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Wyższe wymagania Unii Europejskiej
w zakresie higieniczności mebli
Postęp techniczny w przemyśle meblarskim spowodował wypieranie tradycyjnych materiałów przez materiały wytwarzane na bazie syntetycznych związków
chemicznych. Wprowadzone do produkcji mebli materiały wytwarzane z zastosowaniem żywic aminowo-formaldehydowych emitują do otoczenia różne ilości
formaldehydu, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego przez
wiele miesięcy a nawet lat. Meble wykonane z materiałów wytwarzanych na
bazie syntetycznych związków chemicznych, stwarzają dodatkowo niebezpieczeństwo zwiększania stężenia lotnych związków organicznych (VOC) w otoczeniu człowieka.
Na jakość powietrza wewnętrznego
(IAQ) wpływają wprawdzie wszystkie
elementy wyposażenia pomieszczeń,
jednakże największy udział w wypełnieniu tych pomieszczeń mają meble.
Nasilenie występowania chorób na tle
alergicznym oraz nowotworowych, wymusza więc konieczność ograniczania obecności szkodliwych substancji
w pomieszczeniach przeznaczonych
na stały pobyt ludzi.

Ustawy zobowiązują
W ramach dostosowywania polskich
ustaw do obowiązujących w Unii Europejskiej uchwalono ustawy zobowiązujące wszystkich producentów do
wprowadzania do obrotu produktów
bezpiecznych. Są to:
- Ustawa z 22 stycznia 2000 r.
(Dz.U.nr. 15 poz.179 z 22 stycznia
2000 r.) o ogólnym bezpieczeństwie
produktów, która określa, że: „producent jest obowiązany wprowadzać do
obrotu produkty bezpieczne” i „podejmować odpowiednie (...) środki zapobiegające powstawaniu zagrożeń, a w
szczególności; testować próbki produktów, (...) oznaczać produkty (...)
w sposób umożliwiający ich właściwą
identyfikację”;
- Ustawa z 2 marca 2000 r. (Dz.
U. z 31 marca 2000 r.) o ochronie

ne stężenia szkodliwych dla zdrowia
substancji w powietrzu pomieszczeń
podzielonych na kategorie A i B.
Do kategorii A zaliczane są: „pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt
chorych w budynkach służby zdrowia
oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty,
a także pomieszczenia przeznaczone
do przechowywania produktów żywnościowych”.
Do kategorii B - „pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne
niż zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze
w mieszkaniach”.
W powietrzu pomieszczeń kategorii A i B - stężenie formaldehydu
nie może przekraczać dopuszczalnej
wartości równej 50 µg/m3 (0,04 ppm)
w pomieszczeniach kategorii A, lub
100 µg/m3 (0,08 ppm) w pomiesz-

niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
która określa, że: „Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej produkt niebezpieczny, odpowiada
za szkodę wyrządzoną komukolwiek
przez ten produkt”.
Ustawy te określają nie tylko odpowiedzialność producenta za wprowadzany na rynek produkt, ale też nakładają obowiązek wykazania, że produkt
nie zagraża zdrowiu konsumenta.
W Polsce od 1996 roku obowiąDokończenie na stronie 28
zuje Zarządzenie
Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej
dotyczące „dopuszczalnych stężeń
(...) wydzielanych
przez (...) elementy wyposażenia
w pomieszczeniach
przeznaczonych na
stały pobyt ludzi”,
którego przestrzeganie pozwoli na
wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia
na rynek wyrobów
zagrażających zdrowiu klienta. Okre- Komora o poj. 41 m3 do oznaczania stężeń formaldehydu
śla ono dopuszczal- emitowanego z zestawów mebli

