńskie Forum Opakowań.
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W Forum, udział wzięło ponad 100 osób, w
większości reprezentujących miejscowe firmy opakowaniowe, w tym 10 uczestników polskiej misji
gospodarczo- promocyjnej zorganizowanej przez Polską
Izbę Opakowań.
Celem Forum było rozpoznanie potrzeb miejscowego
rynku opakowań oraz realnych moŜliwości obecności na
tym rynku polskich firm opakowaniowych.
W trakcie Forum, prezydent Stowarzyszenia
ARMENPAK prof. Suren Czibuchczjan przedstawił
referat nt. aktualnego stanu przemysłu opakowań w
Armenii oraz perspektyw rozwojowych.
Jak stwierdził „Wysokie tempo rozwoju gospodarczego Armenii sprzyja rosnącemu zapotrzebowaniu na
opakowania. Zapotrzebowaniu temu nie jest w stanie
sprostać rodzimy przemysł opakowań. Stąd duŜy udział
importu materiałów opakowaniowych, opakowań oraz
maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań.
Jesteśmy zatem zainteresowani ofertą polskiego przemysłu opakowań. Tym bardziej, iŜ przemysł ten z chwilą
wstąpienia Polski do UE spełnia wysokie wymagania
rynku europejskiego, na którym z kaŜdym rokiem coraz
bardziej widoczne będą towary produkowane w
Armenii”.

Przedstawiciele polskich firm w prezydium FORUM.
W środku prof. Suren Czibuchczjan, prezydent ARMENPAK

O aktualnym stanie gospodarki Armenii i dynamice
jej rozwoju (11% wzrostu) oraz warunkach obecności
podmiotów zagranicznych na miejscowym rynku mówił
dyrektor Państwowej Agencji Rozwoju Gospodarczego
Armenii Ashot Shahnazarjan. Zaś o potrzebach
opakowaniowych miejscowego przemysłu spoŜywczego
mówił
szef
Centrum
Rozwojowego
„Agrobizness” Karen Haratynujan.
Ze strony polskiej, główny referat na temat polskiego
przemysłu i rynku opakowań wygłosił prezes Polskiej
Izby Opakowań, dyrektor Centralnego Ośrodka
Badawczo- Rozwojowego Opakowań - prof. dr hab. inŜ.
Stanisław Tkaczyk.

W trakcie Forum z referatami o działalności i ofercie
swoich firm wystąpili: Marek Rosłon, prezes zarządu
Spółki PAKMAR; Henryk Piaszczyński, prezes zarządu
Spółki PACKPROFIL; Piotr Siebert, dyrektor
zarządzający w Spółce EXTREM; Jan Szybalski,
wiceprezes zarządu Spółki BESKID; Tadeusz Stępień,
generalny dyrektor w Spółce COFFEE SERVICE.
Dyrektor Biura Polskiej Izby Opakowań Wacław
Wasiak omówił rolę, zadania i formy działalności
Polskiej Izby Opakowań w zakresie umacniania pozycji
rynkowej firm zrzeszonych w Izbie.
Forum stanowiło okazję do dwustronnych spotkań
biznesowych polskich przedsiębiorców uczestniczących
w misji biznesowej z przedstawicielami miejscowych
firm. Szczególnie „obleganymi” byli przedstawiciele
firm: PAKMAR, COFFEE SERVICE, PACKPROFIL.
W trakcie Forum, prezes Polskiej Izby Opakowań,
prof. dr hab. inŜ. Stanisław Tkaczyk, wręczył
przedstawicielowi Stowarzyszenia ARMENPAK - prof.
Surenowi Czibuchczjan dyplom, w uznaniu jego zasług
na polu rozwoju kontaktów handlowych pomiędzy
polskimi i armeńskimi firmami opakowaniowymi.

WyróŜnienia ARMENPAK
dla Prezesa i Dyrektora
Biura Polskiej Izby Opakowań
Kierownictwo
Stowarzyszenia
Producentów
Opakowań i Przemysłu Poligraficznego Armenii
ARMENPAK, wyróŜniło prof. dr hab. inŜ. Stanisława
Tkaczyka, prezesa Polskiej Izby Opakowań oraz mgr
inŜ. Wacława Wasiaka, dyrektora Biura Izby,
specjalnymi dyplomami uznania, za zasługi na polu
rozwoju kontaktów handlowych pomiędzy firmami
opakowaniowymi Polski i Armenii.
Dyplomy wręczył prezydent Stowarzyszenia
ARMENPAK - prof. Suren Czibuchczjan, w trakcie
Polsko - Armeńskiego Forum Opakowań, które odbyło
się 15 listopada 2007 r. w Erewaniu.