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1

Światłotrwałość jest czynnikiem
wpływającym na walory estetyczne mebli
Badania mebli ze względu na bezpieczeństwo użytkowania są w Polsce obowiązkowe. Dotyczy to wytrzymałości mechanicznej oraz higieniczności wyrobów. Natomiast badania odporności powierzchni mebli na czynniki zewnętrze,
takie jak na przykład: zarysowanie, ścieranie, uderzenie, działanie płynów
codziennego użytku i światło, są dobrowolne.
Obecnie istnieją trzy europejskie producentom mebli, jak i lakierów wynormy metodyczne dotyczące badań twarzanie konkurencyjnych na ryni oceny odporności powierzchni mebli ku europejskim produktów o porów-
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czereśnia

na zimne płyny (EN 12720) oraz na
ciepło w próbie na mokro i na sucho
(EN 12721, EN 12722). W ramach europejskiego projektu badawczego Funface opracowano już trzy kolejne projekty norm obejmujące metody badań
odporności powierzchni mebli na światło, ścieranie i zarysowanie. Dobiegają
końca prace nad następnymi trzema
projektami dotyczącymi odporności na
uderzenie, wpływu zmian klimatycznych, a zwłaszcza temperatury.
Zaktualizowane, a przede wszystkim jednakowe dla państw Unii Europejskiej metody oceny, a w przyszłości prawdopodobnie i wymagania
powierzchni mebli, ułatwią zarówno

Statystyka publiczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Zmiany dotyczą też krajowego sektora leśno-drzewnego
Członkostwo w Unii Europejskiej związane jest z koniecznością dostosowania
poszczególnych obszarów życia gospodarczo-społecznego do warunków i wymagań Wspólnoty. Dotyczy to także statystyki publicznej.
Proces jej metodologicznej, pojęciowej, zakresowej i kodowej adaptacji do
standardów unijnych trwa już w Polsce od kilku lat. Dzień 1 maja 2004
roku to jednak także w tej dziedzinie moment przełomowy. Statystycy
polscy muszą sprostać oczekiwaniom
i wyzwaniom organizacyjnym i koncepcyjnym zapewniającym pełne zharmonizowanie krajowego systemu statystycznego z systemem krajów Unii
Europejskiej. Dotyczy to zarówno zakresu, częstotliwości i terminowości
badań statystycznych, wielkości prób
pozwalających na uogólnianie wyników na żądanym poziomie, jak i odpowiedniej jakości danych umożliwiającej ich międzynarodową porównywalność i dokonywanie na ich podstawie
prawidłowej oceny aktualnej sytuacji
i prognozowanie przyszłości.
Zmiany zachodzące w ostatnich
latach w systemie polskiej statystyki
publicznej dotyczą również funkcjonowania sektora leśno-drzewnego i jego
otoczenia. Szczególne znaczenie mają
zwłaszcza dla menedżerów przemysłu
drzewnego, meblarskiego i celulozowo-papierniczego, wykorzystujących
informację gospodarczą w bieżącej
działalności, a także dla analityków
wyznaczających krótko- i długookresowe strategie rozwoju sektora na

szczeblu mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Dlatego istotne jest zrozumienie intencji prawodawcy dokonującego transpozycji systemu statystycznego i prawidłowa interpretacja
wprowadzanych zmian pozwalająca
z kolei na optymalną analizę gromadzonych i przetwarzanych w systemie
danych. Obecnie uwagę zwrócić należy
przede wszystkim na fakt wprowadzenia z dniem 1 maja 2004 roku
„do stosowania w statystyce, ewidencji
i dokumentacji oraz rachunkowości,
a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji
publicznej” kolejnych, nowych wersji
klasyfikacji  produktów,  rodzajów
działalności,  towarów w handlu
zagranicznym. Podkreślenia wymaga także, że od 1 maja w statystyce
międzynarodowego obrotu towarowego obowiązują w Polsce dwa systemy:
 dotychczasowy system statystyki
handlu zagranicznego EXTRASTAT,
oparty na dokumencie SAD (Single Administrative Document) - do rejestracji
obrotów z tzw. krajami trzecimi, tj.
spoza Unii Europejskiej oraz  system INTRASTAT – system statystyki
wymiany zagranicznej pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.
Szczególne znaczenie ma zwłaszcza
wprowadzenie do stosowania z dniem

1 maja 2004 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 33, poz.
289), zmodyfikowanej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – klasyfikacji
rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, jakie realizują jednostki tworzące gospodarkę narodową. Zachowuje
ona pełną spójność i porównywalność
metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją działalności
gospodarczej Unii Europejskiej NACE
Rev. 1.1., wprowadzoną do stosowania
rozporządzeniem Komisji Europejskiej
29/2002 (19.12.2001) i obowiązującą
w krajach UE od 1.1.2003 roku.
W stosunku do dotąd obowiązującej, w nowej wersji PKD dokonano
zmian polegających przede wszystkim
na wprowadzeniu dodatkowych lub
poszerzeniu istniejących objaśnień,
wyjaśnień i uwag, modyfikacji symboliki lub nazw niektórych grupowań.
W mniejszym zakresie była to agregacja lub dezagregacja grupowań. Dokonane aktualnie zmiany porządkują już
tylko tę klasyfikację i w zasadzie nie
dotyczą sektora leśno-drzewnego (poza uszczegółowieniem objaśnień dotyczących poszczególnych działów, grup
i klas). Jest to ważne, bowiem zgodnie
z założeniami, od momentu wejścia
w życie pierwszej wersji klasyfikacji rodzajów działalności (zastępującej KGN
- Klasyfikację Gospodarki Narodowej)
jest ona podstawą polskiego systemu
klasyfikacyjnego, do której nawiązują inne klasyfikacje, w tym głównie
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Zmiana barwy oklein po 30 h naświetlania w aparacie SUNTEST Górną część oklein
naświetlano, natomiast dolną przykryto folią nieprzepuszczającą światła. Różnice
barwy są bardzo wyraźne i znacznie przekraczają wartość 4 stopnia szarej skali,
tj. dE>1,7±0,3

klasyfikacja produktów, tj. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).
Także w wypadku tej klasyfikacji od 1
maja 2004 roku obowiązuje jej zmodyfikowana wersja.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
ma na celu zapewnienie jednolitego
grupowania wyrobów i usług, pozwalającego na prawidłową agregację danych
źródłowych dla potrzeb statystyki,
ewidencji, prowadzenia dokumentacji i rachunkowości. Zmiany w klasyfikacji dokonane zostały w związku
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 204/2002 z dnia 19.12.2001
roku w sprawie Klasyfikacji Produktów według Rodzajów Działalności.
W stosunku do obowiązującej dotąd
PKWiU, zmiany są istotne i w znaczącym stopniu dotyczą także sektora
leśno-drzewnego.
W odniesieniu do przemysłu drzewnego przede wszystkim:
 znacznie zagregowano grupowania
nadmiernie dotąd rozbudowane,
o podobnym układzie jaki występował w SWW (np. w grupowaniach dotyczących surowca
drzewnego pozostawiono podział
na rodzaje i główne gatunki drewna, pomijając podział przeznaczeniowy i jakościowy; istotnie
zagregowano część klasyfikacji odnoszącą się do materiałów tartych,
pozostawiając tylko podstawowe
pozycje; w części klasyfikacji odnoszącej się do płyt wiórowych
usunięto szczegółowy podział płyt