WITAMY
w gronie członków Polskiej Izby Opakowań
Miło nam poinformować Czytelników Biuletynu,
Ŝe w listopadzie 2007 r. grono członków Izby
powiększyło się o firmy: „IPAK” Dariusz Niklas z
siedzibą w Chmielowicach oraz Spółkę z o.o.
MULTIFARB z Rzeszowa (Zakład Produkcyjny
Opakowań z siedziba w Jaśle).
NiŜej przedstawiamy sylwetkę firmy „IPAK” oraz
dane kontaktowe. Właścicielem firmy jest pan Dariusz
Niklas
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DRUKARNIA IPAK

ul. Cmentarna 6
46-070 Chmielowice
tel. 0 77 474 88 25
email drukarnia@ipak.pl
http://www.ipak.pl

Historia firmy IPAK sięga roku 1987, kiedy to
rozpoczynał swoją działalność „Kopdruk”. ZałoŜycielem i inicjatorem rozwoju firmy, był Andrzej Niklas
Początkowo firma zajmowała się drukiem akcydensowym tzn. foldery, katalogi, wydawnictwa broszurowe itp. Z czasem charakter produkcji przekształcił się
na produkcję etykiet. Wraz ze wzrostem poziomu
technologii pakowania produktów, zmienił się profil
działalności w stronę produkcji opakowań kartonowych.
W 1994 roku zmodernizowano maszyny i rozpoczęto
produkcje opakowań. Z biegiem czasu firma się
rozwijała, do lipca 1997 r., kiedy to dotknęła ją powódź.
Zalane hale (4 metry wody przez 7 dni ), zniszczone
maszyny, surowiec, wyroby gotowe, itd. Spowodowało
to rok przerwy w działalności, co było związane z utratą
rynku w 100%. W 1998 rozpoczęto odbudowe firmy,
ponowna walka o wejście na rynek, pozyskiwanie
klientów.
Wtedy to zakład zmienił nazwę na IPAK, a
własność przeszła na syna Pana Andrzeja, Dariusza
Niklasa. Jedynym celem była odbudowa firmy. Zaczęto
inwestować i rozbudowywać „park maszynowy”, dzięki
kredytom zakupiono miedzy innymi maszynę drukującą
HEIDELBERG CD 102 – 5 + L oraz maszynę sztancującą firmy BOBST. Stały się one siła napędową
działalności. Powrót do wcześniejszych klientów oraz
odbudowa kondycji firmy trwała 5 lat.
W kolejnych latach zakład inwestuje w nowe
przedsięwzięcia.
Początek 2005 roku - powstaje profesjonalne studio
CTP. Zakup naświetlarki Heidelberg Prosetter oraz
wywoływarki Heidelberg Raptor.
Rok 2006 - zostaje oddana do uŜytku Kaszerownia.
Firma powiększa swój asortyment o opakowania z
tektury falistej. Powstają nowe magazyny.
W chwili obecnej moc przerobowa sięga 4-7 miliona
opakowań w ciągu miesiąca i cały czas wzrasta.
Produkowane przez firmę IPAK opakowania
charakteryzują się wysoką jakością i wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, jak równieŜ dbałością o
środowisko.
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Potwierdzeniem tego są uzyskane przez firmę IPAK
certyfikaty i wyróŜnienia:
- zgodność z normą ISO 9001:2001,
- zgodność z normą ISO 14001:2005,
- CERTYFIKAT potwierdzający zbiórkę, segregację i recykling odpadów opakowaniowych,
- ZŁOTA ŚWIECA dla dostawcy roku.
Dewizą naszej firmy jest utrzymywanie wysokiego
standardu jakościowego produkowanych wyrobów oraz
spełnianie wymagań i oczekiwań klientów z róŜnych
branŜ, a takŜe elastyczne i szybkie reagowanie na
potrzeby rynku.

W grudniu 2007 r. akces do Izby zgłosiła firma
ExTrem z Tarnowa Podgórnego. Sylwetkę firmy
ExTrem zaprezentujemy w najbliŜszym numerze
Biuletynu