nywalnym poziomie jakości. Jest to
ważne z tego względu, że potencjalny
nabywca mebli stawia coraz wyższe
wymagania w zakresie jakości. Mebel,
oprócz funkcjonalności i bezpieczeństwa stanowi także element ozdobny
mieszkania. Z tego powodu klienci tak
dużą wagę przywiązują do wyglądu,
to jest kształtu oraz barwy mebli.
O ile użytkownik może mieć wpływ
na uszkodzenia mechaniczne, takie
jak zarysowanie czy zaplamienie, to
na barwę, a właściwie na jej zmianę
powstałą w wyniku działania światła,
nie ma większego wpływu. Dlatego
tak ważne jest, aby meble od samego
Dokończenie na stronie 28
paździerzowych; istotnie zagregowano grupowania odnoszące się
do okien i drzwi),
 zmieniono, zgodnie ze standardami unijnymi i potrzebami krajowymi, symbolikę niektórych grupowań (np. wprowadzono pozycje
odnoszące się do paneli podłogowych wykonanych na bazie płyt
wiórowych lub płyt pilśniowych),
 dokonano aktualizacji i uściślenia
powiązań - w zakresie wyrobów
z klasyfikacją wyrobów w handlu
zagranicznym (np. układ płyt
pilśniowych), a w zakresie usług
- z Centralną Klasyfikacją Produktów (CPC – Central Product
Classification),
 usunięto istniejące dotąd powiązania z Systematycznym Wykazem Wyrobów (SWW) i klasyfikacją usług (KU),
 uaktualniono siódmy poziom klasyfikacji o Listę PROCOM 2004
(Products of the Community), tj.
wykaz grupowań wyrobów i usług
przemysłowych, dla których
w Unii Europejskiej wymagane
jest gromadzenie danych z jednostek gospodarczych (w PKWiU
wyroby na poziomie 8 znaków).
Lista określa w sposób obligatoryjny zakres i szczegółowość danych statystycznych dotyczących
produkcji, które Polska ma obowiązek przekazywania organom
statystycznym Wspólnoty.
Nowe grupowania, ich symbolika i nazewnictwo są częstokroć dla
niektórych przedstawicieli przemysłu
drzewnego - przyzwyczajonych nadal
Dokończenie na stronie 28
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Wyższe wymagania Unii Europejskiej
w zakresie higieniczności mebli
Dokończenie ze strony 27
czeniach kategorii B. Wynika stąd,
że meble i inne wyroby z materiałów
drewnopochodnych stanowiące wyposażenie wnętrz przeznaczonych na stały pobyt ludzi, powinny być testowane
w warunkach odpowiadających warunkom panującym w tych pomieszczeniach i nie wydzielać formaldehydu
w ilościach powodujących przekraczanie wymienionych wartości.

Zasady i metody oceny
higienicznej mebli
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 stycznia 2002 r.
(Dz.U.Nr.14 poz. 133) w wykazie Polskich Norm do obowiązkowego stosowania dotyczących mebli znalazły się
normy przedstawione w tabeli.
(…) W Polsce obowiązują dla płyt
wiórowych w klasie higieny E1 normy, według których zawartość formalL.p.
wg.
Dz.U.
a
39

meblarskiej dotyczy to m.in. wymagań związanych z zapewnieniem jakości powietrza wewnętrznego przyjętym
w światowej nomenklaturze jako „Indoor Air Quality”, która w znacznym
stopniu decyduje o zdrowiu i samopoczuciu człowieka, a więc o jego bezpieczeństwie.
Odpowiedzialność producenta za
szkody wyrządzone przez wyroby reguluje dyrektywa 85/374/EWC wraz
z poprawką 1999/34/EEC. Wprowadza
ona surowe przepisy na wyroby, które
nie są tak bezpieczne, jak powinny.
Producent nie ma możliwości odwoływania się do żadnych norm krajowych,
europejskich czy międzynarodowych,
ma natomiast obowiązek wykazania,
że produkt nie zagraża zdrowiu konsumenta i przedsiębiorcy powinni
zbierać niezbędną dokumentację, by
wprowadzić do obrotu swoje wyroby
spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Nr normy

Tytuł normy PN

b

c

Zakres
normy
d

PN-F-06000-1:1998

Meble biurowe. Postanowienia ogólne.

pkt 3.1

40

PN-F-06001-1:1994
+ Az1 2000

Meble mieszkaniowe.
Postanowienia ogólne.

pkt 3.1

41

PN-91/F-06008

Meble dla dzieci. Wymagania i badania.

pkt 3.1,3.2, tabl.3, lp.3 i 4

PN-EN716-1:1999

Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa.

całość normy

213

dehydu powinna być < 8 mg/100 g
z.s.p. co teoretycznie powinno zapewniać stężenie formaldehydu w powietrzu nie większe niż 0,1 ppm (0,125
mg/m3). Nie gwarantuje to zachowania
dopuszczalnych stężeń formaldehydu
w pomieszczeniach przeznaczonych
na stały pobyt ludzi, do których wyposażenia stosowane są meble wykonywane z różnych materiałów drewnopochodnych i lakierów emitujących
formaldehyd.
Obowiązujące dotychczas w Polsce
przepisy i normy pozwalały więc na
dość dowolne podejście do sposobu
oceny higieniczności mebli i w konsekwencji niewielu producentów może
udokumentować, że produkowane meble nie emitują szkodliwych substancji
w ilościach uznanych za zagrażające
zdrowiu człowieka.

Sposoby
oceny higienicznej mebli
Od 1 maja 2004 roku do obrotu
można wprowadzać wyłącznie wyroby spełniające wymagania dotyczące
bezpieczeństwa produktów. W branży

Higieniczność mebli oraz innych
wyrobów stanowiących wyposażenie
pomieszczeń może być oceniana na
podstawie badań prowadzonych w warunkach, w których są one w praktyce użytkowane. Badania takie prowadzone są w komorach klimatycznych,
z zachowaniem określonego wypełnienia komory i ustalonej liczby wymian
powietrza na godzinę.
W Instytucie Technologii Drewna
w Poznaniu w Laboratorium Badania
Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji,
akredytowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, prowadzone
są badania pozwalające na ocenę higieniczną mebli oraz materiałów stosowanych do ich produkcji, takich jak:
płyty drewnopochodne, kleje, lakiery,
okleiny. Badania prowadzone są wg
Polskiej Normy PN-F-06106-2:1994
zgodnej z projektem normy europejskiej EN 717-1. Metoda ta pozwala
na ocenę higieniczną wyżej wymienionych wyrobów w modelowych warunkach, zbliżonych do występujących
w pomieszczeniach przeznaczonych na
stały pobyt ludzi.

W Instytucie Technologii Drewna
w ostatnich latach wykonano prawie
2500 badań mebli i stosowanych do
ich produkcji materiałów, pozwalających na ocenę spełniania wymagań
ujętych w niemieckim rozporządzeniu
o produkcji, wprowadzaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych, mieszanin i wyrobów oraz w Zarządzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały i elementy
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Około 10% badanych mebli nie spełniało
wymagań stawianym elementom wyposażenia wnętrz zgodnie z ZMZiOS,
emitując formaldehyd w ilościach dających jego stężenie w powietrzu komory wyższe od wartości 50 µg/m3
(meble do pomieszczeń kategorii A)
oraz powyżej 100 µg/m3 (meble do pomieszczeń kategorii B).
Ocena ta nie odzwierciedla jednak
istniejącego stanu faktycznego, ponieważ dotyczy tylko materiałów i mebli dostarczanych dobrowolnie do badań, przez kilkudziesięciu z kilkuset
istniejących na rynku producentów,
oraz reklamowanych przez klientów,
u których po zakupieniu mebli wystąpiły niepokojące objawy zatrucia,
wskazujące na obecność formaldehydu
oraz innych lotnych związków organicznych (VOC), co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi metodą
komorową.

Jeden rynek
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać odpowiedzialność za wprowadzenie na rynek
mebli emitujących formaldehyd lub
lotne związki organiczne, w ilościach
dających wyższe od dopuszczalnych,
stężenia w powietrzu, a więc stanowiących zagrożenie dla jakości powietrza
wewnętrznego – „Indoor Air Quality”a tym samym dla zdrowia ludzi.
Nie ma już rynku krajowego, tylko
rynek unijny i jak najszybsze przystosowanie do wymagań dotyczących
bezpieczeństwa produktów pozwoli
utrzymać się na tym wymagającym,
ale atrakcyjnym rynku. W przeciwnym razie, mimo konkurencyjnych
cen i ładnego wzornictwa, polski przemysł meblarski stanie przed groźbą
systematycznego wypadania z rynku.
dr Aleksandra
Dziewanowska-Pudliszak
mgr Przemysław Gaca
Autorzy są pracownikami naukowymi
Zakładu Ochrony Środowiska
i Konserwacji Drewna Instytutu
Technologii Drewna w Poznaniu