Członkowie Rady Izby z wizytą
w Spółce EUROBOX
W dniu 21 listopada odbyło się posiedzenie Rady
Polskiej Izby Opakowań z udziałem członków Komisji
Rewizyjnej. Zgodnie z praktyką było to kolejne
wyjazdowe posiedzenie, tym razem w Spółce
EUROBOX (Przesiadłów).
W trakcie kilkugodzinnych obrad, członkowie Rady i
zaproszeni goście zapoznali się ze stanem realizacji
budŜetu Izby na 2007 rok. Wysłuchali informacji
Prezesa Izby o przebiegu i rezultatach misji gospodarczych do Mińska i Erewania.
Przyjęli program przedsięwzięć promocyjno-marketingowych na 2008 rok. Zapoznali się z załoŜeniami do
Kodeksu Etyki Polskiej Izby Opakowań, przedłoŜonymi
przez przewodniczącego Zespołu ds. Etyki w Biznesie
pana Wojciecha Kołpę (H. S. Sieraków). Rada zapoznała się z załoŜeniami organizacyjno-programowymi
dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby w
2008 roku, ustalając termin WZC na 31 marca 2008
roku.
Rada wysłuchała informacji przedstawiciela Zespołu
ds. Edukacyjno-Innowacyjnego Wspomagania Firm
(pani A. Kosmacz-Chodorowskiej, Instytut Logistyki i
Magazynowania) o działalności Zespołu oraz przyjęła
zaproponowaną przez Zespół ankietę badającą potrzeby
innowacyjno-edukacyjne firm.
Obrady poprzedziły: informacja gospodarcza obrad,
pana Ryszarda Kołodziejskiego, prezesa zarządu Spółki
EUROBOX o działalności Spółki oraz wizyta na
wydziałach produkcyjnych.
ZałoŜycielem Spółki jest jedna z największych w
centralnej Europie Grupa (Hamburger-Mosburger
Dunpack), zajmująca się produkcją papieru i tektury
falistej. W skład grupy wchodzą firmy produkujące
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opakowania z tektury falistej. Jedną z takich firm jest w
Polsce EUROBOX. PoniŜej przedstawiamy sylwetkę
Spółki EUROBOX Polska Sp. z o.o.
EUROBOX Polska Sp. z o.o.
Przesiadłów 1
97-225 Ujazd
tel.: 0 44 734 10 01
fax: 0 44 734 10 10
e-mail: office@eurobox.com.pl
http://www.eurobox.com.pl

EUROBOX POLSKA Sp. z o.o. jest czołowym
producentem tektury falistej i opakowań w Polsce.
Firma została załoŜona przez holding MOSBURGER
DUNAPACK GROUP. Eurobox Polska Sp. z o.o.
przyjęła filozofię grupy z powodzeniem realizuje ją od
początku swojej działalności. Misją naszej grupy jest:
Świadczenie kompleksowych usług przy zachowaniu
wymogów jakościowych oraz działanie w sposób
przyjazny środowisku. Stawiamy sobie za cel
rozpoznanie potrzeb, produkcję i dostarczanie wyrobów
spełniających wymagania naszych klientów. Chcemy by
nasza firma była postrzegana jako solidny i wiarygodny
partner.
Tektura falista jest najczęściej wykorzystywanym
materiałem do produkcji opakowań. Jest produkowana
w róŜnych odmianach, a jej parametry wytrzymałościowe mogą być kształtowane w bardzo szerokich
granicach. Jest to szczególnie waŜne w nowoczesnych
zakładach, optymalizujących jakość, parametry wytrzymałościowe i ekonomikę wykonywanych produktów.
Cechy tektury falistej zaleŜą między innymi od uŜytych
do jej produkcji półproduktów i materiałów pomocniczych oraz kształtu i wymiarów fali. Zasadnicze
znaczenie ma równieŜ proces formowania fali i sklejania
jej z warstwami płaskimi.
Dzięki nowoczesnej tekturnicy jesteśmy w stanie
zaoferować produkt o bardzo wysokiej jakości. Proces
produkcji naszej tektury falistej jest nieustannie
monitorowany a parametry produktu badane są w
Laboratorium.
W ofercie Eurobox Polska Sp. z o.o. znajdziecie
Państwo:
• tektury trójwarstwowe z falą B, C i E oraz
pięciowarstwowe z falami BC i EC w szerokiej
gamie gramatur
• tektury dwustronnie szare, jednostronnie bielone
lub dwustronnie bielone
• tektury z papierów makulaturowych i z papierów z
włókien pierwotnych
• tektury z papierami barierowymi, odpowiednimi do
bezpośredniego kontaktu z Ŝywnością
• tektury z taśmą zrywającą, ułatwiającą otwieranie
opakowań

•

tektury pre-print, czyli wyprodukowane z wcześniej
zadrukowanym papierem zewnętrznej warstwy
pokryciowej

Dzięki powiązaniom z Hamburger-MosburgerDunapack Group jesteśmy w stanie sprostać specjalnym
wymaganiom naszych Klientów i dostarczyć tekturę z
dowolnego zakładu naszego holdingu. Dotyczy to w
szczególności tektur siedmiowarstwowych, parafinowanych, powlekanych polietylenem oraz tektur o bardzo
wysokich gramaturach.
Opakowania z tektury falistej są lekkie a dzięki
zastosowaniu wewnętrznej warstwy pofalowanej mają
właściwości amortyzujące i dobrze chronią zapakowany
towar. Ponadto są stosunkowo tanie i łatwo poddają się
recyclingowi. Podczas doboru opakowania naleŜy wziąć
pod uwagę kilka czynników:

masę pakowanego towaru,

wymiary i kształt tego towaru,

strukturę towaru i jego oddziaływanie na
opakowanie,

sposób i czas składowania,

właściwości pakowanego towaru,

przewidywany sposób transportu wypełnionych
opakowań.
Producenci i uŜytkownicy pudeł z tektury falistej nie
mają często informacji o zaleŜnościach pomiędzy
papierami składowymi a jakością tektury falistej i
ostatecznie wytrzymałością pudeł. Dlatego stosowane
pudła są często zbyt słabe lub zbyt mocne dla
transportowanych w nich towarów. Zwiększenie
wytrzymałości opakowania zawsze pociągnie za sobą
nieuzasadnione zwiększenie kosztów, natomiast zbyt
słabe opakowania mogą spowodować konieczność
przepakowywania towaru a w najgorszym wypadku jego
zniszczenie.
Dobra metoda doboru tektury falistej przy projektowaniu opakowań pozwala na otrzymanie produktu o
określonych parametrach wytrzymałościowych. Opakowania moŜna często wyprodukować z tektury wykonanej z papierów o niŜszych właściwościach poniewaŜ
wytrzymałość finalnego produktu nie powinna być
wyŜsza od wymaganej.
Takich prac projektowych nie da się jednak
prowadzić bez znajomości wskaźników jakościowych
papierów na tekturę falistą i samej tektury falistej oraz
powiązań między nimi.
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest Firmą w pełni
przygotowaną do pomocy Państwu w tym zakresie.
Dzięki pracy Laboratorium oraz Sekcji Projektowej nasi
specjaliści pomogą Państwu dobrać opakowanie
optymalne dla Waszych potrzeb.
Opakowania jednak to nie tylko wytrzymałość,
zabezpieczenie towaru i konstrukcja. Pamiętamy
równieŜ o tym, jak silnym są narzędziem marketin-

Biuletyn Opakowaniowy nr 6/2007
gowym. Nasi projektanci są do Państwa dyspozycji przy
projektowaniu szaty graficznej. Eurobox Polska Sp.
z o.o. produkuje:
 opakowania klapowe
 opakowania fasonowe
 opakowania typu display
 opakowania klejone wielopunktowo
 opakowania z tasiemką zrywającą ułatwiającą
otwieranie

Widok na halę produkcyjną Spółki Eurobox Polska
Źródło: materiały przysłane przez Eurobox Polska Sp. z o.o.
Rubrykę „Z Ŝycia PIO” opracował mgr inŜ. W. Wasiak

INFORMACJE
16th IAPRI World Conference
on Packaging
W dniach 8 – 12 czerwca 2008 r. odbędzie się w
Bangkoku 16 Międzynarodowa Konferencja IAPRI
(Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Badawczych
Instytutów Opakowaniowych) na temat opakowań.
Konferencja organizowana jest na Wydziale
Technologii Opakowań Uniwersytetu Kasetsait we
współpracy z Tajskim Centrum Opakowań i Tajskim
Stowarzyszeniem Opakowań, jak równieŜ Tajlandzkim
Instytutem Naukowo-Badawczym, Krajowym Centrum
Metalu i InŜynierii Materiałowej, Krajową Agencją
Rozwoju Naukowo-Technicznego.
Konferencji od 11 czerwca towarzyszyć będzie jedna
z największych w Azji wystaw opakowań 16th ProPak
Asia.
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Szczegółowe informacje na temat Konferencji
dostępne są na stronie internetowej:
www.iapri2008.agro.ku.ac.th
natomiast na temat wystawy na stronie internetowej
www.propakasia.com

OFERTY WSPÓŁPRACY
Firma: Zirve Polimer, Adres: Ikitelli Organize Sanyi
Bolgesi, Sefaköy Sanayi Sit. 1, Blok 13, Ikitelli K.
Cekmece, Istambul, Turcja, Kontakt: Arif Yilmaz
Tel.:+90 212 671 59 88, Fax: + 212 6715987, E-mail:
arifyilmaz@zirvepolimer.com
Język:
turecki,
angielski Oferta: firma zakupi granulaty do produkcji wyrobów tworzyw sztucznych
Firma: Allpack, Adres: Węgry, Tel: +36 12 710 168,
Fax: + 36 12 710 167, Tel. kom.: +36 30 991 77 33,
Kontakt:
Csinger
Richárd,
e-mail:
allpack@allpack.hu,
www.allpack.hu,
Oferta:
Dystrybutor maszyn do pakowania poszukuje
dostawców tacek PET, PP, PE, PS
Kontakt: Dr Bozsán:Dávid, Adres: 2045 Törökbálint
u. 1/A, Węgry, Tel. kom. +36 30 203 54 36, E-mail:
david.bozsan@lizzy.hu, Oferta: David Bozsán
poszukuje dostawców PET
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