Statystyka publiczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej
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do „starego” układu SWW, trudne
do zaakceptowania. PKWiU budziła
zresztą wątpliwości od momentu jej
powstania i uznawana była w wypadku niektórych wyrobów przemysłu
drzewnego i celulozowo-papierniczego
za niespójną i niejasną. Zrozumienie
nowego układu wymaga czasu i starannego rozpoznania relacji między
podstawowymi klasyfikacjami funkcjonującymi w polskim (podobnie,
jak unijnym) systemie statystycznym,
tj. klasyfikacji rodzajów działalności
(PKD), produktów (PKWiU) i wyrobów w handlu zagranicznym (CN).
W uzasadnionych wypadkach możliwe
są ewentualne zmiany tych klasyfikacji, jednak ich zakres i kierunki ściśle
precyzują wytyczne i ustalenia Unii
Europejskiej i generalnie jest to proces
długotrwały.
Zmienia się także istotnie system statystyki handlu zagranicznego.
W okresie przejściowym od 1 stycznia
do 30 kwietnia 2004 roku wprowadzono do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220,
poz. 2170) kolejną wersję Polskiej Sca-

lonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego PCN. Wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji
klasyfikacji zmiany wynikały głównie z konieczności jej dostosowania
do unijnej Combined Nomenclature
(CN) 2004. Zmiany nie odnoszą się do
wyrobów przemysłu drzewnego i meblarskiego, natomiast istotnym przeobrażeniom uległ dział 48, dotyczący
papieru i tektury oraz wyrobów z masy papierniczej, papieru lub tektury
(m.in. zastosowano inne kryteria podziału według gramatury, zagregowano lub usunięto niektóre pozycje). Tę
klasyfikację (dotychczasową PSNTHZ
PCN) 1 maja 2004 roku zastępuje Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu
Zagranicznego CN, tj. przetłumaczona
polska wersja CN stosowanej w Unii
Europejskiej, będącej z kolei rozwinięciem międzynarodowego systemu
klasyfikacji towarów (Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania
Towarów - Harmonized Commodity
Description and Coding System - HS).
SNTHZ CN przyjmuje z unijnej CN
wszelkie wyjaśnienia i uwagi dotyczące poszczególnych grupowań, sekcji,
działów i pozycji. Jest klasyfikacją pięciopoziomową z 8-cyfrowym kodem

„Nowości Instytutu Technologii Drewna“ zostały opracowane w ITD, przy
współpracy mgr Marii Abramowicz-Wnuk, dla czasopisma „Gazeta Drzewna
- Polski Holz-Zentralblatt“ w Poznaniu

(PSNTHZ PCN była klasyfikacją sześciopoziomową – 9 znaków kodu). Do
SNTHZ CN, zgodnie z regulacjami
wynikającymi z rozporządzeń Komisji
Europejskiej, wprowadzono niewystępujący w CN dział 99 „Towary różne”
w celu stosowania uproszczonej procedury w zakresie deklarowania towarów
w przypadku zapasów i zaopatrzenia
dla statków i samolotów oraz pozycji
towarowych o wartości nieprzekraczającej 100 € (w obrotach z jednym krajem, w ciągu miesiąca, jednym środkiem transportu).
Istotną konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej, znajdującą
odzwierciedlenie także w statystyce,
jest powstanie unii celnej pomiędzy
wszystkimi krajami członkowskimi
Wspólnoty. Powoduje to, że towary
wwożone na obszar UE z Polski lub
stamtąd wywożone do kraju nie są
obciążane należnościami celnymi; nie
ma także zgłoszeń celnych. W związku
z tym, dla zapewnienia kompleksowości informacji dotyczących wymiany
handlowej z zagranicą konieczne było
uruchomienie nowego systemu monitorowania obrotów towarowych z krajami Wspólnoty opartego (podobnie,
jak to jest w krajach UE) na deklaracji Intrastat. Uzupełnia on istniejący
dotąd i działający równolegle, system
Extrastat, tj. system rejestracji obrotów
towarowych w oparciu o dokument
celny SAD, który od 1 maja 2004 ro-
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Światłotrwałość jest czynnikiem
wpływającym na walory estetyczne mebli
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początku były dobrze zabezpieczone
przed działaniem światła.
Spośród szerokiego asortymentu,
meble drewniane (drewno lite lub okleiny) uszlachetnione transparentnymi
lakierami są szczególnie narażone na
działanie światła. Spowodowane jest
to stosunkowo małą naturalną odpornością drewna, w porównaniu z innymi materiałami stosowanymi do
uszlachetniania powierzchni (okleiny
sztuczne na nośniku papierowym, laminaty). Powłoki transparentne przepuszczając światło nie chronią drewna,
a zdarza się, że same ulegają przebarwieniu obniżając dodatkowo walory estetyczne mebla. Zasygnalizowane problemy stały się przyczynkiem podjęcia
w Instytucie Technologii Drewna prac
nad poprawą odporności na światło
drewnianych elementów meblowych
uszlachetnionych lakierami transparentnymi.
Badania prowadzone są na kilku
powszechnie stosowanych w przemyśle meblarskim okleinach. Zgodnie
z nowo opracowanym projektem normy europejskiej, przeznaczonym dla
powierzchni mebli, ocenia się poziom
ich światłotrwałości. Dotychczas badania te prowadzono według metod
przeznaczonych dla tekstyliów, laminatów oraz lakierów. Projekt nowej
normy EN zakłada naświetlanie próbki
lampą ksenonową, imitującą światło
naturalne przez ściśle określony czas,
tj. do momentu, gdy zmiana barwy
między naświetlaną i nienaświetlaną
częścią 6 wzorca niebieskiej tkaniny
wełnianej osiągnie 4 stopień kontrastu
szarej skali, który wynosi De=1,7±03.
Po uzyskaniu tego kontrastu zmianę
barwy próbek ocenia się metodą wizualną, a wyniki wyraża się kontrastem
szarości w skali numerycznej, od 5 do
1. Na potrzeby prac własnych, ocenę
wizualną wsparto pomiarami kolorymetrycznymi w systemie CIE Lab przy
zastosowaniu spektrofotometru Elrepho 2000, firmy Datacolor.
W celu opracowania skutecznej metody zabezpieczania barwy elementów
meblowych przed działaniem światła,
należy prześledzić zmianę barwy próbek w czasie naświetlania. Oceniając
odporność na światło zgodnie z projektem normy, tj. w badanym przypadku
po 30 h działaniu światła stwierdzono,
że okleina czereśniowa wykazuje zbliżoną odporność do okleiny orzechowej
(dE = 3,5 – 4,0). Jednakże szczegółowa
analiza wyników badań w różnych cza-

sach naświetlania wskazuje, że zmiana barwy okleiny orzechowej przez
około 4 h była mało widoczna dla oka
ludzkiego (dE ≤ 2,0), a zmiana barwy
okleiny czereśniowej od początku do
końca naświetlania była wyraźna (dE
od 2,0 do 4,5). Na podstawie szczegółowej analizy zmian współrzędnych
barwy podczas naświetlania można
wnioskować o odpowiednim sposobie
zabezpieczania powierzchni mebli na
dłuższy czas użytkowania.
Ponieważ wyniki badań metodą
przyspieszoną z zastosowaniem światła lampy ksenonowej trudno jest przełożyć na warunki panujące w mieszkaniu (różne natężenie światła w zależności od pory roku i strony ekspozycji mebla) przeprowadzono badania
porównawcze w świetle naturalnym.
W październiku 2003 roku próbki wystawiono w pomieszczeniu laboratoryjnym za szybą okienną od strony
zachodniej.
Przebieg zmiany barwy w czasie, wskazuje na podobne zależności
w obu warunkach naświetlania (naturalne i przyśpieszone). Zmiana barwy w 4 stopniu kontrastu szarej skali
(dE = 1,7±0,3) najszybciej wystąpiła
na okleinach czereśniowej i dębowej,
a najpóźniej na okleinie orzechowej.
Stosunkowo mała odporność na światło, tj. 1 – 4 tygodni w naturalnych
warunkach naświetlania jest niezadowalająca zarówno dla producentów,
jak i użytkowników mebli. Dlatego na
całym świecie prowadzone są badania
nad poprawą światłotrwałości elementów meblowych.
W Instytucie Technologii Drewna
badania w tym zakresie przebiegają
w dwóch kierunkach. Pierwszy, to poznanie wpływu składników ubocznych
występujących w drewnie na jego zmiany fotochemiczne. Drugi, to poznanie
wpływu absorberów UV dodanych do
lakieru, na ochronę barwy drewna
przed działaniem światła. Przewiduje się, że wiedza zarówno w zakresie
wpływu powierzchniowej modyfikacji
drewna, jak i w zakresie doboru absorberów UV do danego typu lakieru,
posłuży w przyszłości do opracowania
technologii uszlachetniania oklein naturalnych, charakteryzujących się wysoką odpornością na światło.
mgr Magdalena Nowaczyk

ku dotyczy tylko wymiany handlowej
z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Istotą systemu Intrastat jest
przekazywanie przez przedsiębiorców
informacji (w cyklach miesięcznych)
o dokonywanych przywozach i wywozach towarów w ramach Wspólnoty,
gromadzenie wszystkich danych, ich
kontrola i przetwarzanie przez uprawnione do tego organy (właściwy dla
danego przedsiębiorcy urząd celny),
przekazywanie przygotowanych zbiorów statystycznych GUS i udostępnianie zainteresowanym (informacje od
importerów i eksporterów porównywane są ponadto z danymi z deklaracji
podatkowych VAT). System Intrastat
opiera się na klasyfikacji towarów
zgodnie z Scaloną Nomenklaturą CN,
a ilość towarów określana jest przede
wszystkim według masy netto oraz
w specyficznych (dla danego towaru)
jednostkach uzupełniających (w systemie analizuje się ponadto m.in. wartość
i rodzaj transakcji, warunki dostawy,
rodzaj transportu). Kraje uczestniczące
w wewnątrzwspólnotowej wymianie
handlowej klasyfikowane są według
kodów unijnej nomenklatury krajów i terytoriów „Geonomeklatury”.
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów w systemie Intrastat uzależnione
są od wielkości realizowanych przez
nie obrotów – od całkowitego z nich
zwolnienia dla podmiotów o najmniejszych obrotach, poprzez ograniczony
ich zakres w wypadku realizujących
niewielkie obroty (uproszczony zakres koniecznych danych wymagany

od sprawozdawców przekraczających
w obrotach z zagranicą próg asymilacji) aż do rozszerzonych obowiązków sprawozdawczych dla notujących
najwyższą wartość obrotów w ramach
Unii (przekraczających progi specyficzne). Podstawą zaliczenia do poszczególnych grup sprawozdawców jest więc
relacja wartości obrotów do ustalanych
odrębnie dla wywozu i przywozu towarów i ogłaszanych przez Prezesa GUS
progów statystycznych:  asymilacji
i  progów specyficznych. Obowiązki
sprawozdawcze w ramach systemu Intrastat mają podmioty przekraczające
próg asymilacji, przy czym podmioty,
których wymiana towarowa z krajami
członkowskimi Unii przekracza progi
specyficzne (znaczne wartości obrotów), zobowiązane są do przekazywania najbardziej szczegółowych i wyczerpujących danych.
Systemy statystyczne, w tym klasyfikacje gospodarcze i społeczne, mają
charakter otwarty – są stale doskonalone i dostosowywane do zmieniających się warunków i potrzeb. Od
wszystkich ogniw je wprowadzających
zależą ostateczne efekty, to jest sprawne funkcjonowanie, pełne zrozumienie
uczestników i użytkowników, optymalne wykorzystanie gromadzonych
i przetwarzanych informacji.
Mgr Gabriela Bidzińska
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